
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 10-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,  megállapítja,  hogy az ülés határozatképes, 
mivel a 10 fő képviselőből 7 fő jelen van. Az ülésről való távolmaradását Fekete József, Majercsik 
Zoltán és Romanek Róbert képviselő jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Baksay Endre testületi tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Baksay Endre 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Javasolja,  hogy  2.  Napirendi  pontként  tárgyalják  meg  a  2009.  évi  közfoglalkoztatási  tervet,  3. 
napirendi pontként a Honvédelmi Minisztériumhoz benyújtandó pályázatot, 4. napirendi pontként az 
ivóvíz rendelet módosítását és 5. Napirendi pontként az ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatását.

Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pont a kiegészítéssel, 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. Ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás megtárgyalása Pollák Tibor
    és a 4/2009. (II.11.) sz. Kt. határozat felülvizsgálata polgármester

3. Pályázat benyújtásáról Pollák Tibor 
polgármester

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

5. Pályázat benyújtása Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: az előző testületi ülésen nemleges határozat született a társulás kapcsán. 
Az 5 község csak együtt  tud pályázni,  ha  nem lépünk be a  társulásba,  akkor  hátráltatjuk a  többi 
községet is. 403 ezer Ft az önerő, a beruházás értéke 216 millió Ft. 

Hozzászólások: 

Pál Imre jegyző: nem hálózati rekonstrukcióról van szó. 206 millió forint ivóvízjavításra szól, a többi 
csak a hálózat. A díjnövekményt fel kell vállalni. 10 éves futamidő alatt le kell írni az amortizációt, 
mely itt marad. Nem engedik, hogy a társulást csak 1-2 település hozza létre. 

Demjén  Imre:  azért  lenne  fontos,  hogy  csatlakozzanak,  mert  a  tervekhez  amiket  elkészítettek 
máshogy nem lehet hozzájutni, csak ha pályáznak. A beruházási költségek náluk a tanyai rendszer 
emeli meg.  A díjnövekmény miatt  nem lát esélyt  a pályázat  megnyerésére, de a terveket legalább 
megkapnák. 



Veres  Kálmán:  az  előző  testületi  ülésen  is  elmondta  a  véleményét.  Nincs  gondja  a  társulás 
létrehozásával, de ettől függetlenül a kiosztott anyagban foglaltakkal van. 41 %-ban lennének részesei 
a társulásnak, Nagykörű képviselné a legkevesebbet mégis ő a gesztor. Miért? 
Ha a székhely önkormányzat végzi az adminisztrációval kapcsolatos összes feladatok, akkor az mibe 
fog kerülni? Ezt jó lenne tisztázni.
A társulás milyen időtartamra jön létre? 
A 6. oldal alján milliárdokról van szó.

Baginé Czékus Ilona: nem. Valamilyen megfontolásból vesszőt raktak.
Veres  Kálmán:  ugyanezen  oldalon  szerepel  egy 38  millió  forintos  tétel,  ezt  ki  adja?   7  oldal  4 
bekezdésében körülírják a működtető önkormányzathoz történő befizetést, illetve behajtást.  Ez egy 
bonyolult dolog. 
9 oldalon szerepel a társulás tanács leírása. Véleménye szerint nem jó, hogy az önkormányzatok 1-1 
főt delegálnak, jobb lenne, ha 2-2 fő lenne, mert ha valaki nem tud részt venni az ülésen a másik fővel 
képviseltetve lenne az önkormányzat. 
Ugyan ezen b.) –c.) ponthoz kifejezi aggályait. 
10.  oldalon szerepel  a jegyzőkönyv  megküldése.  Indítványozza,  hogy a társult  önkormányzatok  is 
kapják meg a jegyzőkönyveket. Nagyon megszabták létszámokat. Az anyag szerint 5 fő küldött lehet, 
így mindenkinek megvan a feladata, nincs mozgástér. Ez nem járható út szerinte. 
Az inkasszóval kapcsolatos megfogalmazások nagyon kemények. 
A  18  oldalon  a  2.  szám  melléklet  tartalmazza  a  társult  településeken  tervezett  beruházások 
kimutatását, ezt jó lett volna látni. 
27 oldal 3. pontban szereplő megbízási szerződésre vonatkozó rész kapcsán is vannak aggályai. 2009. 
július 31-ig szól a megbízatás. Mi történik utána? Ki látja el a feladatokat, ami a 6. pontban szerepel? 

Pál Imre jegyző: a megbízási szerződést Dr. Veres Nándor polgármester fogja megkötni. Ők csak a 
403  ezer  forint  értékig  fizetnek.   Van  egy  külön  megállapodás  a  25.  oldalon,  amelyben 
megállapodhatnak  az  igazgatási  díjakban.  Megbeszélték,  hogy  ilyet  nem  fognak  fizetni  az 
önkormányzatok. Ezt belefogalmazzák a megállapodásba. 

Csörögi Tibor: a tanyasi rendszer kiépítésére az előző évek beruházásait figyelembe véve miért van 
szükség?  Ha  a  gazdaság  így  fejlődik  nem tartja  reálisnak.  6.  oldalon  szaporulat  szót  használtak, 
szerinte ez nem ide illő,  inkább hozadékára kellene javítani.  Akiket megválasztanak küldötteknek, 
azok a falu érdekeit képviseljék. 

Veres Kálmán: a 9. oldalon a b.) és c.) pont az alábbiak szerint kerüljön kijavításra: 
b.  a  működési  hozzájárulás  mértékének  megállapítása,  melyhez  az  illetékes  önkormányzatok 
hozzájárulása szükséges
c.  tagokat  terhelő  egyéb  kötelezettségek  megállapítása,  melyhez  az  illetékes  önkormányzatok 
hozzájárulása szükséges

Csörögi Tibor: a delegált tagokról a testület döntsön.

Pollák Tibor polgármester: javaslatokat kér a delegált tagokra.

Pál Imre jegyző: elnökhelyettesnek javasolja Pollák Tibor polgármestert.

Pollák Tibor polgármester: pénzügyi bizottsági tagnak javasolja Demjén Imrét, Fekete Józsefet és 
Csörögi Tibort.
Kéri a testület tagjait, aki az elhangzott változtatásokkal és a javaslatokkal együtt támogatja a társulás 
létrehozását, és e változtatásokkal javasolja a társulási megállapodás aláírását, az szavazzon: 

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

19/2009. (III.10.) sz. Kt. határozat
Nagykörű-Csataszög-Kőtelek-Hunyadfalva-Tiszasüly
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásáról



1.  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  település 
ivóvízminőség  javítására irányuló  beruházást  a társulát  alkotó településekkel  együtt,  közös 
beruházási program keretében valósítja meg.
2. Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közös 
beruházás  megvalósítása  céljából  meglapítja  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  Nagykörű-
Csataszög-Kőtelek-Hunyadfalva-Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A 
képviselő-testület  a  társulási  megállapodást  és  mellékleteit  az  elhangzott  változtatásokkal, 
valamint  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  vételhez  szükséges  alapító  okiratot  a  határozat 
melléklete szerinti elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást és 
alapító okiratot Tiszasüly Községi Önkormányzat képviseletében aláírja.
3.  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  képviselőjeként  a  Társulási  Tanácsba  Pollák  Tibor 
polgármester delegálja.
4. Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy a társulás székhelye 
Nagykörű Csataszög Körjegyzőség Hivatalába legyen. 
5.  Egyetért  az  Észak-alföldi  Régió  Ivóvízminőség  javító  Program  II.  ütem  előkészítési 
munkáinak  fennmaradt  feladataival  megbízni  az  Észak-alföldi  Regionális  Fejlesztési 
Ügynökséget a társulási megállapodás mellékletét képező megbízási szerződés szerint.
6.  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elfogadja,  hogy  a  társulás,  mint 
beruházó projektgazda pályázatot nyújtson be az Európai Unió Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP – 1.3.0. kódszámú ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati  konstrukció 
keretében elnyerhető támogatás iránt.
7.  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezettséget  vállal,  hogy  a 
támogatáshoz  szükséges  társulási  saját  erő  biztosításához  a  társulási  megállapodás  által 
rögzített mértékben hozzájárul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban és a társulási 
megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  társulás  működése  és  beruházás 
megvalósítása  érdekében  szükséges  további  megállapodásokat  megkösse  azzal,  hogy  az 
önkormányzatot  érintő  kötelezettségvállalást  előzetes  jóváhagyásra  terjessze  a  képviselő-
testület elé.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Társult önkormányzatok
5. Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
    4028 Debrecen, Simonyi u. 14. 

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Hozzászólások: 

Pál  Imre  jegyző:  2009.  évben  45  főt  foglalkoztatnának.  Tervet  kellett  készíteni,  mely  pályázat 
benyújtásához  szükséges,  a  foglalkoztatási  tervet  előzetes  egyeztetés  céljából  meg  kell  küldeni  a 
Munkaügyi Központnak.

Demjén  Imre:  ismerteti  a  tervet.  Elmondja,  hogy április  15-éig  kell  benyújtani,  de  Nagykörűvel 
közösen pályáznának 1 fő közfoglalkoztatás szervezői állásra, ezért szükséges hamarabb elfogadni a 
tervet.  A RAT-ot 80 %-ban finanszírozza az állam, a rendszeres szociális segélyezetteket 90 %-ban, a 
közfoglalkoztatást pedig 95 %-ban. 

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: 



20/2009. (III.10.) sz. Kt. határozat
2009. évi közfoglalkoztatási tervről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
elfogadta a 2009. évi közfoglalkoztatási munkatervet.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Demjén Imre KG vezető

Pollák  Tibor  polgármester:  mivel  elfogadták  az  ivóvízminőség-javító  önkormányzati  társulás 
létrehozását, a pályázathoz szükséges önerőt be kell tervezni a költségvetésben, ezért módosítani kell 
azt.
Kéri a testület tagjai, aki egyetért, hogy a költségvetésbe betervezésre kerüljön a pályázat önereje, az 
szavazzon
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  megalkotta  az 

önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.11.) számú rendelet módosításáról szóló 

5/2009. (III.10.) rendeletet. 

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Hozzászólások:

Pál  Imre  jegyző:  elmondja,  hogy  különböző  ruházati  dolgokra  lehet  pályázni,  pl.:  hálózsákok, 
hátizsákok, felsőruházat, lábbelik, törölközők, valamint különböző műszaki cikkekre pl.: színes TV, 
rádiósmagnó, fényképezőgépek, erősítők stb. Ezeket a dolgokhoz ingyen jutnak hozzá, csak a szállítási 
díjat kell finanszíroznia az önkormányzatnak. 

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

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

21/2009. (III.10.) sz. Kt. határozat
pályázat benyújtása

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  azon 
szándékát,  hogy  a  HM  inkurens  anyag  és  eszközeinek  kezelésével  megbízott 
miniszteri  biztos  által  hirdetett  pályázat,  mely  a  MH készletéből  feleslegessé 
nyilvánított,  használt,  de részben  vagy egészben használható illetve felújítható 
honvédségi  kezelésű  állami  vagyont  képző  anyagok  ingyen  megszerzésére 
vonatkozik, pályázatát benyújtsa.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pollák Tibor 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében járjon el. 

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



4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a kiosztott melléklet alapján. Elmondja, hogy pályázat 
miatt  szükséges  módosítani  a  rendelet.  A  lakosság  részére  a  javasolt  díjak  nem  jelentenek 
többletterhet.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, kérem 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 6/2009. (III.10.) rendeletét.

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

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  elmondja,  hogy  szükség  van  testületi  határozatra  a  minden  évben 
beadandó szennyvízhálózattal kapcsolatban. Mivel Kőtelek községi önkormányzattal folytatódnak az 
egyeztetések  a  vagyonmegosztással  illetve  a  szennyvíztelep  költségvetésével  kapcsolatosan,  így  a 
pályázatot, mint tulajdonosi közösség kívánjuk benyújtani.
Amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 
pályázat benyújtásával, az szavazzon. 

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

22/2009. (III.10.) sz. Kt. határozat
pályázat benyújtása ivóvíz és csatornaszolgáltatási
támogatásra

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Nagykörű 
gesztorságával  a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatási támogatásra.

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

Kmf.

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

/:Baksay Endre:/
                jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:283/3/2009
 Jegyzőjétől

III.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. március 10-ei soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

19/2009. (III.10.) sz. Kt. Nagykörű-Csataszög-Kőtelek-Hunyadfalva-Tiszasüly
határozat Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásáról

20/2009. (III.10.) sz. Kt. 2009. évi közfoglalkoztatási tervről
határozat

5/2009. (III.10.) az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 
rendelet 1/20029.(II.11.) számú rendelet módosításáról

21/2009. (III.10.) sz. Kt. pályázat benyújtása
határozat

6/2009. (III.10.) a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelve-
rendelet zetésről, valamint azok díjairól szóló 5/2004. (II.18.) 

rendelet módosításáról

22/2009. (III.10.) sz. Kt. pályázat benyújtása ivóvíz és csatornaszolgáltatási
határozat támogatásra

Készült: 3 példányban
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