
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 7-ei soron 
kívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi Tibor, 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 6 fő jelen van. Az ülésről való távolmaradását Demjén Imre, Fekete József, 
Romanek Róbert, Veres Kálmán képviselő jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Vargáné Kalmár Éva testületi 
tagot.
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  elfogadta  Vargáné 
Kalmár Éva testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Kéri  a  testület  tagjait,  hogy  a  meghívóban  feltüntetett  napirendi  pontokon  túl  tárgyalja  meg  a 
képviselő-testület a víziközmű társulat részére történő pénzeszköz átadást, aki elfogadja javaslatát, az 
szavazzon.

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

Napirend:         Előadó:

1. Pályázat benyújtása a működésképtelen Pollák Tibor
     önkormányzatok egyéb támogatására polgármester

2. Előterjesztés Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola Pál Imre
    és Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda jegyző
     alapító okiratának felülvizsgálatára

3. Határozati-javaslat a víziközmű társulat részére Pollák Tibor
    pénzeszköz átadásáról polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  mellékelt  határozati-javaslat  alapján. 
Elmondja,  hogy  a  tavalyi  évhez  hasonlóan  idén  is  szeretnék  benyújtani  a  pályázatot  a 
működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására. 
Amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs,  kéri  a testület  tagjait,  aki  elfogadja a melléklet 
szerinti határozati-javaslatot, az szavazzon.

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

38/2009. (V.07.) sz.Kt.határozat
pályázat benyújtása a működésképtelen 
önkormányzatok egyéb támogatására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy 
pályázatot nyújt be a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. 
évi  CII.  törvény  6.  számú  mellékletének  3.  pontjában  szabályozott  a 
működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására.



Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja.

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Az óvoda és iskola alapító okiratát 
is felül kell vizsgálnia  törvényi változások miatt 2009. május 15-ig. Még a szociális részről várják az 
alapító okirat módosítási javaslatát, amit még meg kell tárgyalni. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben  kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja az általános iskola alapító okiratát, az szavazzon.

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

39/2009. (V.07.) sz.Kt.határozat
Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet 
szerint elfogadta Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratának módosítását.

Erről értesülnek:

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

Pollák Tibor polgármester: amennyiben  kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja az általános iskola alapító okiratát, az szavazzon.

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

40/2009. (V.07.) 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,

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  kiosztott  határozati  javaslat  alapján. 
Elmondja, hogy az átadásra kerülő pénzeszköz a 2008-as év, valamint ez év májusáig a bankszámla-
vezetési díj az OTP Bank Rt-nél. 



Hozzászólások:

Pál Imre jegyző:  szeretnék fenntartani  a társulatot,  most  történő újraalakítása többe kerülne,  mint 
fenntartani.

 Pollák Tibor polgármester: amennyiben  kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja az általános iskola alapító okiratát, az szavazzon.

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

41/2009. (V.07.) sz.Kt.határozat
víziközmű társulat részére pénzeszköz
átadásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  10.000.-  Ft,  azaz 
tízezer  forint  összegű pénzeszközt  ad át  a  Tiszasüly Víziközmű Társulat 
részére a bankköltségek fedezetére. 

Erről értesülnek:

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

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

Kmf.

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

      /:Vargáné Kalmár Éva :/
                jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:283/7/2009
 Jegyzőjétől

VII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2009. május 7-ei soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

38/2009. (V.07.) sz.Kt. pályázat benyújtása a működésképtelen 
határozat önkormányzatok egyéb támogatására

39/2009. (V.07.) sz.Kt. Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
határozat Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Alapító Okiratának módosításáról

40/2009. (V.07.) sz.Kt. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
határozat Alapító Okiratának módosításáról

41/2009. (V.07.) sz.Kt. víziközmű társulat részére pénzeszköz
határozat átadásáról

Készült: 3 példányban
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