
Jegyzőkönyv

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

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete József, Majercsik Zoltán, 
Vargáné Kalmár Éva, Vizi Zsolt alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, Hasznos Éva, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Baginé Czékus 
Ilona. 

Vizi  Zsolt  alpolgármester:  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes, 
mivel a 10 fő képviselőből 7 fő jelen van. Az ülésről való távolmaradását, Veres Kálmán képviselő 
jelezte,  Romanek  Róbert  képviselő  nem  jelezte,  Pollák  Tibor  polgármester  betegsége  miatt 
akadályoztatva  van,  ezért  én  fogom  a  képviselő-testületi  ülést  levezetni,  mint  alpolgármester, 
helyettesként. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Baksay Endre testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Baksay Endre 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Kéri  a testület tagjait,  aki elfogadja a napirendi pontokat,  azzal a kiegészítéssel,  hogy az egyebek 
napirendi pont a két ülés közti tájékoztató után kerüljön megtárgyalásra, kéri a testület tagjait aki így 
egyetért a napirendi pontokkal, az szavazzon. 

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

Napirend:         Előadó:

1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi Vizi Zsolt
    végrehajtásáról alpolgármester

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt
    költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla alpolgármester
    nyitására

3. Határozati-javaslat középiskolás tanulók támogatására Vizi Zsolt
alpolgármester

4. Határozati-javaslat Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra Vizi Zsolt
alpolgármester

5. Tiszasüly-Jászkisér közötti útfelújításra kérelem Vizi Zsolt
alpolgármester

6. Rendőrkapitány kinevezéséhez támogatás kérése Vizi Zsolt
alpolgármester

7. Két ülés közti tájékoztató Vizi Zsolt
alpolgármester

8. Egyebek

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Vizi Zsolt alpolgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján,

Hozzászólások:

Demjén Imre: a pénzügyi bizottság tárgyalta a költségvetést, elfogadásra javasolta.



Baginé  Czékus  Ilona:  elmondja,  hogy  számára  aggasztó,  hogy  teljesülni  tud-e  a  betervezett 
felhalmozási bevétel, mert ha nem akkor az ÖNHIKI-t vissz a kell fizetni. A másik aggasztó dolog a 
iskola-óvoda  finanszírozása.  A  beszámoló,  amit  Besenyszög  küldött,  nem  egyezik  az  általunk 
elfogadottal.  Az  eltérések  okait  eddig  még  nem  sikerült  kideríteni.  A  társulási  megállapodásban 
lehetőség van a költségvetés felülvizsgálatára.  Ezzel kapcsolatban kiosztásra került  egy határozati-
javaslat. Gázfogyasztásra 4000 e Ft + ÁFA volt betervezve, de ez a besenyszögi beszámoló alapján 
kevés lesz. A tavalyi éves gázfogyasztás 4700 e Ft volt.  A művelődési ház terembérletére 400 e Ft van 
betervezve ezzel szemben a teljesítés nulla. 

Majercsik Zoltán: ő leadta a bevételeket. A gázfogyasztást ő is sokallja. 

Pál Imre jegyző: év elején megbeszélték az iskola-óvoda intézményvezetőivel a költségvetését, együtt 
beszélték meg és hagyták  jóvá a költségvetést,  ezzel  szemben Besenyszög egy magasabb összegű 
költségvetést fogadott el. Az átadott pénzeszközök sem egyeznek. 

Baginé Czékus Ilona: jó lenne egy olyan lehetőség, hogy az intézményvezetőkkel,  az intézmény-
egységvezetőkkel,  és  a  besenyszögi  pénzügyes  kollegával  leüljenek  és  átbeszéljék  az  egész 
költségvetést, és az eltérések okait. 

Csörögi Tibor: ezeket az eltéréseket miért nem lehetett hamarabb tisztázni? Ez feszültségeket okoz a 
két önkormányzat között.

Pál Imre jegyző: nem tudja, hogy ők miért 42 millió Ft-tal fogadták el a költségvetést, miért nem 33 
millió  Ft-tal.  Ez  csak  a  félévi  teljesítéskor  derül  ki,  ilyenkor  lehet  lépni.  Az  intézményvezetővel 
leegyeztették a költségvetést, aki ráadásul Besenyszögön képviselő is. 

Fekete József: mennyi felhalmozási bevételt kell teljesíteni? Mit terveznek ide?

Baginé Czékus Ilona: 8,5 millió Ft. 

Pál Imre jegyző: eladás, bérbeadás. 

Baginé Czékus Ilona: ez a probléma tervezéskor is felmerült. Akkor is mondta, hogy a tényleges 
hiány nem 17 millió  Ft,  hanem kb.  27  millió.  De  nem merte  felvállalni,  hogy nem adják  be  az 
ÖNHIKI-s pályázatot, mert akkor őt támadták volna,  hogy nem kaptak támogatást. Nem lát esélyt 
felhalmozási bevétel teljesítésére. 

Pál Imre jegyző: a polgármester úr most tárgyal ez ügyben bérbeadás kapcsán. 

Fekete József: ez milyen bérbeadás?

Pál Imre jegyző: ebben nem tud nyilatkozni.

Vargáné Kalmár Éva: örülnének neki, ha a polgármester beszámolna a tárgyalásokról, vagy legalább 
azok eredményeiről. 

Csörögi  Tibor:  egyetért  Baginé  Czékus  Ilonával.  Ezt  a  problémát  annak idején  Fekete  József  is 
felvetette. Kamatot kell majd fizetni az ÖNHIKI után?

Baginé Czékus Ilona: igen, kell kamatot fizetni.

Fekete József: erre milyen megoldások vannak? Mennyi most a hiány?

Baginé Czékus Ilona: a tényleges hiány most 17 millió Ft. 

Fekete József: részt vesz valaki részünkről a besenyszögi testületi ülésen?

Pál Imre jegyző: nem, de folyamatos a kapcsolattartás. Nem kapnak meghívót a testületi ülésre. 

Fekete  József:  nem lehet  megbízni  senkiben.  A Tiszasülyt  érintő számlákat  az  intézményegység-
vezetőknek ellenjegyezni kellene.

Baginé  Czékus  Ilona:  a  szakmai  teljesítést  valójában  az  intézményegység-vezetőknek  kellene 
igazolnia, ez sok helyen elmarad, pedig az ÁSZ vizsgálat során meg szokták jegyezni. 
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Fekete József: ennek utána kell járni, hogy ténylegesen mennyit  használnak illetve használtak fel, 
mert az összeg csak növekedni fog. A 8,5 millió Ft honnan lesz meg?

Vizi Zsolt alpolgármester: erre nem tud válaszolni, de továbbítja a kérdést a polgármesternek. 
Csörögi Tibor: ennyire fontos dolgokat nem beszélnek meg egymással? Megszűnt a kontaktus? 

Fekete József: akkor napolják el a költségvetés megtárgyalását.

Csörögi  Tibor:  ha  nem  kell  határidőre  elfogadnia  költségvetést,  akkor  egyetért  Fekete  József 
javaslatával.

Demjén  Imre:  a  tájékoztató  a  teljesítéseket  mutatja,  amely  hű  képet  ad  a  jelenlegi  pénzügyi 
helyzetről. A felvetődött problémákat tárgyalják meg később, akár soron kívüli testületi ülésen. 

Vargáné Kalmár Éva: a következő testületi ülésen tárgyalják meg a hiányosságok kezelését. 

Vizi Zsolt  alpolgármester:  aki egyetért  azzal,  hogy a következő testületi  ülésen tárgyalják meg a 
hiányosságok kezelését, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen,  0  nem és  1  tartózkodik  szavazással 
alábbi határozatot hozta meg:

62/2009. (IX.16.) sz.Kt.határozat
javaslat elfogadására

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  egyetért  azzal  a  javaslattal, 
hogy a következő testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra a hiányosságok kezelése. 

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

Pál  Imre  jegyző:  kiosztásra  került  egy  határozati-javaslat,  ami  az  Általános  Iskola  2009.  évi 
költségvetése  teljesítésének felülvizsgálatáról  szól.  Ez a  határozati  javaslat,  ide  tartozik,  javasolja, 
hogy most szavazzanak róla.

Vizi Zsolt alpolgármester: aki egyetért  a kiosztott  határozati javaslattal, mely az Általános Iskola 
2009. évi költségvetése teljesítésének felülvizsgálatáról szól, szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodik

63/2009. (IX.16.) sz.Kt.határozat
Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola
2009. évi költségvetése teljesítésének
felülvizsgálatára

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza  a  Besenyszög-
Tiszasüly Általános Iskola, illetve a Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda 2009. 
évi költségvetése teljesítésének felülvizsgálatát.

Határidő: 2009. október 20.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester,
2. Vizi Zsolt alpolgármester helyben,
3. Pál Imre jegyző helyben,
4. Képviselő-testület tagjai helyben,
5. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja.
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6. Községi Önkormányzat Besenyszög

Fekete József: javasolja, hogy a besenyszögi  testületi ülésre, amin a mi önkormányzatunkat érintő 
téma van, hívjanak meg.

Vízi Zsolt alpolgármester: aki egyetért Fekete József javaslatával az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással (7 igen)

64/2009. (IX.16.) sz.Kt.határozat
Testületi ülésre történő meghívás

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  kéri  Besenyszög  Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Tiszasüly Községi Önkormányzat intézményeit 
érintő pénzügyi  kérdések megtárgyalására hivatott képviselő-testületi ülésre hívjanak meg 
tanácskozási joggal. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester,
2. Vízi Zsolt alpolgármester helyben,
3. Pál Imre jegyző helyben,
4. Képviselő-testület tagjai helyben,
5. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja.
6. Községi Önkormányzat Besenyszög

Vízi Zsolt alpolgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a rendelet megalkotásával az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
megalkotta  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2009.  (II.11.)  rendelet 
módosításáról  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalásáról  szóló  17/2009.  (IX.16.) 
rendeletét.

2. Napirendi pont megtárgyalása: 

Vízi Zsolt alpolgármester: átadja szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző:  ismerteti  a  napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy a tulajdonosi  közösség pályázaton 
nyert 27 millió Ft-ot. Ezt az összeget szeretnék majd felhasználni, de úgy gondolták, hogy ebből az 
összegből ránk eső részt egy külön számlát tartsák nyilván.

Hozzászólások:

Demjén Imre: a pénzügyi bizottság tárgyalta a határozati javaslatot, és elfogadásra javasolta.

Vizi Zsolt alpolgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a melléklet szerinti határozati javaslattal az szavazzon.

65/2009. (IX.16.) sz.Kt.határozat
Tiszasüly Községi Önkormányzat
Költségvetési elszámolási számlájához 
tartozó alszámla nyitására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  Tiszasüly 
Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámlát nyit a 
Jászárokszállás  és  Vidéke  Körzeti  Takarékszövetkezetnél  azzal  a  céllal,  hogy 
Nagykörű-Csataszög-Kőtelek-Hunyadfalva-Tiszasüly  Községek  regionális 
csatornahálózatának  és  szennyvíztisztító  telepének  tulajdonosi  közössége  részére 
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megítélt  állami  támogatás Tiszasüly településre eső részét ezen az alszámlán tartsa 
nyilván

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester,
2. Víz Zsolt alpolgármester helyben,
3. Pál Imre jegyző helyben,
4. Képviselő-testület tagjai helyben,
5. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
6. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
7. Nagykörű-Csataszög-Kőtelek-Hunyadfalva-Tiszasüly Községek

regionális csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének 
tulajdonosi közössége

/ Vargáné Kalmár Éva képviselő távozik az ülésről./

3. Napirendi pont megtárgyalása: 

Vizi Zsolt alpolgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerinti határozati javaslat alapján.

Hozzászólások:

Majercsik Zoltán: évek óta ennyi támogatást nyújtanak. Akik nem részesülnek könyvtámogatásban, 
azok nem részesülnek semmiféle támogatásban, segélyben. 
Kigyűjtötte,  hogy a  településen  kb.  ez  a  támogatás  20  főt  érintene.  Ezek  a  gyerekek  csak  innen 
kapnának támogatást. 

Pál Imre jegyző: ez a támogatás a szociális keretet terheli. 

Majercsik Zoltán: a szociális keretből máskor is tudtak ilyen célra elvenni. 

Baksay Endre: javasolja, hogy idén 4000.- Ft helyett 5000 Ft támogatást adjanak. 

Pál Imre jegyző: a jövő  évi költségvetésben pedig már 5000 Ft-tal terveznek.

Vízi  Zsolt  alpolgármester:  amennyiben  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet,  hogy aki  egyetért  a  melléklet  szerinti  határozati  javaslattal  azzal  a  változtatással,  amit 
Baksay Endre képviselő javasolt, hogy a támogatás mértéke 5000.- Ft legyen. 

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

66/2009. (IX.16.) sz.Kt.határozat
tiszasülyi középiskolás tanulók 
támogatása

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tiszasüly  községben  élő, 
középiskolás, illetve nappali középfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére 
5.000.-Ft, azaz – ötezer forint – rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg, 
tankönyvtámogatásra.
A  támogatást  nem igényelhetik  azok  a  tanulók,  akik  ingyenes  tankönyvellátásban 
részesültek. 
Az iskolába járás tényét iskolalátogatási igazolással kell igazolni, amely a 2009/2010. 
tanévre vonatkozik.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester,
2. Vizi Zsolt alpolgármester helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
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4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5. Nagyné Csajbók Dorottya gyámügyi előadó.

4. Napirendi pont megtárgyalása: 

Víz Zsolt alpolgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy ismételten 
kiírásra kerül a  Bursa Hungarica pályázat, melyhez szükséges egy határozat a csatlakozásról, valamint 
módosításra javasolja a szabályzatot, hogy a jövedelmektől függően kerüljön kialakításra az ösztöndíj 
mértéke. 
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki egyetért a határozati 
javaslatokkal, az szavazzon. 

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

67/2009. (IX.16.) sz.Kt.határozat
a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évre kiírja a 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot. 
A  pályázatot  2009.  október  1.  napjáig  a  Polgármesteri  Hivatal 
hirdetőtábláján  kiírja  és  tájékoztatja  a  lakosságot  a  helyben  szokásos 
módon.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor  polgármester, 
2. Vizi Zsolt alpolgármester helyben,
3. Képviselő-testület helyben, 
4. Pál Imre jegyző helyben,
5. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Vizi Zsolt alpolgármester:  átadja a szót Hasznos Évának. 

Hasznos Éva: ismerteti a melléklet alapján a kérelmét. Elmondja. hogy aláírást szeretne gyűjteni ezzel 
kapcsolatosan.

Hozzászólások.

Csörögi Tibor:  egyetért  ezzel a törekvéssel.  Annak idején megígérték, hogy felújítják ezt az utat, 
főleg a választás előtt, ezért úgy gondolja, hogy most is csak ígéretet kapnak, de támogatja.

Hasznos Éva: tudja, hogy csak ígéretet kap, de napirendi ponton kell tartani ezt a kérdést.

Fekete József: annak idején kérte a polgármestert, hogy járjon el a közútkezelőnél. Nem volt nagy tél, 
és az erre betervezett összeget fordítsák az útszakasz felújítására.  

Vízi Zsolt alpolgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért és támogatja Hasznos Éva kérelmét, az szavazzon. 

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

68/2009. (IX.16.) sz.Kt.határozat
Tiszasüly és Jászkisér közötti
útfelújítás

Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért  és támogatja Hasznos 
Éva  kérelmében  foglaltakat,  miszerint  a  Tiszasüly-Jászkisér  közötti  útszakasz 
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felújítása  ügyében  aláírást  gyűjtsön,  valamint  támogatja  a  kérés  eljuttatását  az 
illetékes szervekhez.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor  polgármester, 
2. Vizi Zsolt alpolgármester helyben,
3. Képviselő-testület helyben, 
4. Pál Imre jegyző helyben,
5. Hasznos Éva

6. Napirendi pont megtárgyalása

Vízi  Zsolt  alpolgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján.  Amennyiben  kérdés, 
vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  egyetért  és  támogatja  a  kinevezést,  az 
szavazzon.  Amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  támogatja 
Czinege László kinevezését, az szavazzon

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

69/2009. (IX.16.) sz.Kt.határozat
Czinege László r.alezredes 
kinevezésére

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  támogatja  a 
Szolnoki  Rendőrkapitányság  kapitányságvezetői  feladatainak  ellátására  Czinege 
László r. alezredes kinevezését.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor  polgármester, 
2. Vizi Zsolt alpolgármester helyben,
3. Képviselő-testület helyben, 
4. Pál Imre jegyző helyben,
5. JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság

Szolnok, Baross G. út 39.
7. Napirendi pont megtárgyalása: 

Vizi Zsolt  alpolgármester:  elmondja,  hogy a két ülés közti  tájékoztatót a polgármester  készítette, 
akinek  kérdése,  véleménye  van  tegye  meg,  továbbítani  fogja.  Amennyiben  kérdés,  vélemény, 
hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  egyetért  és  támogatja  Hasznos  Éva  kérelmét,  az 
szavazzon. 

Hozzászólások.:

Baginé Czékus Ilona: a tájékoztatóban látja, hogy Akva Filter Kft fogja elkészíteni a terveket, amely 
900 e Ft. A polgármesternek 500 e Ft-ig van kötelezettségvállalása. 

Pál Imre jegyző: majd Kunhegyes jelezni fogja a kötelezettséget és akkor lépnek ez ügyben, 

Vizi Zsolt alpolgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a két ülés közti tájékoztatóval, az szavazzon.

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

70/2009. (IX.16.) sz.Kt.határozat
két ülés közti tájékoztatóról
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Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  közti 
tájékoztatót a melléklet szerint elfogadta.

Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester
2. Vizi Zsolt alpolgármester helyben
3.Pál Imre jegyző helyben
4. Képviselő-testület tagjai helyben

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Vizi Zsolt alpolgármester: átadja szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: kiosztásra került egy határozati javaslat. Elmondja, hogy ez a pályázat már beadásra 
került, sajnos nem nyert, de ismételten benyújtható szeptember 30. napjáig. Ezért lenne szükség erre a 
határozatra. Ez tartalmilag megegyezik az előző elfogadott határozattal 

Hozzászólások:

Fekete  József:  szerinte  elírás  történt,  mert  nem hiszi,  hogy a  saját  forrásnál  kell  szerepelnie  az 
összegnek nem pedig a hitelnél. 

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

71/2009. (IX.16.) 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 ismételten pályázatot nyújt be.

2.) A  pályázat  célja:  Besenyszög-Tiszasüly  Chiovini  Ferenc  Általános  Iskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítése
A fejlesztés megvalósulási helye: 5061 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 0 0 0

Hitel          3.328.905                1.659.452               1.669.452

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 fejlesztési célú hitelt a 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009. 
(VII.09.)  számú,  a  2010.  évi  fejlesztési  célú  hitelt  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. szeptember 30.
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Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben, 
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,

Egyéb:

Csörögi  Tibor:  a  tanárok,  óvónők,  tanítók  felvételével  kapcsolatosan  az  önkormányzatnak, 
polgármesternek, jegyzőnek van-e beleszólása? A fia felvételével kapcsolatosan megkeresték, hogy a 
jegyző úr vagy a polgármester milyen véleményt mondott a fiamról. Felháborodva hallgattam végig, 
hogy mi  jogon mondanak  egy fiatalról  ilyen  véleményt,  akit  nem is  ismernek,  nem tudják,  hogy 
hogyan dolgozik. Arról volt szó, hogy a helyi fiatalokat részesítik előnyben. Külön kell venni az én 
képviselői munkámat a fiam munkájától. Kikéri magának, hogy a fiáról így beszéljenek.

Pál Imre jegyző: nem tudom miről beszél a képviselő úr, én ilyet nem mondott. Kikérem magamnak 
ezt a hangnemet. Nem ismerem a fiát, nem tudom ki ő. Engem nem keresett meg senki , és nem kértek 
véleményt róla. Az, hogy ki milyen módon ad információt a másiknak, ezen kell elgondolkozni. A 
polgármester nevében pedig nem tudok nyilatkozni. 

Fekete József: lennének kérdései, nem tudja, hogy mire tudnak majd válaszolni.
1. Kutatófúrások hol tartanak a Gulyagyepen?
2. Az  önkormányzati  közcélú  munkásai  tesznek  rendet  magánportákon?  Ha  igen  ezeket  ki 

rendeli el?
3. Igaz az, hogy az egyik önálló intézményünkbe szolnoki sofőrt alkalmaznak?
4. Hol tart a jegyzői jutalom kivizsgálása? 
5. Az  önkormányzati  költségvetésből  miért  fizetnek  ügyvédnek  az  én  vadkáramból  eredő 

tájékoztatás kapcsán?

Pál Imre jegyző:  az Ön vadkárával  kapcsolatosan a jegyzőt  kereste meg,  Az én munkáltatóm az 
önkormányzat.  Az önkormányzatunkat  érintő jogtanácsosi  válaszokat  kérhetnek egy keretszerződés 
alapján. Hiba elkerülése végett kértem segítséget, igen fizettünk érte.

Fekete József: és mennyit fizettek?

Pál Imre jegyző: nem tudja, de következő testületi ülésre a pénzügyes kollega utánanéz. 

Fekete József:  a jegyző úr kért  álláspontot a közigazgatási hivataltól,  aki elmondta,  hogy ez nem 
közigazgatási hatósági ügy. Akkor miért kellett tanácsot kérni? Volt ehhez joga?

Pál Imre jegyző: igen volt,  mivel,  hogy nem hatósági ügy,  keretmegbízás van, ebbe mindennemű 
segítségkérés benne van. Ez egy specifikus eset volt, ezért kértem segítséget, melyet a polgármester úr 
is  engedélyezett,  tudomása  volt  róla.  Ön  is  jogászhoz  fordult  és  jogásszal  fenyegetőzött,  hogy 
törvénytelenül végzem munkámat, és a hiba elkerülése végett, hogy ne érje kár az önkormányzatot és 
Önt se, ezért kértem jogi iránymutatást.

Fekete József: nem lett volna elég a közigazgatási hivatal véleménye? A következő testületi ülésre 
kérné, hogy nézzenek utána mennyi volt az az összeg, amit kifizettek az ügyvédnek.

Pál Imre jegyző: a jegyzői jutalom kivizsgálása ügyében annyit  tud elmondani, hogy a novemberi 
testületi  ülésen  kerül  elfogadásra  a  következő  évre  vonatkozó  belső  ellenőrzési  ütemterv,  ahol 
feltüntetik majd a jutalom kivizsgálását. Nincs elfelejtve, erre hoztak határozatot is.

Fekete József: az jövőre lesz. Akkor javasolja, hogy hozzanak létre egy ad hoc bizottságot, melynek 
tagjai  legyenek az ügyrendi  bizottságból  és a pénzügyi  bizottságból.  Én nem kívánok tagja lenne 
ennek a bizottságnak nehogy elfogultságra hivatkozzanak. 
Vízi Zsolt alpolgármester: aki egyetért Fekete József  javaslatával az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 3 igen és 3 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg:
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72/2009. (IX.16.) sz.Kt.határozat
Fekete József javaslatára

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  Fekete  József  javaslatát, 
melyben ad hoc bizottság felállítását kérte a jegyzői jutalom kivizsgálására 3 igen és 3 
tartózkodik szavazással elutasította.

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

Pál Imre jegyző: a sofőri állás kapcsán az hogy milyen sofőr, honnan vettek fel nem tud válaszolni. 
Erre az intézményvezető tud választ adni. Attól a pillanattól, hogy önálló költségvetéssel rendelkezik, 
önmaga dönti el kit alkalmaznak. 

Demjén Imre: a közcélú munkások jó néhány portán kaszáltak. Ebben voltak magánporták is. Ezek 
között voltak kényszerkaszálások is.

Csörögi Tibor: a temető nagyon sokszor füves, gazos. Ez tiszteletlenség. A lehetőség adott, hogy a 
közcélú munkások ezen munkákat elvégezzék. Megkértek rá, hogy mondjam el testületi ülésen, ha 
nem tudják rendbe tartani  a  temetőt  és  környékét,  akkor  vesznek ők  fűnyírót  és  felfogadnak egy 
embert, aki levágja a füvet. Ez nagy szégyen lenne. A szomszédos településen miért tudják rendbe 
tartani a temetőt? Itt közcélú munkásokkal nincs foglalkozva, azt csinálnak, amit akarnak. 

Pál Imre jegyző: a kútfúrással kapcsolatban nem tud mit mondani, a polgármester tárgyal ez ügyben. 

Csörögi  Tibor:  az  önkormányzat  SZMSZ-vel  kapcsolatosan  szeretné  megkérdezni,  hogy  fél 
műszakvezető állás miért maradt benne? 

Pál Imre jegyző: ez az állás annak idején határozatlan 4 órás munkaviszonnyal jött  létre. A műszaki 
vezetőnek közben másik jogviszonya is kialakult (polgármester), ezért kérte a munkáltatónál a fizetés 
nélküli szabadságot. 

Demjén Imre: a MÁK-tól is kértek állásfoglalást, aki elmondta, hogy fizetés nélküli szabadságra el 
kell engedni és a státust fenn kell tartani. Ha majd visszakerül a műszakvezetői állásba 1 munkában 
eltöltött nap után felmondhatják vele a szerződést. 

Vizi Zsolt alpolgármester. mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti. 
Köszöni a megjelenést.

Kmf.

/:Vizi Zsolt :/  /:Pál Imre:/
alpolgármester    jegyző
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      /:Baksay Endre :/
                jegyzőkönyv-hitelesítő

Tiszasüly Község Iktatószám:283/10/2009
Jegyzőjétől

X.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2009. szeptember 16-ai soron következő ülésének jegyzőkönyve

62/2009. (IX.16.) sz.Kt. javaslat elfogadására
határozat

63/2009. (IX.16.) sz.Kt. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola
határozat 2009. évi költségvetése teljesítésének
felülvizsgálatára

64/2009. (IX.16.) sz.Kt. Testületi ülésre történő meghívás
határozat

17/2009. (IX.16.) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
rendelet 1/2009. (II.11.) rendelet módosításáról és a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról 

65/2009. (IX.16.) sz.Kt. Tiszasüly Községi Önkormányzat
határozat Költségvetési elszámolási számlájához 

tartozó alszámla nyitására

66/2009. (IX.16.) sz.Kt. tiszasülyi középiskolás tanulók 
határozat támogatása

67/2009. (IX.16.) sz.Kt. a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra
határozat

68/2009. (IX.16.) sz.Kt. Tiszasüly és Jászkisér közötti
határozat útfelújítás

69/2009. (IX.16.) sz.Kt. Czinege László r.alezredes 
határozat kinevezésére

70/2009. (IX.16.) sz.Kt. két ülés közti tájékoztatóról
határozat

71/2009. (IX.16.) sz.Kt. ÉAOP-2009-4.1.5. pályázatról
határozat

72/2009. (IX.16.) sz.Kt. Fekete József javaslatára
határozat

Készült: 3 példányban
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