
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  február  25-ei  soron 
kívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:

Pollák  Tibor  polgármester,  Csörögi  Tibor,  Demjén  Imre,  Majercsik  Zoltán, 
Romenek Róbert, Vargáné Kalmár Éva, Vizi Zsolt.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Pál Imre jegyző, Baginé Czékus Ilona

Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívottakat, megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 10 fő képviselőből 7 fő jelen van. Az ülésről való távolmaradását Baksay 
Endre, Fekete József és Veres Kálmán képviselő jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Majercsik Zoltán testületi tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodással elfogadta Majercsik Zoltán 
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. Határozati javaslat a 6/2009. (II.11.) sz. Kt határozat Pollák Tibor
    módosítására polgármester

2. Határozati javaslat a Közüzemi Gondnokság Szervezeti Pollák Tibor
    Működési Szabályzat módosítására polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: megadja szót Csörögi Tibor képviselőnek.

Csörögi Tibor: kéri, hogy a napirendi pontok összeállításakor vegyék figyelembe a meghívott vendégeket, 
és azokat  a napirendi pontokat helyezzék előre. Mert a többi dolog, amiről beszélnek nem tartóznak külsős 
személyekre.

Pollák Tibor polgármester: figyelembe veszik. Ismerteti a napirendi pontot a melléklet határozati-javaslat 
alapján- Elmondja, hogy előző testületi ülésen a költségvetés tárgyalások hozott létszám-leépítési határozatra 
a Közüzemi Gondokság vezetőjétől formai hibára észrevétel érkezett. Nem jelöltünk meg konkrét dátumot, 
hanem csak  a  jogszabályban  meghatározott  legrövidebb időt.  Ezért  van szükség az  elfogadott  határozat 
módosítására.

Hozzászólások:

Pál Imre jegyző: a  második határozati javaslat is a létszámleépítéshez tartozik. Szükség van a közüzemi 
gondokság SzMSz-nek módosítására is, mely a leépítésből adódik. Az itt megjelölt határidő is április 1.

Demjén  Imre: a  formai  hiba  miatt  ő  is  hibás.  2007.  évben  változott  a  törvény.  Ha  létszámleépítéssel 
indokolják a felmentést, akkor a felmentési idő 30 nap. Az államigazgatási hivataltól állásfoglalást kért ez 
ügyben, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy ha a közalkalmazottat felmentik azt meg kell indokolni, és az 
SzMSz-t  egyértelműen  módosítani  kell,  vagy  megalapozni  a  döntést.  Azt  a  kockázatot  látta,  hogy  az 
alkalmazott elmegy a Munkaügyi Bíróságra és 1 év múlva visszahelyezik az alkalmazottat. 

Vargáné Kalmár Éva: akkor a gépjárműüzemnél lesz a létszámleépítés?  Meg lehet majd oldani 2 emberrel 
a munkákat, ha a szabadságolást is figyelembe veszik?

Pollák Tibor polgármester: a költségvetési hiány miatt ezt meg kell oldani.

Demjén Imre: lassabban fognak haladni a munkával, de megpróbálják megoldani. 



Pál Imre jegyző: a költségvetési rendelettel el lett fogadva a létszámleépítés.

Vizi Zsolt: mivel a két határozatot egybe tárgyalják, elmondja, hogy a Vízmű nem a Berze Nagy János út 38. 
szám alatt található. Ezt javítsák.

Demjén Imre: javítani fogják helyrajzi számra, a vízmű helyrajzi száma: 211 

Csörögi Tibor: 0,5 fő műszaki  állást véleménye szerint nem kellene szerepeltetni.

Demjén Imre: ez a státusz üresen van, be lehetne töltetni, de a költségvetés miatt nem került betöltésre.

Pál Imre jegyző: a műszaki vezetői állás határozatlan időre szól. A polgármester fizetés nélküli szabadságot 
kért a vezetőtől. Erre az időszakra szünetel a jogviszonya, ha ismét visszakerül és betölti ezt a státuszt, akkor 
lehet majd dönteni az állás megszüntetéséről, majd az akkori testületnek. 

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

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

17/2009. (II.25.) sz. Kt. határozat
a 6/2009. (II.11.) sz. Kt határozat
módosítására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  6/2009.  (II.11.)  sz  Kt 
határozatát az alábbiakkal módosítja: 
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közüzemi  Gondnokság 
közalkalmazotti állományánál  1 fő létszámcsökkentést valósít  meg gépjárművezető-
karbantartó munkakörnél a gépjárműüzem szakfeladaton 2009. április 1. napjától.

Felelős: Demjén Imre közüzemi gondnokság vezetője

Erről értesülnek: 
1 Pollák Tibor polgármester
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5. Közüzemi Gondnokság vezetője

Pollák  Tibor  polgármester: amennyiben  több  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet, hogy aki egyetért az második határozati javaslattal az elhangzott változtatással, szavazzon. 

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

18/2009. (II.25.) sz. Kt. határozat
Közüzemi Gondokság Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közüzemi  Gondokságnál 
történő  létszámleépítés  miatt  az  alábbiakkal  módosítja  a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatát 2009. április 1. napjával: 

II.
A Közüzemi Gondnokság szervezeti felépítése, működése

1. A  Közüzemi Gondnokság feladatait az alábbi létszámmal látja el:
1 fő vezető
0,5 fő műszaki vezető
2 fő takarító
2 fő gépjárművezető-karbantartó
2 fő vízműkezelő
1 fő élelmezésvezető
1 szakács



3 konyhalány
0,5 fő temetőgondnok

2. A Közüzemi Gondnokság szervezeti egységei: 

a.) Szakfeladat:   61 karbantartó műhely
                           622 gépjármű üzemeltetés
Létszám: 2 fő

A szervezeti egység valamennyi ellátandó feladatban részt vesz.
Telephelye: 5061 Tiszasüly, Kiséri út 21.

b.) Szakfeladat: Város és községgazdálkodás

Létszám: 3,5 fő
A szervezeti egység a gondokság irányításában, intézmények takarításában és a piac üzemeltetésében vesz 
részt.

c.) Szakfeladat: 751856 Települési vízellátás és vízminőségvédelem

Létszám: 2 fő
A szervezeti egység biztosítja a lakosság vízellátását.
Telephelye: 5061 Tiszasüly, Berze Nagy János út  211. helyrajzszám

d.) Szakfeladat: 624 Konyhaüzem

Létszám: 5 fő
Feladata: óvodai, iskolai étkeztetés, munkahelyi vendéglátás
Telephelye: 5061 Tiszasüly, Móra Ferenc út 26.

e.) Szakfeladat: 751867 Köztemető fenntartási feladatok

Létszám: 0,5 fő
Feladata: temető-fenntartási feladatok, nyilvántartások vezetése, sírhelyekkel való gazdálkodás

Felelős: Demjén Imre közüzemi gondnokság vezetője

Erről értesülnek: 
1 Pollák Tibor polgármester
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5. Közüzemi Gondnokság vezetője

Csörögi  Tibor:  szeretné  elmondani,  hogy felháborítónak  tartja,  hogy egyes  képviselő a  testületi  ülésen 
ittasan jelenik meg, ez nem képviselőhöz méltó magatartás. 

Pollák Tibor polgármester:  köszönik az észrevételt, amennyiben lehetőség van, intézkednek. Mivel több 
napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti. Köszöni a megjelenést.

Kmf.

/:Pollák Tibor:/  /:Pál Imre:/
polgármester    jegyző

/:Majercsik Zoltán:/
                jegyzőkönyv-hitelesítő

 



Tiszasüly Község Iktatószám:283/2/2009
 Jegyzőjétől

II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. február 25-ei soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

17/2009. (II.25.) sz. Kt. a 6/2009. (II.11.) sz. Kt határozat
határozat módosítására

18/2009. (II.25.) sz. Kt. Közüzemi Gondokság Szervezeti és
határozat Működési Szabályzat módosítására

Készült: 3 példányban
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