
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 19 -ei soron 
következő üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Kovács István, Baginé Czékus Ilona, 
Kiss Ernőné, Balog Tiborné, Csapó Pálné, Bábi Istvánné, Jeges Jánosné

Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 10 
fő képviselőből 9 fő jelen van. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Demjén Imre testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Demjén Imre testületi 
tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pont a Két ülés közti tájékoztató elé kerüljön.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, az szavazzon. 

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

Napirend:           Előadó:
1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének Pollák Tibor
    III. negyedéves teljesítéséről polgármester

2. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésének irányelveire Pollák Tibor
polgármester

3. A köztisztviselők teljesítménykövetelményének megállapítása Pál Imre
    2010. évre és a köztisztviselők 2009. évi teljesítményértékelése     jegyző

4. Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság 2009. évben végzett Demjén Imre
    munkájáról PüB elnök

5. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2009. évben végzett Majercsik Zoltán
     munkájáról ÜB elnök

6. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2009. évben végzett Romanek Róbert
     munkájáról SzB elnök

7. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal adóügyi hatóságának Jeges Jánosné
     tevékenységéről és az igazgatási munkájáról pénzügyi előadó

8. 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv Pollák Tibor
polgármester

9. Rendelet-tervezet a  gyermekvédelem helyi szabályozásáról Pál Imre
      szóló 3/2009. (II.11.) számú rendelet módosításáról jegyző

10. Rendelet-tervezet a  szociális juttatásokról és ellátásokról Pál Imre
       szóló 2/2009. (II.11.) számú rendelet módosításáról jegyző

11. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pollák Tibor
      Alapító okiratának és Társulási Megállapodásának polgármester
      módosítására

12. Határozati javaslat a működésképtelen önkormányzatok Pollák Tibor 
       egyéb támogatására polgármester

13. Jászkiséri Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pollák Tibor



polgármester

14. Rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdál- Pál Imre
      kodás szabályairól szóló 21/2004. (IV.20.) rendelet módosításáról jegyző

15. Megállapodás jogi személyiségű önkormányzati társulás Pollák Tibor 
      létrehozásáról (szennyvíztisztító) polgármester

16. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda alapító okirat és társulási Pollák Tibor
      megállapodás módosítása polgármester

17. Tiszasüly külterület Palotási ÁG központban lévő közvilágítási Pollák Tibor
      hálózat kialakítása polgármester

18. Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség Pollák Tibor ú
      javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása polgármester

19. Egyebek

20. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot, átadja szót Baginé Czékus Ilonának.

Baginé Czékus Ilona: kiegészítésként elmondja, hogy megtörtént az ellenőrzés az iskola és óvoda esetében 
az  I.  félévre,  a  dologi  és  működési  kiadások  rendeződtek.  A  gázszolgáltatásra  vonatkozó  adatokat 
leegyeztették, a tervezett előirányzat elegendő lesz. A villanyszámlánál 800 e Ft megtakarítás várható. Az 
iskola esetén a kiadás-bevétel egyensúlya megmarad, az óvoda esetén ezt nem sikerül tartani. Az év eleján 
fennálló  több,  mint  1,5  millió  Ft-os  hiány  sajnos  még  most  is  fennáll.  A  tényleges  hiány  a  2009.  év 
lezárásánál fog kiderülni. 

Pál Imre jegyző: a költségvetési hiányok kezelése felmerült az előző testületi ülésen. Azóta már 2 millió Ft 
támogatás megérkezett, ezenfelül még kaptak 3,8 millió Ft támogatást. 606 ezer forintot a MÁK is vissza fog 
utalni.  A  költségvetési  beszámolóban  feltüntetett  hiány  szinte  már  befolyt.  A  felhalmozási  egyensúly 
megtartására is van javaslatuk, melyet külön napirendi pontban fognak tárgyalni. 

Hozzászólások:

Fekete József: az óvoda esetében az 1,6 millió Ft-os hiány miből tevődik össze? A tájékoztatóban olvassa, 
hogy a közbeszerzési eljárás folyamatban van, ez hol tart most, mikor lesz kiírva? A gyepterületet hogyan 
adták bérbe? A vízdíjhátralék emelkedőben van,  a  behajtások hol  járnak? A bevételek között  az  illeték 
rovatban miért nulla szerepel? 

Baginé Czékus Ilona: az óvoda költségvetésének tervezésekor is szerepelt a hiány. A MÁK-nál utánajártak, 
hogy ne kelljen továbbszámlázni az étkeztetést, de ez nem megoldható. Az illeték sorban azért nem szerepel 
összeg, mert  a könyvelőprogram így hozza, községekben nem fogadja el ezt a tételt, az egyéb bevételek 
között szerepel az illeték.

Pollák  Tibor  polgármester:  a  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatosan  jövőhéten  lesz  kistérségi  ülés. 
Várhatóan ebben az évben kerül kiírásra. A gyepterület bérbeadásával kapcsolatosan elmondja, hogy szénát 
adtak el. 

Pál Imre jegyző:  a  vízdíjhátralék ténylegesen magas.  A behajtások folyamatosak,  de sajnos olyan  réteg 
tartozik,  akik  mire  fizetnek,  újból  tartoznak.  Nagyon  nehéz  kezelni  a  hátralékot.  A  lakásfenntartási 
támogatásból folyamatosan vonják a vízdíjat. 

Fekete József: csak az kapjon szociális segélyt, aki tényleg rászorult. Akire csak ráfogják, annál kössék ki a 
vizet. A szociális résznél mit takar a 150 %-os teljesítés?
Csapó Pálné: a normatív leigénylés, adminisztratív hiba. 

Fekete József: jelzőrendszeres segítségnyújtás igénybe veszik az emberek?
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Vargáné Kalmár Éva: igen. 

Csörögi Tibor: mennyibe került a falunap? A konyha esetében a közbeszerzési eljárás kapcsán mire van 
lehetőség? Régen a kistermelőtől vásárolhattak. 

Pollák Tibor polgármester: a falunap 1.475 ezer forintba került. A közbeszerzési eljárást ő sem tartja jónak, 
de a törvény előírja. 

Pál Imre jegyző: pénzmaradvány van a konyha esetén, valószínű hogy nem lesz áremelés. 

Vargáné  Kalmár  Éva:  nem  biztos,  hogy  jó,  ha  pénzmaradvány  van.  Valamiből  ez  kimaradt,  vagy  a 
minőségből, vagy a mennyiségből. 

Demjén Imre: a pénzügyi bizottság a napirendi pontot tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

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

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásról szóló 18/2009. (XI.19.) rendeletét.

2. Napirendi pont megtárgyalása: 

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

Hozzászólások:

Demjén Imre: még most novemberben nem látnak sok adatot előre. Azt próbálják megfogalmazni, hogy mit 
szeretnének,  és  a kötelező feladatokat  hogyan  fogják ellátni.  A pénzügyi  bizottság tárgyalta  a  napirendi 
pontot és elfogadásra javasolta. 

Csapó Pálné: el szeretné mondani, hogy nem tudják mi lesz jövőre a szociális ellátásokkal. Előreláthatólag 
választani  kell,  hogy  a  jelzőrendszeres  segítségnyújtás  után  kapnak  normatívát  vagy  a  szociális 
foglalkoztatás után. Jövőre nem fognak támogatás adni mind a kettőre. Ez 6 millió forint kiesést jelent. 

Vargáné Kalmár Éva: a jelzőrendszeres segítségnyújtás működés kétséges, pályázatot nyújtottak be, de az 
országos költségvetésben erre nem talált elkülönített összeget. 

Bábi Istvánné: közösségi ellátásokra adtak be pályázatot 20 millió Ft összegben, ebből 8 millió Ft-ot kaptak. 

Pollák Tibor polgármester: nem tudják mi lesz jövőre. 

Pollák Tibor polgármester:  amennyiben kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja Tiszasüly Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját, kérem, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  és  2  tartózkodik  szavazással  az  alábbi 
határozatot hozta meg: 

76/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
az önkormányzat 2010. évi 
koncepciójáról 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet alapján elfogadta 
az önkormányzat 2010. évi koncepciójáról szóló előterjesztést. 

Erről értesülnek:

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

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.
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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  köztisztviselők  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  2010.  évi  célokat,  kérem,  az 
szavazzon.

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

77/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
a köztisztviselők 2010. évi teljesítmény-
követelmények alapját képező célokról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) és (5)  bekezdései alapján a 
melléklet  szerint  dönt  a  2010.  évi  teljesít-ménykövetelmények  alapját  képező 
célokról.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
(1) A meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel 

szembeni  teljesítménykövetelmények  2010.  január  15.  napjáig  történő 
kidolgozásáról,  és  a  jegyző  részére  írásos  dokumentum  formájába  történő 
átadásáról,

(2) A jegyző teljesítményértékelést 2010 december 20. napjáig végezze el, s arról a 
Képviselő-testülettel legkésőbb 2010. december 31. napjáig tájékoztassa.

(3) Folyamatosan  kísérje  figyelemmel  a  jegyző  köztisztviselők 
teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatellátást. 

Határidő: 2010. január 15. illetve a határozatban 
megjelölt határidők.

Felelős: Pollák Tibor polgármester
Melléklet: 1 db.

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

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint.

Hozzászólások:
Fekete  József:  véleménye  szerint  a  pénzügyi  bizottság  nem támogatja  kellőképpen.  Nem  látott  önálló 
indítványokat, javaslatokat.

Veres Kálmán: sajnálja,  hogy a tegnapi pénzügyi  bizottsági ülésen felvetődött kérdések, felvetések nem 
hangoztak el.

Demjén Imre: a bizottsági ülésen is vannak viták. Volt olyan, amikor a képviselő-testület nem értett egyet a 
pénzügyi bizottság javaslatával 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, 
hogy aki elfogadja a beszámolót, kérem az szavazzon.

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

78/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
a Pénzügyi Bizottság 2009. évben végzett 
munkájáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Pénzügyi 
Bizottság 2009. éven végzett munkájáról szóló tájékoztatóját. 
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Erről értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Pál Imre jegyző helyben.

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Majercsik Zoltánnak, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Majercsik Zoltán: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Hozzászólások:

Csörögi Tibor: bizonyos bizottságok munkájára nem biztos, hogy szükség van. Változtatni kellene ezen, és 
a hatáskört átruházni a képviselő-testületre.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, 
hogy aki elfogadja a beszámolót, kérem az szavazzon.

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

79/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
az Ügyrendi Bizottság 2009. évben végzett 
munkájáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  az  Ügyrendi 
Bizottság 2009. éven végzett munkájáról szóló tájékoztatóját. 

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

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Vargáné Kalmár Évának, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Vargáné Kalmár Éva: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, 
hogy aki elfogadja a beszámolót, kérem az szavazzon.

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

80/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
a Szociális Bizottság 2009. évben végzett 
munkájáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság 
2009. éven végzett munkájáról szóló tájékoztatóját. 

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

7. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Jeges Jánosnénak, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Jeges Jánosné: a melléklet szerint ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy nem tudja összehasonlítani a 
tavalyi évet az ideivel, mert nagyon sok a hiányosság. A tavalyi évben és az idei évben sem  került kivetésre 
a talajterhelési díj. 

Hozzászólások:

Pál Imre jegyző: decemberben az adóra kértek belső ellenőrzést, ahol majd kiderülnek a hiányosságok. 
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Fekete József: nem minden hiba a volt kolleganőé. A jegyző úr is hibás, ha nem kísérte és nem figyelte a 
kolleganő munkáját. 

Pál Imre jegyző: szem előtt tartotta, ezért rendeltem el a felülvizsgálatot. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal adóügyi hatóságának tevékenységéről és igazgatási munkájáról szóló 
tájékoztatót kérem, az szavazzon.

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

81/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
a Polgármesteri Hivatal adóügyi hatóságának
tevékenységéről és igazgatási munkájáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a 
Polgármesteri  Hivatal  adóügyi  hatóságának  és  tevékenységérőé  és  igazgatási 
munkájáról szóló beszámolóját.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Képviselő-testület tagjai helyben,
3. Jeges Jánosné adóügyi előadó

8. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek., 

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

Pollálk Tibor polgármester: amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény hozzászólás, 
kérem az szavazzon.

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

82/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  alapján 
elfogadja az önkormányzat belső ellenőrzési ütemtervét.

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

9. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint, elmondja, hogy törvényi változás miatt 
szükséges a helyi rendeletet módosítani.

Pollák  Tibor  polgármester:  amennyiben  a  képviselő-testület  egyetért  a  melléklet  szerint  a  rendelet 
megalkotásával, kérem az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  a  melléklet  szerint 

megalkotta a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 3/2009. (II.11.) rendelet módosításáról  szóló 

19/2009. (XI.19.) rendeletét.
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10. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint, elmondja, hogy törvényi változás miatt 
szükséges a helyi rendeletet módosítani.

Pollák  Tibor  polgármester:  amennyiben  a  képviselő-testület  egyetért  a  melléklet  szerint  a  rendelet 
megalkotásával, kérem az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  a  melléklet  szerint 

megalkotta a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 2/2009. (II.11.) számú rendelet módosításáról 

szóló 20/2009. (XI.19.) rendeletét.

11. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester:  a  kiosztott  előterjesztés alapján ismerteti  a  napirendi  pontot.  amennyiben a 
napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény hozzászólás,  kérem az szavazzon.

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

83/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosításáról

A Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi 65. törvény,  a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi 
CVII. törvény, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló módosított 1996. évi 
XXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:  

1.)  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú 
Társulása Alapító okiratának módosítását megtárgyalta és azt a határozat 1. sz. mellékleteként - 
2009. szeptember 17. napjától - jóváhagyja.

2.)  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú 
Társulása  Társulási  Megállapodásának  módosítását  megtárgyalta  és  azt  a  határozat  1.  sz. 
mellékleteként - 2009. szeptember 17. napjától - jóváhagyja.

3.)  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Pollák  Tibor 
polgármestert és Pál Imre jegyzőt az alapító okirat és a társulási megállapodás aláírására. 

4.)  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  Pollák  Tibor  polgármestert,  hogy  a 
jóváhagyásról szóló határozatot 2009. október 30-ig küldje meg a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási tanácsa Kistérségi Irodája részére. 

Határidő: 2009. október 30. 
Felelős: Pollák Tibor  polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Pál  Imre jegyző

Értesülnek:  Képviselő-testület tagjai
                    Pollák Tibor polgármester

        Pál Imre jegyző
                  Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Tanácsa Kistérségi Iroda 

12. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a mellékelt határozati-javaslat alapján. 
Amennyiben kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja a melléklet szerinti 
határozati-javaslatot, az szavazzon.
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Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:

84/2009. (XI.19.) Kt. sz. 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.

13. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismereti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján.  Ismerteti  Jászkisér 
Polgármesterének  levelét.  Pályázatot  nyújtottak  be  gépjárműfecskendő  beszerzésére.  A  pályázatot 
megnyerték,  melynek  önereje  9,6  millió  Ft.  Megkeresésében  támogatást  kért  az  önerő  biztosításához  a 
tűzoltósához csatlakozott településektől. 
Javasolja, hogy 2010. évtől 5 éven keresztül évente 100.000.-Ft-tal támogassák. 
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:

85/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
jászkiséri önkéntes tűzoltóság gépjárműfecskendő
beszerzésére támogatás nyújtása

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
jászkiséri  önkéntes  tűzoltóság  gépjárműfecskendő  beszerzésének  önerejét 
támogassák 2010. évtől 5 évig évente 100.000.-Ft-tal.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Képviselő-testület tagjai helyben,
3. Pál Imre jegyző helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja.

14. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a kiosztott anyag alapján. Elmondja, hogy a bérleti 
szerződés megkötéséhez szükséges a vagyonrendeletet módosítani. Év elején terveztek felhalmozási bevételt. 
A felhalmozási egyensúlyra szükség van, hogy az ÖNHIKI-s támogatást ne kelljen visszafizetni
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja a melléklet szerinti a 
rendelet módosítását, az szavazzon.

Vargáné Kalmár Éva: meghirdetésre került, hogy a területet bérbe kívánjuk adni?

Pál Imre jegyző: nem, ezért van szükség a vagyonrendelet módosítására. 

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen,  1  nem és 1 tartózkodik szavazással  a 

melléklet szerint megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

21/2004. (IV.20.) rendelet módosításáról szóló  21/2009. (XI.19.) rendeletét.

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a mellékelt bérleti szerződés megkötésével, az szavazzon.
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Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem és 3 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg:

86/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
bérleti szerződés elfogadásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadta a 
bérleti  szerződést  a  Tiszasüly  0217/14  hrsz  alatt  fekvő  agyaggödör  művelési  ágú 
37996 m2 0 AK értékű külterületi ingatlan kapcsán.
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Pollák  Tibor 
polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja.
5. Profiter-Hungária Kft (5137 Jászkisér, Madách tér 8

15. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a kiosztott megállapodás alapján. 

Hozzászólások:

Vargáné Kalmár Éva: ki szedi majd a szennyvízdíjat?

Pál Imre jegyző: a társulás, és majd visszautalja az önkormányzatoknak. 

Vargáné Kalmár Éva: az állami támogatásból üzemeltetik a szennyvíztelepet?

Pál Imre jegyző: igen.

Csörögi  Tibor:  ragaszkodunk a  gesztorsághoz? Az állami  támogatás  kevés  lesz  az üzemeltetéshez és a 
szennyvíztelep rendbetételére. 

Vargáné Kalmár Éva: belterületen előbb-utóbb jelentkezni fognak a problémák. 

Pollák Tibor polgármester: a megnyert állami támogatásból utalnak 5 millió Ft-ot, amiből a vákumházat 
fogják rendbe tenni.

Demjén Imre: valamennyi  polgármester rábólintott a vagyonmegosztásra? A társulás folyamán egyvalaki 
fölénybe kerül. Legyen gazdasági társaság, aminek lesz egy vezetője.

Pál Imre jegyző: ők is ezt javasolták, de Kőtelek nem érti meg, hogy miért akarnak gazdasági társaságot. 

Pollák  Tibor  polgármester:  előbb-utóbb  a  beszedett  szennyvízdíjat  is  be  kell  fizetni  a  szennyvíztelep 
üzemeltetésére. 

Pál Imre jegyző: most abban kellene dönteni, hogy a megállapodást ebben a formában támogatják-e, hogy a 
továbbiakban folytatni tudják az egyeztetéseket. 

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

87/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
megállapodás jogi személyiségű önkormányzati
társulás létrehozásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a regionális 
szennyvíztisztító telepet és hálózatot 2010. január 1. napjától Nagykörű, Csataszög, 
Kőtelek,  Hunyadfalva  és  Tiszasüly  Községi  Önkormányzatok  által  létrehozandó 
„Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító Társulás üzemeltesse.
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Pollák  Tibor 
polgármestert  és  Pál  Imre  jegyzőt,  hogy  egyeztessenek  a  társulási  megállapodás 
végleges szövegének megfogalmazásában
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Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja.
5. Érintett önkormányzatok

 
16. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti  a napirendi pontot a melléklet alapján, elmondja azért van szükség az óvoda 
alapító okiratának illetve társulási megállapodásának módosítására, mert az intézmény székhelyének címe 
megváltozott. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a melléklet szerint az alapító okirat módosításával, az szavazzon.

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

88/2009. (XI.19.) Kt. sz. 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,
4. Besenyszög Községi Önkormányzat

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a melléklet szerinti társulási megállapodással, az szavazzon.

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

89/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
Társulási megállapodásának módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet 
szerint elfogadta Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda társulási 
megállapodását.

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

17. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a felhalmozódott villanyszámla 
miatt  az  E.ON elveszi  az áramot,  így a  közvilágítás Görbemajorban nem megoldott.  Az önkormányzati 
alapfeladatok között szerepel a közvilágítás biztosítása. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a melléklet szerint az alapító okirat módosításával, az szavazzon.

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

90/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
Tiszasüly külterület Palotási ÁG 
Központba lévő közvilágítási hálózat
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kialakítására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  egyetért  a  Tiszasüly  külterületi 
Palotási  ÁG  központban  lévő  közvilágítási  hálózat  kialakításával  a  melléklet  szerint 
árajánlat elfogadásával.

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

18. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: a melléklet szerint ismerteti a napirendi pontot. Szakfeladatszám változás miatt 
szükséges az alapító okiratot módosítani. aki egyetért a melléklet szerint határozati javaslatot az szavazzon.

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

91/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, 
Tiszasüly Ivóvízminőség javító Önkormányzati 
Társulás Alapító Okiratának módosításáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Csataszög,  Hunyadfalva, 
Kőtelek, Nagykörű, 
Tiszasüly  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  Alapító  Okiratának 
„alaptevékenysége TEÁOR 08 szerint” rovata a következők szerint egészül ki:

Alaptevékenysége TEÁOR 08 szerint:
4221 Folyadék szállításra szolgáló közmű építése
4291 Vízi létesítmény építése

2010. január 1-jétől:
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

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

19. Napirendi pont megtárgyalása (egyebek): 

Csörögi Tibor:  a  közmeghallgatáson nem tudott  részt  venni.  Hallotta,  hogy beszámoltatták a képviselő-
testületi  tagokat  egyesével  az  elvégzett  munkájukkal  kapcsolatosan.  Szeretné  meghallgatni  a 
közmeghallgatásról készült magnófelvételt. Azt hallotta, hogy állítólag feszültség van a képviselő-testületi 
tagok között.

Fekete József: a közmeghallgatáson is elmondta, hogy nincs senkinek joga beszámoltatni minket. Javasolja, 
hogy a jegyzőkönyvek alapján készüljön beszámoló, hogy ki hányszor szólalt fel, illetve hogyan szavazott. 

Pál Imre jegyző: ez egy plusz munka a köztisztviselőknek.
Baksay Endre: nem ért  egyet  Fekete József  javaslatával.  Aki  kíváncsi  a testület munkájára,  az eljöhet 
testületi ülésre, illetve elolvashatja a jegyzőkönyveket. Az ő javaslata az, hogy ne készüljön beszámoló.

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Baksay Endre javaslatával, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg:
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92/2009. (XI.19.) Kt. sz. határozat
Baksay Endre javaslatára

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen,  1  nem  és  1  tartózkodik 
szavazással elfogadta Baksay Endre képviselő javaslatát.

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

Pollák Tibor polgármester: az előző testületi ülésen nem tudott részt venni. Az alpolgármester elmondta, 
hogy Csörögi  Tibor  képviselő  szerint  én  megjegyzést  tettem a  fiára.  Ezt  kikéri  magának,  ez  egy  vád. 
Szeretné tisztázni az egész helyzetet.

Csörögi Tibor: arról volt, szó, hogy a polgármester és a jegyző megjegyzést tett arra vonatkozóan, hogy a 
fiamat ne vegyék fel dolgozni az iskolába.

Pollák Tibor polgármester: én nem mondtam véleményt, örülök, hogy ha tiszasülyit vesznek fel dolgozni 
helyben. Nem is mi vagyunk a munkáltatók. 

Pál  Imre  jegyző:  ki  kérem magamnak  a  képviselő  úr  vádját,  ne  vádaskodjon,  bizonyítson.  Ha  történt 
egyáltalán ilyen megjegyzés. Nem ismerem a személyesen a képviselő úr fiát, azt  sem tudom ki Ő, így 
véleményt nem is tudok alkotni róla, ezért alaptalannak tartom ezt a vádaskodást. 

Fekete József: munkahelyteremtési intézkedéseket kellene véghez vinni. Javasolná, hogy az iparűzési adót 
csökkentsék, hogy ide jöjjenek a vállalkozók. 

Pollák  Tibor  polgármester:  kiosztásra  került  egy  határozati  javaslat  az  Idősek  Klubja  bővítésével 
kapcsolatosan.  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:

93/2009. (XI.19.) sz. Kt. határozat
saját erő hozzájárulás a Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, 
valamint közösségi intézmények/terek fejlesztése-
ÉAOP-2009-4.1.3/A kódszámú pályázathoz

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete saját erő hozzájárulását adja a 
Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  benyújtásra  kerülő  Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint 
közösségi  intézmények/terek  fejlesztése  -  ÉAOP-4.1.3./A  kódszámú  támogatás 
elnyeréséhez.

A  projekt  megnevezése:  Szociális  alapszolgáltatások  bővítése,  korszerűsítése 
Besenyszög és Tiszasüly településeken

A  projekt  teljes  összköltsége:  90.003.353.-Ft,  melyből  a  10  %  saját  erő,  azaz 
9.000.336.-Ft.
A megvalósítás helyei: 5061 Tiszasüly, Kiséri út 20., hrsz: 284

          5071 Besenyszög, Szabadság tér 3. hrsz: 7.
Tiszasüly  településen  megvalósuló  beruházás  arányos  önereje:  7.668.474.-Ft, 
melyből  2.149.000.-Ft-ot  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Szociális 
Szolgáltató  Besenyszögi  Központja  pénzmaradványa  terhére,  illetve  a  fennmaradó 
5.519.474.-Ft-ot  Tiszasüly Község Önkormányzata  részben fejlesztési  célú hitelből, 
részben EU önerő alap támogatásból biztosítja. 

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

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

Pollák Tibor polgármester: zárt ülés keretében történik majd a Bursa Hungarica pályázatok elbírálása. 1 fő 
kiesne a támogatásból, kér javaslatokat, hogy módosítsák-e a szabályzatot.

Demjén Imre: javasolja, hogy az egy főre jutó jövedelmet emeljék meg 100.000.-Ft-ra-

Pollák Tibor polgármester: 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:

94/2009. (XI.19.) sz. Kt. határozat
„A” típusú Bursa Hungarica szabályzat 
elfogadásáról

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a 
melléklet szerint a „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
Szabályzatát.

Erről értesülnek:
1. Pál Imre polgármester helyben,
2. Képviselő-testület helyben,
3. Pál Imre helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja

20. Napirendi pont megtárgyalása (egyebek): 

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

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

95/2009. (XI.19.) 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

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

Kmf.

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

      /:Demjén Imre :/
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                    jegyzőkönyv-hitelesítő

Tiszasüly Község Iktatószám:283/13/2009
   Jegyzőjétől

XIII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2009. november 19-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

76/2009. (XI.19.) Kt. sz. az önkormányzat 2010. évi 
határozat koncepciójáról 

77/2009. (XI.19.) Kt. sz. a köztisztviselők 2010. évi teljesítmény-
határozat követelmények alapját képező célokról

78/2009. (XI.19.) Kt. sz. a Pénzügyi Bizottság 2009. évben végzett 
határozat munkájáról

79/2009. (XI.19.) Kt. sz. az Ügyrendi Bizottság 2009. évben végzett 
határozat munkájáról

80/2009. (XI.19.) Kt. sz. a Szociális Bizottság 2009. évben végzett 
határozat munkájáról

81/2009. (XI.19.) Kt. sz. a Polgármesteri Hivatal adóügyi hatóságának
határozat tevékenységéről és igazgatási munkájáról

82/2009. (XI.19.) Kt. sz. belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról
határozat

19/2009. (XI.19.) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 3/2009. (II.19.)
rendelet rendelet módosításáról

20/2009. (XI.19.) a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 2/2009. (II.11.) 
rendelet számú rendelet módosításáról

83/2009. (XI.19.) Kt. sz. a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
határozat Társulási Megállapodásának módosításáról

84/2009. (XI.19.) Kt. sz. pályázat benyújtása a működésképtelen 
határozat önkormányzatok egyéb támogatására

85/2009. (XI.19.) Kt. sz. jászkiséri önkéntes tűzoltóság gépjárműfecskendő
határozat beszerzésére támogatás nyújtása

21/2009. (XI.19.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
rendelet szóló 21/2004. (IV.20.) rendelet módosításáról

86/2009. (XI.19.) Kt. sz. bérleti szerződés elfogadásáról
határozat 

87/2009. (XI.19.) Kt. sz. megállapodás jogi személyiségű önkormányzati
határozat társulás létrehozásáról

88/2009. (XI.19.) Kt. sz. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
határozat Alapító Okiratának módosításáról

89/2009. (XI.19.) Kt. sz. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
határozat Társulási megállapodásának módosításáról

90/2009. (XI.19.) Kt. sz. Tiszasüly külterület Palotási ÁG 
határozat Központba lévő közvilágítási hálózat

kialakítására

14



91/2009. (XI.19.) Kt. sz. Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, 
határozat Tiszasüly Ivóvízminőség javító Önkormányzati 

Társulás Alapító Okiratának módosításáról

92/2009. (XI.19.) Kt. sz. Baksay Endre javaslatára
határozat

93/2009. (XI.19.) sz. Kt. saját erő hozzájárulás a Szociális alapszolgáltatások és
határozat gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, 

valamint közösségi intézmények/terek fejlesztése-
ÉAOP-2009-4.1.3/A kódszámú pályázathoz

94/2009. (XI.19.) sz. Kt. „A” típusú Bursa Hungarica szabályzat 
határozat elfogadásáról

95/2009. (XI.19.) sz. Kt. két ülés közti tájékoztatóról
határozat

Készült: 3 példányban
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