
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-ai soron 
következő üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre, 
Fekete József,  Veres Kálmán, Vizi Zsolt.

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Kovács István, Baginé Czékusv 
Ilona, Mihalik Zsolt, Kiss László, Dr. Molnár András, Ulviczkiné Katona 
Éva, Csótó Andrásné, Oláh András.

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy az  ülés  határozatképes, 
mivel a 10 fő képviselőből 7 fő jelen van. Az ülésről való távolmaradását Majercsik Zoltán, Romanek 
Róbert, Vargáné Kalmár Éva képviselő jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Csörögi Tibor testületi tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Csörögi Tibor 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

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

Napirend:         Előadó:

1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről Kiss László
Körzeti megbízott

2. Tájékoztató a tiszasülyi Polgárőrség működéséről Kovács István
P. parancsnok

3. Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről Dr. Molnár András
háziorvos
Ulviczkiné Katona Éva 
Védőnő

4. Tájékoztató a falugazdász 2008. évi tevékenységéről, Oláh András
       a 2009. évi támogatási lehetőségekről, tiszasülyi mezőgazdasági falugazdász
       termelők helyzetéről

5. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének Pollák Tibor
      Teljesítéséről polgármester

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor
polgármester

7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor
Polgármester

8. Rendelet-tervezet az intézmények és külső étkezők részére Pál Imre
    nyújtott szolgáltatások ellenértékéről jegyző

9. Határozati javaslat az önhibájukon kívül hátrányos Pollák Tibor
      pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi polgármester
      támogatására vonatkozó igénye benyújtásáról

10. Pályázat benyújtása belvízelvezető rendszer kiépítésére Pollák Tibor
polgármester

11. Tiszasüly Községért Alapítvány kuratórium tagjainak Pál Imre



újraválasztása jegyző

12. Rendelet-tervezet az önkormányzat Szervezeti és Működési Pál Imre
      Szabályzatáról szóló 3/2007. (III.29.) rendelet módosításáról jegyző

13.  Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Pál Imre
jegyző

14. Közüzemi Gondokság Alapító Okiratának módosítása Pál Imre
jegyző

15.  Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor
polgármester

16. Egyebek

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja szót Mihalik Zsoltnak és Kiss Lászlónak.

Mihalik Zsolt: tavalyi  évhez nagy változás történt,  a  községben van egy szolgálati  autó,  és 1 db 
alkohol szonda. 2007-es évben 119 db bűncselekmény volt a 2008-as évben pedig 60 db. Ez 50 %-os 
csökkenés. A településen éjszakai szolgálatban plusz 700 órát, nappali szolgálatban, pedig plusz 250 
órát töltöttek. A polgárőrséggel megpróbáltak együttműködni. Kevesebb hobbybetörés volt.

Hozzászólások:

Fekete József: hiába van szolgálati autó, ha benzinkeret korlátozott. Mennyi most a havi keret?

Kiss László: 16 ezer forint havonta.

Fekete József: ez nem sok mindenre elég. 

Mihalik Zsolt: ezzel tisztában vannak, de a költségvetés szűkös, már az is nagy szó, hogy van autó, 
ebben kéri az önkormányzat segítségét. Most is volt üzemanyag-csökkentés. 

Fekete József: van egy autó, de nem tudják használni. Ebben valami lépni kell. A tolvajoknak sokkal 
több pénzük van üzemanyagra. 

Pál Imre jegyző: megpróbálják megoldani ezt a helyzetet.

Fekete József: próbálják figyelni a faluba be-kivezető utakat. Jó lenne kamerával figyelni az utakat.

Mihalik  Zsolt:   a  nagyvárosokban  ez  jól  működik,  az  ötlet  jó,  de  egy kis  településen  ezt  nehéz 
megoldani, rengeteg pénzt igényel. Ő az üzemanyag-támogatásban látná a megoldást. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás, kéri aki elfogadja 
a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót, az szavazzon.

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

24/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
a közrend- és közbiztonság helyzetéről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
egyhangúan  elfogadta  a  közrend-  és  közbiztonság  helyzetéről  szóló 
tájékoztatót.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Mihalik Zsolt 

5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gy. krt. 6.



2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  felkéri  Kovács  István  polgárőr  parancsnokot,  hogy  ismertesse  a 
napirendi pontot.

Kovács István: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait, aki elfogadja a Tiszasülyi Polgárőrség 2008. évről szóló tájékoztatóját, az szavazzon.

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

25/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
a Tiszasülyi Polgárőrség 2008. évi
munkájáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
egyhangúan elfogadta a Tiszasülyi Polgárőrség 2008. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Kovács István polgárőr-vezető 

5061 Tiszasüly, Rákóczi u. 42.

(Mihalik Zsolt és Kiss László távoznak az ülésről)

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: felkéri Dr. Molnár András háziorvost és Ulviczkiné Katona Éva védőnőt, 
hogy ismertessék a beszámolójukat.

Dr. Molnár András: kiegészítésként elmondja, hogy új vények kerülnek forgalomba. A gazdasági 
helyzet  érinteni  fogja  az  egészségügyet  is,  kevesebb  pénzt  fognak  adni  az  alapellátásokra. 
Egészségügyi  kezelésre  kevesebben  jártak  a  2008-as  évben.  Az  emberek  nem  mernek  elmenni 
táppénzre, mert féltik az állásukat. A szakmai kapcsolatok jók, mind az óvoda, iskola, önkormányzat 
felé. 

Ulviczkiné Katona Éva: ismerteti a beszámolóját.

Hozzászólások

Fekete József: nincs fogorvos a községben? 

Dr. Molnár András: nincs é ez ügyben lépni kell, mert hozzá telefonálnak. 

Pollák Tibor polgármester: április 1. napjával Dr. Nánai Zoltán visszaadta fogorvosi praxisát. A 
nagykörei fogorvos a helyettes. 1 fő érdeklődött az állás iránt. 

Pál Imre jegyző: hétvégén pedig Szolnokon van ügyelet. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait, aki elfogadja a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót kérem, az szavazzon.

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

26/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
a lakosság egészségügyi helyzetéről



Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 
elfogadta a mellékletek szerint a lakosság egészségügyi helyzetéről 
szóló tájékoztatót.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Dr. Molnár András háziorvos

5061 Tiszasüly, Kiséri u. 38.
5. Ulviczkiné Katona Éva védőnő
5061 Tiszasüly, Kiséri u. 38.

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: felkéri Oláh András falugazdászt, hogy ismertesse a beszámolóját.

Oláh András: ismerteti beszámolóját a melléklet alapján.

Hozzászólások:

Fekete  József:  a  túligénylések  ellen  valamit  tenni  kell.  Ahol  nincs  túligénylés,  ott  osszák  ki  a 
támogatást. 

Oláh  András:  az  MVH nem adja  ki  az  adatbázist,  csak  az  MVH szakemberei  nézhetnek  bele. 
Túligénylés  egybeművelés  esetén  szokott  jelentkezni.  Technikai  problémája  volt,  felkereste  a 
Vadásztársaságot,  hogy  segítségen  kérjen,  így  vásároltak  egy  nyomtatót.  Most  egy  laptopot  hoz 
mindig magával, de a rendszerbe történő belépés így elég nehézkes. Egy számítógépre lenne szüksége.

Pál Imre jegyző: megpróbálják megoldani. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait, aki elfogadja a Falugazdász 2008. évi tevékenységéről, a 2009. évi támogatási lehetőségekről, 
a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről szóló tájékoztatóját, az szavazzon.

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

27/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
a falugazdász 2008. évi tevékenységéről,
a 2009. évi támogatási lehetőségekről,
a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
egyhangúan elfogadta a falugazdász 2008. évi tevékenységéről, a 2009. évi 
támogatási lehetőségekről, a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről 
szóló tájékoztatót.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Képviselő-testület tagjai helyben,
3. Oláh András falugazdász

(Oláh András, Dr. Molnár András, Ulvizckiné Katona Éva az ülést elhagyja.)

5. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Hozzászólások:



Pál Imre jegyző: kiegészítésként elmondja, hogy Besenyszöggel ÁFA visszaigénylés miatt (az 
iskolánál) most folynak, állásfoglalást kértek az APEH-től. Gépjárműadó esetén a túlteljesítés a 
hátralékok behajtásából adódott. 

Demjén Imre: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a zárszámadást, melyet elfogadásra javasolt.

Fekete József: a mezőgazdasági tevékenység hány hektárra szól?

Pollák Tibor polgármester: 7 hektár. 

Fekete József kérdésére Baginé Czékus Ilona megadta a választ. 

Veres Kálmán: az iskola és óvoda esetében megállapítható, hogy hányan végzik a munkát, de az nem 
hogy hány gyerek van.

Baginé Czékus Ilona: Tiszasülyön az iskola létszáma 129 fő, az óvoda létszáma pedig 37 fő. 

Pollák Tibor polgármester:  amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait,  aki  elfogadja  Tiszasüly  Község  Önkormányzatának  2008.  évi  gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló rendeletét, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2009.(IV.16.) 

rendeletét.

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor: ismerteti a napirendi pontot. 
Amennyiben kérdés,  vélemény nincs, aki  elfogadja a tájékoztatót,  mely a zárszámadás melléklete, 
kérem szavazzon. 

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

28/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
az önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megismerte  és 
elfogadta  a  melléklet  szerint  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

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

7. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Amennyiben kérdés,  vélemény nincs, aki  elfogadja a tájékoztatót,  mely a zárszámadás melléklete, 
kérem szavazzon. 

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

29/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatala 
és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek 2008. évi összefoglaló 



ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 
138. § (1) bekezdése g. pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdésére, valamint a 
193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben meghatározottakra, az alábbi határozatot 
hozza: 

A Képviselő-testület megtárgyalta  a Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatala 
és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentéséről  szóló tájékoztatót, azt tudomásul vette és 
elfogadja. 

Felelős: Tiszasüly Községi Önkormányzat Jegyzője
Határidő: folyamatos

Végrehajtásban közreműködik: SZMJV PH Ellenőrzési Osztálya 

Értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő- testültet tagjai helyben
4. SZMJV PH Ellenőrzési Osztály

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján, elmondja, hogy a kistérségnek nincs 
joga rendelet alkotni, ezért ezt önkormányzati rendeletbe kell foglalni. Kiegészítésként elmondja, hogy 
a Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, az elhangzott változtatások 
figyelembevételével, szavazzon. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  megalkotta  az 

intézmények  és  a  külső  étkezők  részére  nyújtott  szolgáltatások  ellenértékéről  szóló  19/2008. 

(XII.11.) rendelet módosításáról szóló 8/2009. (IV.16.) rendeletét. 

9. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki egyetért a mellékletben 
szereplő határozati-javaslattal, szavazzon.

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

30/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
települési önkormányzatok 2009. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról

A) Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság  2009.  évi 
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. 



pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

B) Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül  hátrányos 
helyzetben  lévő  települési  önkormányzatok  támogatásának  igényléséhez  a  fenti  törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti

II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményt tart fenn.

III. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1500 fő feletti.

IV. Az önkormányzat Besenyszög Községi Önkormányzatával közösen 2007. augusztus 31. 
napjával intézményfenntartó társulásokat hozott létre a nevelési és oktatási intézmények 
esetében. 

V. Az önkormányzat építményadó, illetve iparűzési adó helyi adó bevezetéséről döntött, és 
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál.

VI. Az  önkormányzat  a  2008.  évi  zárszámadásra  vonatkozóan  az  Ötv.  92/A.  §-a  alapján 
könyvvizsgálatra kötelezett. 

Erről értesülnek:

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:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján.  Elmondja,  hogy  a 
mellékletben azért szerepel két határozati javaslat, mert még nem tudják, hogy a pályázathoz melyikre 
lesz szükség. Elmondja, az önerőre történő pályázást is.

Hozzászólások:

Pál Imre jegyző: a takarékszövetkezet kedvező kamatozású hitelt tud biztosítani, nem kell ingatlan 
fedezet.  El szeretnék érni, hogy önállóan tudjanak majd pályázni. 

Fekete József: nem arról volt szó, hogy Tiszasüly lesz a gesztor?

Pál Imre jegyző: most  vannak folyamatban a tárgyalások,  hogy önállóan tudjanak pályázni.  Ezért 
lenne szükség, mind a két határozatra. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a mellékletben szereplő határozati-javaslattal, szavazzon.

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

31/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
Konzorciumi szerződéstől
eltérő pályázat benyújtásáról
belvízrendezésről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Vásárhelyi  Terv 
továbbfejlesztése  keretében  megvalósulásra  kerülő  Tiszasüly  belterületi 
csapadékvíz elvezető árkok és létesítmények kapcsán az előzetes megállapodások 
alapján felhatalmazza a Pollák Tibor polgármestert, hogy ha  Tiszasüly Községi 
Önkormányzatának  érdeke  azt  szolgálja,  akkor  konzorciumtól  eltérő  önálló 
pályázati lehetőséggel éljen



Erről értesülnek:

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

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

32/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
Konzorciumi szerződés
Belvízrendezésről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Vásárhelyi  Terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósulásra kerülő Tiszasüly belterületi csapadékvíz 
elvezető árkok és létesítmények  kapcsán a pályázat  lebonyolításához és műszaki 
tartalmának  megvalósításért  konzorciumi  tagként  konzorciumot  alakítson  ki 
Kunhegyes gesztorságával.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert, hogy ezen határozat 
mellékleteként szereplő konzorciumi együttműködési megállapodást aláírhassa. 

Erről értesülnek:

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

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

33/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
fejlesztési célú hitel felvételéről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  fejlesztési  célú  hitel 
felvételét  határozza el,  melyet  a Vásárhelyi  terv továbbfejlesztése keretében a 
Tiszasüly község belvízelvezető rendszer kiépítése projekt megvalósítása során 
saját erőként használ fel.

                           A  projekt  megnevezése: Vásárhelyi  terve  továbbfejlesztése  keretében  a 
Tiszasüly község belvízelvezető rendszer kiépítése

                              
A projekt összköltsége: 444.444.444.- Ft,  melyből  a 10 %-os saját erőt,  azaz 
44.444.444.-Ft-ot  részben  17.777.778.-Ft  összegű  fejlesztési  célú  hitelből, 
részben 26.666.666.-Ft összeg erejéig az Önerő Alap támogatásából biztosítja.

Hitel lejárata: 2020. október 
Türelmi idő: 24 hónap

                                 A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt, a 
hitelt  és  járulékait  a  fejlesztési  kiadásokat  megelőzően,  a  költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

A  Képviselő-testület  a  hitel  és  járulékai  visszafizetési  kötelezettségeinek 
biztosításaként,  a  Jászárokkszállás  és  Vidéke  Körzeti  Takarékszövetkezet 
Tiszasüly javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó 
bevételeit, a kölcsön és járulékai erejéig.



A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem 
esik az 1990. évi LXC. Törvény 88. §-ában meghatározott törvényi  korlátozás 
alá.
Erről értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Pollák Tibor polgármester helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja helyben
4. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Tiszasüly

11. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy a kuratóriumi tagok 
mandátuma lejárt, ezért van szükség erre a határozatra. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a mellékletben szereplő határozati-javaslattal, szavazzon.

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

34/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
a Tiszasüly Községért Alapítvány
kuratórium elnökének és tagjainak 
újraválasztásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ptk. 74/A.§-ban 
meghatározott tartós közérdekű célra, mint alapító létrehozta a Tiszasüly Községért 
Alapítványt, melynek elnökének és kuratóriumi tagjainak újraválasztásáról ezen 
határozat alapján dönt. 
„Tiszasüly Községért” Alapítvány kuratóriumának elnökévé 2009. április 16. .napjától 
Csótó Andrásné Tiszasüly, Fő út 55. szám alatti lakost újraválasztja, kuratóriumi 
tagoknak pedig,  Végh Katalin 5062 Kőtelek, Zrínyi út 1/B. szám alatti lakost, 
valamint Oláh András 5061 Tiszasüly, Kossuth Lajos út 27. szám alatti lakost 
választja újra. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Csótó Andrásné Tiszasüly, Fő u. 55.
5. Végh Katalin Kőtelek, Zrínyi út 1/B.
6. Oláh András Tiszasüly, Kossuth út 27.
7. Megyei Bíróság Szolnok, Kossuth L. út 1.

12. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti a módosításokat. Az ügyrendi bizottság 
tárgyalja a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja azzal a változtatással, hogy a 2. számú melléklet 
Működési  szabályzat  Kötelezettségvállalás,  ellenjegyzés  részében  a  polgármester 
kötelezettségvállalásába szerepeljen a bérbeadás is. 

Pollák  Tibor  polgármester: amennyiben  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdés,  vélemény 
hozzászólás, aki egyetért a mellékletben szereplő rendelet-tervezettel, és az elhangzott változtatással 
kérem az szavazzon.



Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  a  melléklet  és  a 

javasolt  változtatással  a  melléklet  megalkotta  az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2007.(III.29.) rendelet módosításáról szóló 9/2009. (IV.16.) rendeletét

13. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti a módosításokat. Kiegészítésként elmondja, 
hogy a záradékban szerepelnie kell, hogy az előző alapító okiratot hatályon kívül helyezik. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a mellékletben szereplő alapító okirattal, az szavazzon.

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

35/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadta Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratának módosítását.

Erről értesülnek:

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

14. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti a módosításokat. Kiegészítésként elmondja, 
hogy a záradékban szerepelnie kell, hogy az előző alapító okiratot hatályon kívül helyezik. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a mellékletben szereplő alapító okirattal, az szavazzon.

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

36/2009.(IV.16.) sz. Kt. határozat
Közüzemi Gondnokság alapító
okiratának elfogadásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Közüzemi 
Gondnokság alapító okiratát.

Erről értesülnek:

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



15. 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:

37/2009.(IV.16.) 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

16. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor  polgármester:  tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy a  szennyvíztelep  átadása  hogy áll, 
illetve milyen eljárásokat indítottak meg.  Elmondja, hogy felkeresték az AKVA FILTER Kft, hogy ha 
a telep átadásra kerülne, akkor vállalnák e az üzemletetést. A Kft üzemeltetné a telepet.

Demjén Imre: az ívóvízminőség-javító program pályázata hogy áll?

Pál  Imre  jegyző:  a  megbeszélésen  elmondták,  hogy a  testület  milyen  változtatásokkal  fogadta  a 
megállapodást. 

Pollák Tibor polgármester. mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti. 
Köszöni a megjelenést.

Kmf.

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

/:Csörögi Tibor:/
                jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:283/6/2009
 Jegyzőjétől

VI.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2009. április 16-ai soron következő ülésének jegyzőkönyve

24/2009.(IV.16.) sz. Kt. a közrend- és közbiztonság helyzetéről
határozat

25/2009.(IV.16.) sz. Kt. a Tiszasülyi Polgárőrség 2008. évi
határozat munkájáról

26/2009.(IV.16.) sz. Kt. a lakosság egészségügyi helyzetéről
határozat

27/2009.(IV.16.) sz. Kt. a falugazdász 2008. évi tevékenységéről,
határozat a 2009. évi támogatási lehetőségekről,

a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről

7/2009. (IV.16.) az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról
rendelet

28/2009.(IV.16.) sz. Kt. az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
határozat

29/2009.(IV.16.) sz. Kt. Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatala 
határozat és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervek 2008. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

8/2009. (IV.16.) az intézmények és külső étkezők részére nyújtott
rendelet szolgáltatások ellenértékéről szóló 19/2008. (XII.11.) 

rendelet módosításáról

30/2009.(IV.16.) sz. Kt. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
határozat települési önkormányzatok 2009. évi támogatására

vonatkozó igény benyújtásáról

31/2009.(IV.16.) sz. Kt. Konzorciumi szerződéstől
határozat eltérő pályázat benyújtásáról belvízrendezésről

32/2009.(IV.16.) sz. Kt. Konzorciumi szerződés
határozat Belvízrendezésről

33/2009.(IV.16.) sz. Kt. fejlesztési célú hitel felvételéről
határozat

34/2009.(IV.16.) sz. Kt. a Tiszasüly Községért Alapítvány
határozat kuratórium elnökének és tagjainak 

újraválasztásáról

9/2009. (IV.16.) az önkormányzat Szervezeti és Működési 
rendelet Szabályzatáról szóló 3/2007. (III.29.) rendelet módosításáról

35/2009.(IV.16.) sz. Kt. Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri
határozat Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

36/2009.(IV.16.) sz. Kt. Közüzemi Gondnokság alapító
határozat okiratának elfogadásáról

37/2009.(IV.16.) sz. Kt.                           két ülés közti tájékoztatóról



határozat
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