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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: a 2019.június 28-án megtartott  rendkívüli  képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Braxa Józsefné 
   Csongrádi Ferencné 
   Kakulya Károly képviselő 

Tényi Imre alpolgármester 
Vágner István képviselő 
 

Szitó Lajos Zoltánné képviselő az ülésről távolmaradt. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 6 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Fogorvosi alapellátás keretében biztosítandó ügyeleti ellátás 
2./ Védőnői feladatok ellátására vonatkozó megállapodás, valamint működési engedélyezési  
     eljárás 
3./ Rákóczi Ferenc utca rekonstrukciós felújításához kapcsolódó beszerzési eljárás 
4./ Útkarbantartó gépek beszerzése Szelevény és Tiszasas településeken pályázattal 
kapcsolatos döntések 
 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
64/2019.(VI.28.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 28-i rendkívüli  
képviselő-testületi ülés napirendjét a szóban beterjesztett napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
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I.Napirend 
Fogorvosi alapellátás keretében biztosítandó ügyeleti ellátás 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztályától kaptunk levelet, melyben tájékoztatást kérnek a fogorvosi ügyelet biztosításáról. A 
helyi önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében köteles gondoskodni a fogorvosi 
alapellátásról és az ehhez kapcsolódó ügyeleti ellátásról is. A megyeszékhelyen a fogászati 
ügyeleti ellátás biztosított, ugyanakkor nem váltja ki a helyi önkormányzatok fogászati ügyeleti 
ellátásra vonatkozó feladat-ellátási kötelezettségét. Az ellátás biztosítható más települési 
önkormányzatokkal közösen létrehozott társulási formában is. A mezőtúri és kunszentmártoni 
járásban nem működik olyan egészségügyi szolgáltató, mely fogászati alapellátási ügyeletet lát 
el. A megyében a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának szolnoki telephelyén biztosított 
az un. kistérségi fogorvosi ügyelet, ahol jelenleg az illetékességi területhez tartozó települések 
közül csak a társuláshoz csatlakozott Cibakháza és Tiszaföldvár lakosainak ellátása biztosított. 
Nagyon örültünk, hogy sikerült egy saját fogorvosi körzetet kialakítani, lett fogorvosunk, igaz 
Tiszaugon, de a visszajelzések jók. A mostani levél értelmében a fogorvosi ügyelet biztosítása 
kötelező, akármilyen kis település is vagyunk. A Tiszazugi önkormányzatok társulása 
kezdeményezett egy beszélgetést, ahol szó volt arról, hogy csatlakozzunk a szolnoki 
kistérséghez. Ezzel az a probléma, hogy a kistérség, még kb. másfél évig nem tud bennünket 
felvenni, egyéb közbeszerzési szabályok miatt. A népegészségügyi osztály elfogadja, ha 
teszünk ebbe az irányba lépéseket: A Tiszazugi Önkormányzatok társulása elnöke is ír egy 
levelet, amelyben kéri, hogy mivel nekünk orvosi ügyeletre van egy társulásunk, amelyet 
kibővítünk majd egy fogorvosi ügyelettel és a kibővített társulás szeretné kérni majd a felvételét 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásába. A gyakorlatban nem tudom, hogy ez majd hogyan 
fog megvalósulni, de mi eleget teszünk a felhívásnak. 
A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy ezeket a tárgyalásokat akár a 
kistérséggel, akár külön-külön is lebonyolítsa. 
 
Vágner István 
A 35 Ft/fő/év az kb. 35.000, -Ft évente, ami véleményem szerint pénzkidobás, mert senki nem 
fog Szolnokra menni ügyeletre. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
65/2019.(VI.28.) számú határozata 
A fogorvosi alapellátás keretében biztosítandó ügyeleti ellátásról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy a fogorvosi feladatellátást biztosítani kívánja a lakosság számára, ezért 
felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a legoptimálisabb 
megoldás érdekében, melyről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Gyói Gábor polgármester 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
   - Gyói Gábor polgármester 
   - Czucziné Keresztes Anita jegyző 
   - irattár. 
 
 
II.Napirend 
Védőnői feladatok ellátására vonatkozó megállapodás, valamint működési engedélyezési  
     eljárás 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
Jelenleg a védőnői feladatok ellátása úgy működik, hogy a védőnő Tiszasason van 4 órás 
állásban, Szelevényen is ellátja a feladatokat megbízási szerződéssel szintén 4 órában. Szó volt 
már korábbi években arról, hogy a védőnői körzetet módosítani szeretnénk, és a két település 
alkotna egy védőnői körzetet, Tiszasas székhellyel. Így egy 8 órás állása lenne. Ennek 
értelmében Szelevény község tekintetében kérni kellene az érvényes működési engedély 
visszavonását, Tiszasas tekintetében pedig a működési engedély módosítását. 
 
Czucziné Keresztes Anita 
Az egészségügyi szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei mindkét településen rendelkezésre 
állnak. 
A helyettesítés megoldása is kötelező, ennek a megoldása folyamatban van. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
66/2019. (VI.28.) számú határozata 
a védőnői feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi feladatellátási megállapodás 
elfogadásáról 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Védőnői Szolgálat 
Feladatellátási Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást – annak aláírását követően 
– az illetékes szerveknek megküldeni szíveskedjen. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: június 30. 
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A határozatról értesül: 
 

1. Gyói Gábor (helyben) 
2. Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 
3. Képviselő-testület (helyben) 
4. Irattár 

 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
67/2019. (VI.28.) számú határozata 
a védőnői feladatok ellátására vonatkozó működési engedélyezési eljárásról 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 
határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező Védőnői Szolgálat – Feladatellátási Megállapodásban foglaltak 
szerinti – működési engedély módosítását, valamint felhatalmazást ad az erre irányuló kérelem 
benyújtásához szükséges szolgáltatási szerződések aláírására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: június 30. 
 
 
A határozatról értesül: 
 

1. Gyói Gábor polgármester (helyben) 
2. Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 
3. Képviselő-testület (helyben) 
4. Irattár 

 
III.Napirend 
Rákóczi Ferenc utca rekonstrukciós felújításához kapcsolódó beszerzési eljárás 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázati programban az 
önkormányzat a belterületi utak, járdák, hidak felújítására nyújtott be pályázatot, ezen belül a 
Rákóczi Ferenc utca rekonstrukciós felújítására. A tervezett fejlesztés a Rákóczi Ferenc utca 1-
32.szám közötti szakaszon valósul meg, 17.672.248,-Ft értékben, melyből önerőként 
2.672.248,-ft szerepel, tehát az elnyert vissza nem térítendő támogatás 15 millió ft. 
Az ajánlattételi felhívás megküldésre került, melyre 3 db érvényes ajánlat érkezett: 
Tatai útépítő Kft: bruttó 18.558.612,-Ft 
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Swietelsky Magyarország kft bruttó 19.546.888,-Ft 
Út-Ép-ker 97 Kft bruttó 17.672.248,-Ft 
 
Az Út-Ép-Ker-Kft tudta azt az árat tartani, amit a pályázatba beépítettünk. A munkálatok július 
9-én kezdődnének. 
A beérkezett ajánlatok közül javaslom, a legjobb ajánlatot tevő út-Ép-Ker Kft ajánlatát 
elfogadni, és a vállalkozási szerződést megkötni. 
 
 
Vágner István 
A vállalkozási szerződés tervezetben a vis maior esete nem világos. 
 
Gyói Gábor 
Az nagyon sokat számít, hogy a két szerződő fél hogyan áll egymáshoz. Referenciát is nézzük. 
A leg leszabályozottabb szerződésből is ki lehet bújni. 
 
Ezután Solymosi Zoltán Titesz vezető részletesen ismertette a felújítási munkálatokat.  
 
Braxa Józsefné képviselő az ülésről távozott. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
68/2019. ( VI.28 . ) számú határozata 
 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.törvény 3.melléklet II.2. 
pont c)pont szerinti „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázati projekt 
megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárás lezárása döntéshozatallal.  
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszasas, Rákóczi Ferenc út 1-32 
szám közötti belterületi közút, 380,0 m pályaszakasz burkolati rétegének rekonstrukciós 
felújítása” tárgyú pályázati projekt beszerzési eljárásával kapcsolatosan az alábbi döntést 
hozza: 
 
1./  Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5474. Tiszasas, Rákóczi 
Ferenc út (375 hrsz.) szilárd burkolatú közút pályaszerkezetének rekonstrukciós felújítására 
vonatkozó beszerzési eljárást  EREDMÉNYESNEK nyilvánítja.  
 
2./  Megállapítja, hogy a TATAI ÚTÉPÍTŐ Kft. (2890. Tata, Toldi Miklós u. 4/A., 
adószáma: 26358530-2-11)  ajánlata ÉRVÉNYES.  
Ajánlattétele bruttó árszinten: 18.558.612.- Ft 
 
3./  Megállapítja, hogy a SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016. Budapest, Mészáros 
u.13., adószáma: 14300327-2-44) ajánlata ÉRVÉNYES. 
Ajánlattétele bruttó árszinten: 19.546.888.-Ft 
 
4./  Megállapítja, hogy az ÚT-ÉP-KER 97 Kft. (1077. Budapest, Izabella u. 27/A., 
adószáma: 11425902-2-42) ajánlata ÉRVÉNYES.  
Ajánlattétele bruttó árszinten: 17.672.248.- Ft  
 
5./  Az ÚT-ÉP-KER 97 Kft. (1077. Budapest, Izabella u. 27/A., adószáma: 11425902-2-42) 
ajánlattevőt – mint az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – NYERTESKÉNT hirdeti ki. 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Alkalmasságát teljes körben igazolta, 
ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. A kizáró okok ellenőrzése 
eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
 
6./  A nyertes ajánlattevő egyösszegű bruttó ajánlati ára: 17.672.248.- Ft.  A vállalási ár 
részbeni fedezete az elnyert támogatás 15.000.000.- Ft nagyságrendben. A Képviselő-testület 
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vállalja az összességében bruttó 2.672.248.- Ft mértékű önerő biztosítását a 2019. évi 
költségvetése terhére. 
7./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
 
Felelős: Gyói Gábor – polgármester 
Határidő: 2019. július 05. 
 
A határozatról értesül: 
 
          -  Gyói Gábor polgármester - Helyben 
          -  Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben 
          -  Képviselő-testület tagjai – Helyben 
          -  ÚT-ÉP-KER 97 Kft. 1077. Budapest, Izabella u. 27/A 
          -  TATAI ÚTÉPÍTŐ Kft.  2890. Tata, Toldi Miklós u. 4/A 
          -  SWIETELSKY Magyarország Kft.  1016. Budapest, Mészáros u. 13. 
          -  Irattár 
 
 
 
 
IV.Napirend 
„Útkarbantartó gépek beszerzése Szelevény és Tiszasas településeken” pályázattal 
kapcsolatos döntések 
Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
Czucziné Keresztes Anita  
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek 
beszerzése”című pályázat keretében útkarbantartó gépek beszerzése Szelevény és Tiszasas 
településeken pályázattal kapcsolatban- ahol Szelevény a gesztor település – az ajánlatkérési 
eljárásban megszületett döntés értelmében a PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel 
lesz adásvételi szerződés kötve a Szelevény és Tiszasas részére egy-egy MTZ 820 traktorra, 
valamint egy közös használatú Mumgép FG 200 függesztett gréderre, bruttó 21.844.000,Ft 
értékben. 
 
Gyói Gábor 
Az önkormányzatra eső önrész összegét a régitraktorok értékesítéséből kívánjuk fedezni. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
69/2019. (VI.28.) számú határozata 
felhatalmazás adásvételi szerződés aláírására 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, 
hogy a A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „ Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és 
munkagépek beszerzése”című pályázat keretében útkarbantartó gépek beszerzése Szelevény és 
Tiszasas településeken pályázattal kapcsolatban a nyertes PROMACHT Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt ( 6000 Kecskemét, Nyíri u.44.)-vel kötendő adásvételi szerződést aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
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A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Szelevény Község Önkormányzata 
irattár. 
  
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
70/2019. (VI.28.) számú határozata 
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek 
beszerzése”című pályázat keretében útkarbantartó gépek beszerzése Szelevény és 
Tiszasas településeken pályázattal kapcsolatban -előleg lehívásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  hozzájárul ahhoz, hogy Szelevény 
Község Önkormányzata a  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „ Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő-és munkagépek beszerzése”című pályázat keretében útkarbantartó gépek beszerzése 
Szelevény és Tiszasas településeken pályázattal kapcsolatban -előleg lehívásáról intézkedjen. 
 
A Képviselő-testület megbízza Szelevény Községi Önkormányzatot-mint gesztort- a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Szelevény Községi Önkormányzat 
irattár. 
  
Egyebek 
1. 
Vágner István 
Többen megkerestek azzal, hogy folyik az óvoda felújítása, amit a vállalkozás végzi, és az 
önkormányzati dolgozókat ott látják folyamatosan dolgozni, és így a többi munka nincs 
megfelelően ellátva, amire a faluban szükség volna. 
 
Solymosi Zoltán 
Az óvodánál annak idején elindultunk egy keretösszeggel, sajnos nem kaptuk meg a 
megpályázott támogatást, az elnyert támogatásból, azzal a műszaki tartalommal kell 
megvalósítani a beruházást, amivel elindultunk. Itt közel 18 millió Ft-ról van szó. Az 
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önkormányzat dolgozói csak azokat a munkanemeket végzik el, ami az óvoda műszaki 
átadásához szükséges, amire nem kaptuk meg a többletforrásra az igényünket. 
 
Gyói Gábor 
Szinte minden nap beszélünk arról, hogy hogyan szervezzük a munkát. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

……………………………     ………………………………. 
         Gyói Gábor           Czucziné Keresztes Anita 
        polgármester              jegyző 
 
 
 


