
Jegyzőkönyv

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

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén Imre, Fekete József, 
Majercsik Zoltán, Vargáné Kalmár Éva, Veres Kálmán

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Kovács István, 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 Csörögi Tibor, Romanek 
Róbert, Vizi Zsolt képviselő jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Veres Kálmán testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Veres Kálmán 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, azzal a kiegészítéssel, hogy a 8. napirendi 
pontkén felkerüljön az általános iskola komplex akadálymentesítéséről szóló határozati  javaslat,  9. 
napirendi  pontként  a  szociális  alapellátó  központ  létrehozásához szükséges  határozati  javaslat,  10. 
napirendi pontként pedig a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásáról szóló határozati 
javaslat az szavazzon.

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

Napirend:         Előadó:

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

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

3. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Pollák Tibor
    szóló 1/2009. (II.11.) rendelet módosításáról és a módosításokkal polgármester
    egységes szerkezetbe foglalásról az önkormányzat 2009. évi
    költségvetésről

4. Határozati-javaslat 2009. évi létszámcsökkentési pályázat Pollák Tibor
    benyújtására polgármester

5. Rendelet-tervezet az egyes önkormányzati rendeletek Pál Imre
    módosításáról a belső piaci szolgáltatásokról szóló jegyző
    2006/123/EK irányelv végrehajtására

6. Rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Pál Imre
    helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 18/2007. (XII.13.) jegyző
    rendelet módosításáról

7. Rendelet-tervezet az állattartás helyi szabályozásáról Pál Imre
jegyző

8. Határozati-javaslat a tiszasülyi általános iskola komplex Pollák Tibor 
    akadálymentesítésére polgármester

9. Határozati-javaslat a szociális alapellátó központ létrehozására Pollák Tibor



polgármester

10. Határozati-javaslat működésképtelen helyi önkormányzatok Pollák Tibor
      egyéb támogatására polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolta. Elmondja, hogy 1 fő köztisztviselő kérte munkaviszonyának megszüntetését. A lemondási 
idő 2009. augusztus 18-án szűnik meg, így a rendelet is ettől a naptól lesz hatályos. A munkakör a 
melléklet szerint kerültek szétosztásra.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény nincs, kéri a Képviselő-testület tagjait, aki 
elfogadja a melléklet szerint a rendelet-tervezetet az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
megalkotta  az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  3/2007.  (III.29.) 
rendelet módosításáról szóló 12/2009. (VII.09.) rendeletét. 

2. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján, elmondja, hogy 1 fő 
konyhalány távozott közös megegyezéssel, ezért szükséges a határozati javaslattal módosítani a 
közüzemi gondnokság SZMSZ-ét. 

Hozzászólások:

Fekete József: 0,5 fő műszaki vezető ki? 

Pál Imre jegyző: a jelenlegi polgármester előző tisztsége. A választás utána az akkori munkaadója, és 
a jelenlegi polgármester döntött arról, hogy kéri a munkaviszonyának szüneteltetését, fizetési nélküli 
szabadságát, ezért papíron fent kell tartani ezt az álláshelyet. 

Fekete József: ha 4 évig meg tudják oldani, hogy nincs szükség műszaki vezetőre, akkor nem 
szükséges fenntartani az álláshelyet. 

Demjén Imre: választás után, kötelesek visszavenni, utána megszüntethetik a munkaviszonyát és 
utána dönthet a testület a munkakör megszüntetéséről.

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

56/2009. (VII.09.) sz. Kt. határozat
Közüzemi Gondokság Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közüzemi 
Gondokságnál  közös  munkaviszony megszüntetése  miatt  az  alábbiak  szerint 
módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatát 2009. június 3. 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
2 konyhalány
0,5 fő temetőgondnok

d.) Szakfeladat: 624 Konyhaüzem

Létszám: 4 fő
Feladata: óvodai, iskolai étkeztetés, munkahelyi vendéglátás
Telephelye: 5061 Tiszasüly, Móra Ferenc út 26.

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

3. Napirendi pont megtárgyalása: 

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

Hozzászólások:

Pál  Imre  jegyző:  kiegészítésként  elmondja,  hogy a kiosztott  rendelet-tervezet,  annyiban  változna, 
hogy a most kiosztott két határozati javaslat is belekerülne.
A  módosítandó  költségvetésben  szerepel  a  buszöböl  pályázat  önereje  2200e  Ft  összegben.  Ezt 
kiegészítenék és 1000 e Ft-tal és ez lenne az akadálymentesítéshez szükséges önerő. 
Továbbá  elmondja,  hogy  a  belvíz  pályázatra  150  millió  Ft-ot  fognak  kapni,  ami  100%-osan 
támogatott, így az önkormányzat hitelképessége megmarad. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja az elhangzott módosításokkal a 2009. évi költségvetés módosítását, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
és az elhangzott változtatások alapján megalkotta az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló 1/2009. (II.11.) rendelt módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalálsról 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009. (VII.09.) rendeletét. 

4. Napirendi pont megtárgyalása

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a kiosztott határozati javaslat alapján. 
Ezzel a pályázattal a felmentési idő alatt fizetendő bér felére, illetve a végkielégítésre lehet pályázni. A 
pénzügyi bizottság a napirendi pontot tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
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 alábbi határozatot hozta 
meg:

57/2009. (VII.09.) sz. Kt. határozat
pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok és
a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésére

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy pályázatot 
nyújt  be  a  Magyar  Köztársaság  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2008.   évi  CII. 
Törvény 5. számú mellékletének 9.  pontjában foglalt  felhatalmazás alapján a helyi 



önkormányzatok  és a többcélú kistérségi  társulások létszámcsökkentési  döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozóan.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  6/2009.  (II.11.)  számú 
határozatával  Közüzemi  Gondnokságnál  álláshely-megszüntetéssel  együtt  járó 
létszámcsökkentésről döntött. Ezen határozatot a 17/2009.(II.25.) számú határozattal 
módosította,  melyben  konkrétan  döntött  a  gépjárműüzem  szakfeladaton  a 
gépjárművezető-karbantartó  munkakör  közalkalmazotti  állományánál  1  fő 
közalkalmazotti  jogviszonyát  felmentéssel  történő  megszüntetését  2009.  április  1. 
napjától.

A létszámcsökkentés előtti (2008. december 31.) létszámadatok:
Intézményi szintű: 15 fő
Ebből gépjárműüzem: 3 fő
Önkormányzati szintű összesített adat: 27 fő
A létszámcsökkentést követően kialakult tényleges létszámadatok:
Intézményi szintű: 12 fő
Ebből gépjárműüzem: 2 fő
Önkormányzati szintű összesített adat: 22 fő

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról,  hogy  az 
önkormányzat  költségvetési  szerveinél  és  a  polgármesteri  hivatalnál  a 
létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló foglalkoztatására nincs lehetőség.

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

5. Napirendi pont megtárgyalása

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

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

Pollák Tibor polgármester: Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a melléklet szerint a rendelet-tervezettel az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
megalkotta  az  egyes  önkormányzati  rendeletek módosításáról  a  belső  piaci  szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtására szóló 14/2009. (VII.09.) rendeletét. 

6. Napirendi pont megtárgyalása

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: elmondja, hogy az áfa változás miatt van szükség módosítani a rendeletet. Két változat 
szerepel az előterjesztésben. Az egyiknél nem emelkedtek az árak, A-változat.
A B-változatnál az önkormányzat bevétele ugyanannyi maradna, mint jelenleg.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a rendelet tervezetett és a B változatot javasolja elfogadásra.

Pollák Tibor polgármester: Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a melléklet szerint a rendelet-tervezettel az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
megalkotta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 18/2007. (XII.13.) rendelet módosításáról szóló 15/2009. (VII.09.) rendeletét. 

7. Napirendi pont megtárgyalása:



Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

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

Pollák Tibor polgármester: Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a melléklet szerint a rendelet-tervezettel az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
megalkotta az állattartási helyi szabályairól szóló 16/2009. (VII.09.) rendeletét. 

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a határozati javaslatot a melléklet alapján. 
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki egyetért a határozati 
javaslattal az szavazzon.

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

58/2009. (VII.09.) sz. Kt. határozat
ÉAOP-2009-4.1.5. pályázatról

1.) Tiszasüly  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az  Észak-

alföldi  Regionális  Operatív  Program  keretében  meghirdetett  ÉAOP-2009-4.1.5.  kódszámú 

Egyenlő  esélyű  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (Akadálymentesítés)  című pályázati 

konstrukcióra pályázatot nyújt be.

2.) A  pályázat  célja:  Besenyszög-Tiszasüly  Chiovini  Ferenc  Általános  Iskola,  Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítése

A fejlesztés megvalósulási helye: 5062 Tiszasüly, Móra F. u. 26. Hrsz: 253/2

A fejlesztés  megvalósulási  határideje:  2010.  március  31.  a  fejlesztés  2010.  évre  áthúzódó 

beruházás.

  A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban

 Megnevezés Összesen 2009. év 2010. év

Saját forrás 3.328.905 1.659.452 1.669.452

Hitel 0 0 0

Támogatásból igényelt összeg 29.960.142 14.935.071 15.025.071

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0

Összesen 33.289.047 16.594.523 16.694.524

3.) Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009. 

(VII.09.)  számú,  a  2010.  évi  saját  forrás  összegét  a  2010.  évi  költségvetési  rendeletében 

biztosítja, és vállalja, hogy ezen összeget Besenyszög Községi Önkormányzat  költségvetési 

számlájára utalja.

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Pollák Tibor polgármester
Határidő: 2009. július 30.

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 határozati javaslatot a melléklet alapján. Ezt a pályázatot a 
kistérség fogja benyújtani.
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki egyetért a határozati 
javaslattal az szavazzon.

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

59/2009. (VII.09.) sz. Kt. határozat
tulajdonosi hozzájárulás a Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztéséhez

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását 
adja, hogy a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtson be az 
ÉAOP-4.1.3./A  kódszámú  Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése támogatás elnyerésére.

A projekt megnevezése: Szociális alapellátó központ létrehozása Tiszasülyön

A  projekt  összköltsége:  80.000.000.-Ft,  melyből  a  10  %  saját  erőt,  azaz 
8.000.000.-Ft-ot részben a kistérségnél lévő pénzmaradványból, részben pedig 
Önerő Alapból biztosítja. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 
pályázatban megjelölt cél megvalósítását támogatja.

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

10. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy idén nem tudtak pályázni a falunap megtartására, de van 
egy  pályázat,  amire  civil  szervezetek,  alapítványok  pályázhatnak.  A  Tiszasülyért  Alapítvány 
benyújtaná a pályázatot, ezért lenne szükség erre a határozati javaslatra. 
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki egyetért a határozati 
javaslattal az szavazzon.

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

60/2009. (VII.09.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Községért Alapítvány
részére pénzeszköz átadása

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy 
300.000.-Ft  –  azaz  háromszázezer  forint  –  összegű  pénzeszközt  ad  át  a 
Tiszasüly Községért Alapítvány részére a Tiszavirág Fesztivál lebonyolítására.
Az átadott pénzeszközzel 2009. december 15. napjáig kell elszámolni.

Erről értesülnek:



1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5. Csótó Andrásné kuratórium elnöke

11. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  mellékelt  határozati-javaslat  alapján. 
Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is benyújtották az egyéb támogatásra szóló pályázatot, 
melyre 2500e Ft-ot kaptak. Ismét be lehet nyújtani pályázatot, ehhez szükséges a mellékelt határozati 
javaslat.  
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:

61/2009. (VII.09.) 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.

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

Kmf.

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

      /:Veres Kálmán :/
                jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:283/9/2009
Jegyzőjétől

IX.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. július 9-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

12/2009. (VII.09.) Kt az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-
rendelet táról szóló 3/2007. (III.29.) rendelet módosításáról

56/2009. (VII.09.) sz. Kt. Közüzemi Gondokság Szervezeti és
határozat Működési Szabályzat módosítására

13/2009. (VII.09.) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
rendelet 1/2009. (II.11.) rendelet módosításáról és a módosításokkal

egységes  szerkezetbe  foglalásról  az  önkormányzat  2009. 
évi költségvetéséről

57/2009. (VII.09.) sz. Kt. pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok és
határozat a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési

döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésére

14/2009. (VII.09.) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a belső 
rendelet piaci szolgáltatásokról szóló 2006/13/EK irányelv végre-

hajtására

15/2009. (VII.09.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
rendelet hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 18/2007. (XII.13.)

rendelet módosításáról

16/2009. (VII.09.) az állattartási helyi szabályozásáról
rendelet

58/2009. (VII.09.) sz. Kt. ÉAOP-2009-4.1.5. pályázatról
határozat

59/2009. (VII.09.) sz. Kt. tulajdonosi hozzájárulás a Szociális alapszolgáltatások és
határozat gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztéséhez

60/2009. (VII.09.) sz. Kt. Tiszasüly Községért Alapítvány
határozat részére pénzeszköz átadása

61/2009. (VII.09.) sz.Kt. pályázat benyújtása a működésképtelen 
határozat önkormányzatok egyéb támogatására

Készült:3 példányban
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