
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  február  11-ei 
soron következő üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:

Pollák  Tibor  polgármester,  Baksay  Endre,  Csörögi  Tibor,  Demjén  Imre, 
Fekete  József,  Majercsik  Zoltán,  Romenek  Róbert,  Vargáné  Kalmár  Éva, 
Veres Kálmán, Vizi Zsolt.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Pál Imre jegyző, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Baginé Czékus Ilona, Kiss Ernőné, 
Balog Tiborné, Csótó Andrásné

Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívottakat, megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a 10 fő képviselőből 10 fő jelen van. 
Az  érvényben  lévő  SzMSz  alapján  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javaslom Vizi  Zsolt  alpolgármester 
testületi tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  9  igen 1 tartózkodással  elfogadta  Vízi  Zsolt 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az 
alábbiak szerint:

Napirend:         Előadó:

1. Egyebek

2. Tájékoztató a „Tiszasüly Községért” Alapítvány Csótó Andrásné
    2008. évi munkájáról kuratórium elnöke

3. Tiszasüly Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Pollák Tibor 
polgármester

4. Tájékoztató az Idősek Klubja 2008. évi munkájáról Vargáné Kalmár Éva
telephelyvezető

5. Tájékoztató a Közüzemi Gondnokság 2008. évi munkájáról Demjén Imre
KG vezető

6. Rendelet-tervezet a szociális juttatásokról és ellátásokról Pál Imre
jegyző

7. Rendelet-tervezet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Pál Imre
jegyző

8. Határozati-javaslat 113/2008. (XII.11.) sz. Kt. határozat Pollák Tibor
    visszavonására polgármester

9. Rendelet-tervezet a közműves ivóvízellátásról és a közműves Pál Imre
    szennyvízelvezetésről, valamint azok díjairól szóló 5/2004. (II.18.) jegyző
    rendelet módosításáról

10. Határozati-javaslat Tiszasülyi Víziközmű Társulat Pollák Tibor
      támogatásáról polgármester

11. Határozati-javaslat Magyar Gyermek Labdarúgó Pollák Tibor 
      Szövetség támogatására polgármester



12. Határozati-javaslat bankhitel kiváltására Pollák Tibor
polgármester

13. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

a.) Székely Tibor kérelme

Pollák Tibor polgármester: felkéri Székely Tibort ismertesse a kérelmét.

Székely  Tibor: elmondja,  hogy szeretné kibérelnei  a 067/10 hrsz-ú önkormányzati  területet,  ahol 
mobilbenzinkutat  üzemeltetne és egy fűrészüzemet,  ahol  6 fő tudna foglalkoztatni,  a  benzinkútnál 
pedig előreláthatólag 2 főt.

Hozzászólások: 

Pollák Tibor polgármester: azt az ajánlatot kapták, hogy a bérleti szerződés 15 évre szóljon, melyet 
5 évente felülvizsgálnának. A bérleti díj összege pedig 300.000.- Ft + ÁFA. 

Veres Kálmán: szükséges bérleti díjat kérni? 

Pollák Tibor polgármester: csak elmondta az ajánlatot. 

Pál  Imre  jegyző:  ez  a  testület  feladata  eldönteni,  lehet  türelmi  időt  meghatározni,  ez  idő  alatt  a 
vállalkozó meglátja, hogy milyen bevétele lesz. Az iparűzési adót úgyis idefizeti meg.

Fekete József: a mobilbenzinkút nem hiszi, hogy 2 főt elbírna, de úgy legyen. A bérletnek megvannak 
a jogi formulái. Az kevés, hogy most itt azt mondják, hogy bérbeadják.

Pál  Imre  jegyző:  most  nem arról  van  szó,  hogy  bérbeadják-e,  hanem,  hogy támogatják-e  ezt  a 
gondolatot.

Fekete József: minden további nélkül. Ő is azon az állásponton van, hogy ne kérjenek bérleti díjat egy 
ideig. 

Vargáné Kalmár Éva: ő is egyetért ezzel a gondolattal.

Fekete József: az elején nem kérjenek bérleti díjat, ezzel segítség az beindulást. 

Székely Tibor: meg is vásárolná a területet.

Csörögi Tibor: ha  a vállalkozó munkát tud biztosítani, akkor támogatniuk kell. 2-3 évre tekintsenek 
el a bérleti díjtól.

Fekete  József: ha  valaki  arra  a  területre  épít,  az  engedélyköteles,  ez  problémákat  okozhat.  Ha 
önkormányzati tulajdonra épít valaki felépítményt, az mindig a bérlő tulajdona lesz. Ez a terület utána 
piacképtelen. Vegye meg a területet, fel kell értékelni. 

Pál Imre jegyző: javasol egy áthidaló megoldást. Kezdje meg a munkát a mobilbenzinkút kapcsán. 1-
2 év türelmi időszakot adnak neki. Adunk egy elővásárlási jogot, majd kijelöljük az adott ingatlan 
eladását, és felértékeltetjük a területet.

Pollák Tibor  polgármester:  az  első  év  türelmi  idő,  elővásárlási  jogot  kap  a  kérelmező,  addigra 
előkészíti az eladást.

Fekete József: haszonkölcsön szerződést kell készíteni, azután nem kell fizetni. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet, hogy aki egyetért az elhangzottakkal az szavazzon. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

1/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Székely Tibor kérelmére
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Tiszasüly Községi Önkormányzat a 067/10 hrsz-ú terület kapcsán Székely Tibor 5061 
Tiszasüly,  Dózsa  György  út  41.  szám  alatti  lakos,  vállalkozó  részére  a  mobil 
benzinkút telepítéséhez hozzájárul.
Ennek érdekében a területet haszonkölcsön szerződés keretében biztosítja a vállalkozó 
részére. 
A vállalkozó ezen időtartam alatt a területért bérleti díjat nem fizet, viszont a terület 
kialakítás és a mobil benzinkút beüzemeltetése kapcsán minden költség a vállalkozót 
terheli.
Egyben a Képviselő-testület elővásárlási jogot biztosít a vállalkozó részére.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület
4. Székely Tibor

5061 Tiszasüly, Dózsa György út 41.

b.) Általános iskola és óvoda alapító okiratának módosítása

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Hozzászólások: 

Kiss Ernőné: törvényi változások miatt kellett módosítani az alapító okiratot. 

Balog Tiborné: az óvoda esetében a módosítás pályázat benyújtása miatt is kellett.

Veres Kálmán: az alapító okiratban szereplő rövidített név nem egyezik a társulási megállapodásban 
rögzített rövid névvel. A gazdálkodási jogkörnél melyik önkormányzat végzi az irányítást. Ezt ha így 
fogadják el, akkor a társulási megállapodást is módosítani kell.

Pál Imre jegyző: igen, módosítani kell a társulási megállapodást.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet, hogy aki egyetért a Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola alapító okiratának módosításával 
az szavazzon. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

2/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
Iskola alapító okirat módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadta  Besenyszög-Tiszasüly  Általános  Iskola  alapító  okiratának 
módosítását.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Besenyszög Községi Önkormányzat

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet,  hogy  aki  egyetért  a  Besenyszög-Tiszasüly  Eszterlánc  Óvoda  alapító  okiratának 
módosításával az szavazzon. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 
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3/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
Alapító okiratának módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadta  Besenyszög-Tiszasüly  Eszterlánc  Óvoda  alapító  okiratának 
módosítását.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Besenyszög Községi Önkormányzat

c.) Ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy pályázati lehetőség 
van,  ami  az ivóvíz-rekonstrukcióról  szól  az ivóvízminőség-javító programon keresztül.  A pályázat 
beadásához  az  szükséges,  hogy  a  kis  települések  megpróbáljanak  együttműködni,  társulást  kell 
létrehozni.
206.461.580.-  Ft-ot  fordítanának  beruházásra  Tiszasüly  esetében,  ezáltal  a  legnagyobb  szavazati 
aránnyal ők rendelkeznének. A kiosztott anyagban szerepel a határozati javaslat.

Hozzászólások: 

Fekete József: ez az összeg csak a pályázatírás költsége, mennyi lesz a pályázati önerő?

Demjén  Imre:  10  %,  amelynek  60%-a  még  megpályázható.  Ha  a  pályázat  nyer,  akkor  az  éves 
amortizációt a belterületi szakaszfelújításra tudnák költeni. Javasolja, hogy most fogadják el. Azért 
nem javasolja, hogy ők legyenek gesztorok, mert sok jogi következménye van. Elég ha ők betartják. 

Csörögi Tibor: nehezteli, hogy utolsó pillanatban kapják meg az anyagot. 

Veres  Kálmán:  a  megállapodásban  már  kinevezték  a  gesztort.  A 3.oldalon  a  társulás  időtartama 
határozatlan időtartamban van megjelölve, szerinte ezt bővíteni kellene, hogy legalább addig tartson, 
amíg  a  beruházás  be  nem  fejeződik.  4  oldalon  a  2.  bekezdésben  szerepel,  hogy  a  székhely 
önkormányzat  végzi  a pénzügyi  feladatokat.  Ez ingyen teszi? 10 oldal  7  bekezdésben a szavazati 
arányokat konkrétan meg kellene állapítani, hogy melyik döntéshez milyen szavazati arány szükséges. 
12 oldalon van szó a Pénzügyi Bizottságról. Kikből áll a bizottság? Ki vonja vissza a megbízatást? 

Pál Imre jegyző: válaszol a feltett kérdésekre. 

Fekete József.: mennyire sürgős erről dönteni? 

Pál Imre jegyző: Nagykörű polgármestere úgy gondolja, hogy ez szükséges a pályázat benyújtásához. 

Fekete József: mennyit kell majd emelni a vízdíjon? 

Demjén Imre: kb duplájára.

Fekete József: akkor felejtsék el a pályázatot.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet,  hogy  aki  egyetért  a  Besenyszög-Tiszasüly  Eszterlánc  Óvoda  alapító  okiratának 
módosításával az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 4 igen és 6 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

4/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
ivóvízminőség-javító önkormányzati
társulás létrehozásáról
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Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 6 tartózkodik 
szavazással elutasította az ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás 
létrehozását.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,

d.) Tóth Pál kérelme

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján,  elmondja,  hogy  a 
gulyagyepen szeretne a vállalkozó kutatófúrásokat végezni. 

Hozzászólások: 

Vargáné Kalmár Éva: mire alapozza a kutatófúrásokat? Mi a fő tevékenységi köre a vállalkozónak? 
Van rá esély, hogy megkapja az engedélyeket?

Pollák  Tibor  polgármester:  többször  járt  már  a  településen,  és  hallott  az  ásványi  anyagokról. 
Mezőgazdasági vállalkozó. 

Pál  Imre  jegyző:  bányászati  jog  nagyon  komoly  dolgokkal  jár  együtt.  Tóth  Úr  megszerezné  az 
engedélyeket a kutatófúrásokhoz a mi a hozzájárulásunkkal. 

Veres Kálmán: itt most az a kérdés, hogy akarunk- e együttműködni.

Fekete  József:  a  bemutatkozó  levélben  leírtakat  kevésnek  találja.  Nem  partnerség  kell,  hanem 
menedzser, befektető. Nem keltette fel az érdeklődést. Nem szeretné, ha ez a terület is elhanyagolt 
lenne. Úgy tudja, hogy decemberben hoztak egy határozatot egy dologról, hogy ezt a területet bérletbe 
kiadóként meghirdetik. Mind a mai napig nem találja, hogy ezt a határozatot végrehajtották volna. Ha 
Tóth úrnak komolyak a szándékai bérelje ki a területet. Úgy gondolja, hogy a polgármesternek nincs 
joga, hogy nem hajtja végre a határozatot, amit a testület hozott. 

Pollák Tibor polgármester: december 11-én döntöttek erről. A polgármesternek van olyan joga, hogy 
újból  megszavaztatja  a  javaslatot,  mert  nem  ért  egyet  a  bérbeadással.  Javasolja,  hogy  Tóth  Pál 
kérelmének helyt adjanak. 

Fekete József: akkor a decemberi határozatot előbb vissza kellene vonatni. 

Pollák Tibor  polgármester:  a  decemberi  ülésen  is  javasolta,  hogy az  önkormányzat  hasznosítsa 
tovább a területet. 

Csörögi  Tibor:  a  decemberi  ülésen hozott  határozatot  végre kellett  volna hajtani,  ki  kellett  volna 
függeszteni a hirdetményt, ha időközben változott a vélemény, akkor a módosítást, vagy a levételre 
történő javaslatot újból testület elé kell hozni. 

Fekete József: nem arról döntöttek, hogy bérbe adják, hanem arról, hogy kifüggesztik és a beérkező 
ajánlatok alapján fogják eldönteni, hogy bérbe kívánják-e adni a területet vagy sem. 

Pollák Tibor polgármester: a határozat végrehajtása nem volt időhöz kötve. A vagyonnyilatkozat 
leadásának viszont van határideje.

Fekete József: le is van adva a vagyonnyilatkozat, így képviselheti magát az ülésen. Tudja, hogy az 
volt a szándék, hogy majd nem, de erre felkészült, azért adta le most. 

Demjén Imre: szerinte beszéljenek arról,  hogy az önkormányzat  vegye fel az uniós támogatást és 
megengedjük Tóth Úrnak a kutatófúrásokat. Erről kell dönteni, vagy pedig arról hogy ragaszkodnak a 
meghozott határozathoz. 

Pollák Tibor polgármester: január 31-e volt a határidő. Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot a két 
ülés közti tájékoztató után folytassák. 

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy a  Tóth Pál  kérelmének 
megtárgyalását a két ülés közti tájékoztató után folytassák.
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1. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák  Tibor  polgármester:  felkéri  Csótó  Andrásnét  a  „Tiszasüly  Községért”  Alapítvány 
kuratóriumának elnökét, ismertesse tájékoztatóját. 

Csótó Andrásné kuratórium elnök: ismerteti a beszámolóját a melléklet szerint. 

Pollák Tibor polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja a beszámolót, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

5/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Községért Alapítvány 
2008 évi munkájáról szóló tájékoztató

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a „Tiszasüly Községért” 
Alapítvány 2008 évi munkájáról szóló tájékoztatóját.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben, 
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Csótó Andrásné kuratórium elnöke

(Csótó Andrásné kuratórium elnöke az ülésről távozik.)

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Hozzászólások:

Demjén Imre: a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, az ott elhangzott javaslatokkal az 
„A”  változatot   javasolja  a  képviselő-testületnek  elfogadásra.  A  javasolt  változások  az 
intézményvezető ülés jegyzőkönyvében szerepelnek. 

Baginé Czékus Ilona: elmondja a változtatásokat, az étkeztetés, közalkalmazott leépítése, közcélú-
közhasznú foglalkoztatás kapcsán. Ha megtudnák oldani az iskola és óvoda kapcsán a feladatátadást, 
akkor ott megszűnne a hiány.  A változtatásokkal a hiány: 17.840 ezer forint.

Fekete József: kik vezetik a gépjárműveket?

Pál Imre jegyző: akinek „B” kategóriás jogosítványa van. A végkielégítésre pályáznának. 

Baginé Czékus Ilona: szükség lesz egy határozatra a létszámleépítésről. 

Demjén Imre: elmondja az aggályait.

Fekete József: a lakáseladásból nem lesz semmi, akkor a tényleges hiány 25 millió Ft. 

Pál Imre jegyző: az „A” változatú költségvetés az ÖNHIKI beadása miatt készült így, a „B” változat 
az, ha nem sikerül az ÖNHIKI-s pályázat. 

Csörögi Tibor: ki ment el közös megegyezéssel. Miért van betervezve az üres álláshely?

Baginé Czékus Ilona: a pénzügyi kolleganője ment el, csak a státusz van betervezve.

Veres Kálmán: az iskola és óvoda költségvetésével kapcsolatban vannak aggályai. Szeretne külön-
külön költségvetést látni. 

Fekete József: nem lát pályázati önerőre betervezve összeget. Akkor így hogy fognak pályázni? 
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Pál Imre jegyző: ha határozat születik a pályázat beadásáról és a pályázat nyer, majd akkor betervezik 
az ehhez szükséges összeget. 

Fekete József: tavaly mit újítottak fel:

Baginé Czékus Ilona: a kazánfelújítás elszámolása.

Kiss Ernőné: elmondja az étkeztetés feladatátadását.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja  Tiszasüly Község  Önkormányzatának  2009.  évi  költségvetését  a  változtatásokkal  együtt 
kérem, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 7 igen és 3 nem szavazással  a melléklet 

szerint  és az elhangzott változtatásokkal megalkotta az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

szóló 1/2009.(II.11 .) számú rendeletét. 

Pollák Tibor polgármester: a közalkalmazott létszámleépítéshez szükség van testületi határozatra. 

Vargáné Kalmár Éva: a gépjárműüzemnél történne a létszámleépítés? 

Pollák Tibor polgármester: igen, a konyhánál már volt. 

Vargáné Kalmár Éva: a munkálatok elvégzéséhez nincs szükség minden jelenlegi dolgozóra?

Pollák Tibor polgármester: a kihasználtságot megnézték. 

Pál Imre jegyző: javasolja, hogy a határidő március 1. legyen.

Baginé Czékus Ilona: nem tudja, hogy mit ír elő a közalkalmazotti jogszabály. 

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy úgy hozzák a határozatot, hogy jogszabályban megfelelő 
határidőknek megfeleljen. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  és  2  nem  szavazással  az  alábbi 
határozatot hozta meg: 

6/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Közüzemi Gondnokságnál történő
1 fő létszámcsökkentésről 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közüzemi 
Gondnokság közalkalmazotti állománya kapcsán 1 fő létszámcsökkentét fog 
megvalósítani a jogszabálynak megfelelően a legrövidebb határidőn belül. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Demjén Imre KG vezető
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja,

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor  polgármester:  átadja  a  szót  Vargáné  Kalmár  Évának,  hogy ismertesse  a  napirendi 
pontot.

Vargáné Kalmár Éva: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja az Idősek Klubja 2008. évi tájékoztatóját, az szavazzon.

7/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Idősek Klubja 2008. évi munkájáról 
szóló tájékoztató
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Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadta az Idősek Klubja 2008. 
évi munkájáról szóló tájékoztatóját.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben, 
3. Képviselő-testület tagjai helyben,

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja szót Demjén Imrének, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Demjén Imre: az előterjesztés alapján ismerteti a napirendi pontot.

Hozzászólások:

Veres Kálmán: az iskolánál és az óvodánál milyen felújításokat végeznek el 1 évben? Az ÁFA itt is 
megjelenik. Célszerű lenne egyeztetni. Lát e arra esélyt, hogy az óvoda-konyha fűtése, vízhasználata 
mikor válik szét? 

Demjén Imre: fűtés esetén hőmennyiség mérőt lehet felszerelni. 

Pollák  Tibor: amennyiben  nincs  több  kérdés,  hozzászólás,  vélemény  javasolja  a  Képviselő-
testületnek a  Közüzemi Gondnokság 2008. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadását.

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

8/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Közüzemi Gondokság 2008. évi 
munkájáról szóló tájékoztató

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Közüzemi 
Gondnokság 2008. évi munkájáról szóló tájékoztatóját. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben, 
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Demjén Imre KG vezetője

6. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek, hogy ismertesse a rendelet-tervezetet.

Pál Imre jegyző: törvényi változások miatt van szükség módosításra.

Hozzászólások:

Veres Kálmán: javasolja, hogy a 12. § (3) bekezdésben szereplő „másolati” szót vegyék ki.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a rendelet módosításával az elhangzott változtatással, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
megalkotta  az  elhangzott  változtatással  a  szociális  juttatásokról  és  ellátásokról  szóló  2/2009.
(II.11.) rendeletét.

7. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek, hogy ismertesse a rendelet-tervezetet.

Pál Imre jegyző: törvényi változások miatt van szükség módosításra.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a rendelet módosításával, az szavazzon.
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Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
megalkotta a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 3/2009.(II.11.) rendeletét.

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi ponton a melléklet alapján, elmondja, hogy az ÁFA 
törvény miatt szükséges a határozat visszavonása.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja hogy a melléklet szerint fogadják el a 
határozati javaslatot. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

9/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
113/2008. (XII.11.) sz. Kt. határozat
visszavonására

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általános forgalmi adóról 
szóló  2007.  évi  CXXVII.  törvény  értelmében  a  113/2008.  (XII.11.)  sz.  Kt 
határozatot visszavonja.

Erről értesül:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 

9. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek, hogy ismertesse a rendelet-tervezetet.

Pál Imre jegyző: a határozat visszavonása miatt szükséges a rendeletet módosítani. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a rendelet módosításával, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
megalkotta  a  közműves  ivóvízellátásról  és  a  közműves  szennyvízelvezetésről,  valamint  azok 
díjairól szóló 5/2004. (II.18.) rendelet módosításáról szóló 4/2009.(II.11.) rendeletét.

10. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: a melléklet szerint ismerteti a határozati javaslatot, elmondja, hogy ez a 
támogatás a 2008. évi számlavezetési díj. 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja hogy a melléklet szerint fogadják el a 
határozati javaslatot. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

10/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Tiszasülyi Víziközmű
Társulat támogatása

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  32.000.-  Ft  összeggel 
támogatja  a  Tiszasülyi  Víziközmű  Társulatot,  mely  támogatás  a  társulat 
bankköltségére nyújt fedezetet.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben, 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
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5. Tiszasülyi Víziközmű Társulat

11. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja hogy a melléklet szerint fogadják el a 
határozati javaslatot. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

11/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Magyar Gyermek Labdarúgó
Szövetség támogatására

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyar  Gyermek Labdarúgó 
Szövetség  támogatja  33.000.-  Ft-tal  2008/2009-es  tanévre,  mely  6000.-  Ft  összegű 
tagdíjból, illetve 45 X 600.- Ft-os regisztrációs díjból tevődik össze.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
5. Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
    1112 Budapest, Kánai út 314/24. hrsz.

12. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester:  ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy azért 
van  szükség  erre  a  határozatra,  hogy  az  OTP  Bank  Rt-től  a  fejlesztési  célú  hitelt  a 
Takarékszövetkezethez át tudják vinni. 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja hogy a melléklet szerint fogadják el a 
határozati javaslatot. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

12/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Bankhitel kiváltására

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete elhatározza,  hogy a 33/2007. 
(V.31.)  sz.  Kt  határozat  alapján  felvett  12.107.436.-  Ft  összegű  belvízelvezetés 
beruházás  fejlesztési  célú  hitelét  a  Jászárokszállás  és  Vidéke  Körzeti 
Takarékszövetkezet által nyújtott fejlesztési célú hitellel kiváltja. 
A hitel kiváltása 68/2008. (XI.20.) sz. Kt. számú döntésből adódó bankváltásból vált 
szükségessé.

Hitel célja: hitelkiváltás
Hitel összege: 11.434.796.- Ft
Hitel lejárata: 2017

Az önkormányzat a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként 
a  Jászárokszállás  és  Vidéke  Körzeti  Takarékszövetkezet  javára  engedményezi  az 
időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
A  hitelt  és  járulékait  a  fejlesztési  kiadásokat  megelőzően  a  költségvetés 
összeállításakor az önkormányzat betervezi és jóváhagyja.

Erről értesülnek.
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
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4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
6. OTP Bank Nyrt. 

13. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg:

13/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
két ülés közti tájékoztatóról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közti 
tájékoztatót a melléklet szerint elfogadta.

Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester
2.Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben

Pollák Tibor polgármester: tárgyalják tovább Tóth Pál kérelmét. 

Fekete József: a polgármester köteles betartani a testület által hozott határozatokat. Meg kell nézni, 
hogy milyen ajánlatok érkeznek a bérlet kapcsán, majd az alapján döntenek, hogy bérbe kívánják-e 
adni vagy nem. 

Pollák Tibor polgármester: nem ért egyet a bérbeadással.

Fekete József:  nem a bérbeadásról van szó, hanem hogy kérjenek ajánlatokat. 

Csörögi Tibor: ha van olyan vállalkozó aki a kutatófúrásokat finanszírozza, azt nem szabad 
elszalasztani. 

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a 2008. december 11-ei ülésen hozott 112/2008. (XII.11.) 
sz. Kt határozatot vonják vissza.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 3 nem és 2 tartózkodik szavazással az 
alábbi határozatot hozta meg: 

14/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
a 112/2008. (XII.11.) sz. Kt határozat
visszavonásának elutasításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat 5 igen 3 nem és 2 tartózkodik szavazással 
elutasította a határozat visszavonását.

Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester
2.Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gulyagyepet az 
önkormányzat hasznosítsa. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 4 nem szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg: 

15/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
önkormányzat tulajdonában lévő 
gulyagyep hasznosításáról
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Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározta, hogy a tulajdonában 
lévő gulyagyepet továbbra az önkormányzat hasznosítsa.

Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester
2.Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben

Fekete József:  az alakuló ülésen szó esett  Pál  Imre jegyző úrnak a jutalmáról,  melyet  az akkori 
polgármester véleménye szerint jogtalanul állapított meg. Véleménye szerint hoztak egy határozatot, 
ami nem került bele e jegyzőkönyvbe. Meg akarta hallgatni a magnófelvételt, amely az ülésről készült, 
de a kazetta nem található meg. Javasolja, hogy vizsgálják ki az ügyet, mert ez nem évült el. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület vizsgáltassa meg, hogy az akkori polgármester jogszerűen járt-e el. Minden 
ülésről készüljön hangfelvétel, aminek az őrzéséről gondoskodjanak.

Pál Imre jegyző: módosítani fogják az SzMSz-t, amiben a hanganyag őrzésre vonatkozó szabályzás 
rögzítésre kerül. 

Baksay Endre: a jutalom odaítélésekor a jogosítványommal éltem. 

Pál Imre jegyző: ezt belső ellenőrzés keretében tudják megtenni.

Fekete József: a belső ellenőrzési ütemtervet már elfogadták, ennek az lesz a vége, hogy a végén 
körjegyzőség lesz, és nem lesz kivizsgálva ez az ügy. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Fekete József képviselő javaslatával az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 3 nem szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg: 

16/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat
Pál Imre jegyző jutalmának 
Kivizsgálásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testület elhatározta, hogy belső ellenőrzés 
keretében kivizsgáltatja Pál Imre jegyzőnek megítélt jutalom kapcsán, hogy az akkori 
polgármester jogszerűen járt-e el. 

Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester
2.Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben

Fekete József:  javasolja,  hogy a Polgármesteri  Hivatal aulájában lévő hirdetőtábla zárható legyen, 
mert volt már rá példa, hogy nem talált olyan hirdetményt meg, ami állítólag ki volt függesztve. 

Pollák Tibor polgármester: gondoskodni fognak a zárható hirdetőtábla elkészítéséről. 
Mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti. Köszöni a megjelenést.

Kmf.

/:Pollák Tibor:/  /:Pál Imre:/
polgármester    jegyző
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/:Vizi Zsolt:/
            jegyzőkönyv-hitelesítő

Tiszasüly Község Iktatószám:283/1/2009
 Jegyzőjétől

I.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2009. február 11-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

1/2009. (II.11.) sz. Kt. Székely Tibor kérelmére
határozat

2/2009. (II.11.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
határozat Iskola alapító okirat módosításáról

3/2009. (II.11.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
határozat Alapító okiratának módosításáról

4/2009. (II.11.) sz. Kt. ivóvízminőség-javító önkormányzati
határozat társulás létrehozásáról

5/2009. (II.11.) sz. Kt. Tiszasüly Községért Alapítvány 
határozat 2008 évi munkájáról szóló tájékoztató

1/2009. (II.11.) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
rendelet

6/2009. (II.11.) sz. Kt. Közüzemi Gondnokságnál történő
határozat 1 fő létszámcsökkentésről 

7/2009. (II.11.) sz. Kt. Idősek Klubja 2008. évi munkájáról 
határozat szóló tájékoztató

8/2009. (II.11.) sz. Kt. Közüzemi Gondokság 2008. évi 
határozat munkájáról szóló tájékoztató

2/2009. (II.11.) az szociális juttatásokról és ellátásokról
rendelet

3/2009. (II.11.) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
rendelet

9/2009. (II.11.) sz. Kt. 113/2008. (XII.11.) sz. Kt. határozat
határozat visszavonására

4/2009. (II.11.) a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről,
rendelet valamint azok díjairól szóló 5/2004. (II.18.) rendelet módosításáról

10/2009. (II.11.) sz. Kt. Tiszasülyi Víziközmű
határozat Társulat támogatása

11/2009. (II.11.) sz. Kt. Magyar Gyermek Labdarúgó
határozat Szövetség támogatására

12/2009. (II.11.) sz. Kt. Bankhitel kiváltására
határozat

13/2009. (II.11.) sz. Kt. két ülés közti tájékoztatóról
határozat

14/2009. (II.11.) sz. Kt. a 112/2008. (XII.11.) sz. Kt határozat
határozat visszavonásának elutasításáról
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15/2009. (II.11.) sz. Kt. önkormányzat tulajdonában lévő 
határozat gulyagyep hasznosításáról

16/2009. (II.11.) sz. Kt. Pál Imre jegyző jutalmának 
határozat Kivizsgálásáról
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