
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 -ei 
soron következő üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, Varga Zoltán, Baginé Czékus Ilona.

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés határozatképes, 
mivel a 10 fő képviselőből 9 fő jelen van. Romanek Róbert az ülésről való távolmaradását jelezte. 
Az  érvényben  lévő  SzMSz  alapján  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javaslom Majercsik  Zoltán  testületi 
tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta 
Majercsik Zoltán testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
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. Egyebek Pollák Tibor

polgármester

2. Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi munkaprogramjára Pollák Tibor
    polgármester

3. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi Demjén Imre
    hulladékkezelési közszolgáltatásra KG vezető

4. Előterjesztés a közterületek használatának, a vásárok  és a piacok Demjén Imre
    díjainak megállapítására     KG vezető

5. Előterjesztés a tiszasülyi temető 2010. évi sírhelydíjainak megállapítására Demjén Imre
    KG vezető

6. Előterjesztés a 2010. évi tervezett nyersanyagnormák és a tervezett Demjén Imre
     adagszámok alapján javasolt térítési díjakra KG vezető

7. Előterjesztés az ivóvíz-szolgáltatás és a közműves szennyvízszolgáltatás Demjén Imre
     díjainak megállapítására KG vezető

8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások 2010. évi bérleti Demjén Imre
     díjának megállapítására KG vezető
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9. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda alapító okiratának Pál Imre
     módosítása jegyző

10. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola alapító okiratának Pál Imre
     módosítása jegyző

11. Határozati-javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pollák Tibor 
      támogatására polgármester

12. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor
polgármester



1. Napirendi pont megtárgyalása:

a.) Civil szervezetek támogatása

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét támogassa testület a civil 
szervezeteket 50.000.-Ft-tal. 4 civil szervezet van: Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete és Vöröskereszt. 

Hozzászólások: 

Vargáné Kalmár Éva: van rá fedezet?

Pál Imre jegyző: év végig ezt a 200.000.-Ft-ot kigazdálkodják. 

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

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

114/2009. (XII.10.) sz. Kt. határozat
civil szervezetek támogatása

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan támogatja az alábbi helyi 
civil szervezeteket: 

- Nyugdíjas Klub 50.000.-
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete 50.000.-
- Vöröskereszt Szervezete 50.000.-
- Polgárőrség: 50.000.- Ft

Elszámolás módja: a  támogatott  nevére kiállított  hitelesített  számlamásolatok 
bemutatása a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjának. A számla kelte nem 
lehet korábbi a támogatást megállapító határozat időpontjánál. 
Határidő: 2010. június 30.

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

7. Vöröskereszt Szervezete
8. Polgárőrség 

b.) Baginé Czékus Ilona kérelme

Pál Imre jegyző: megkérdezi  Baginé Czékus Ilonát,  hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy nyílt  testületi 
ülésen tárgyalják meg a kérelmét?

Baginé Czékus Ilona: hozzájárul a nyílt testületi üléshez. 

Pál Imre jegyző: Baginé Czékus Ilona által átadott levélre ő is szeretne egy levelet átadni a testület 
részére. 

Veres Kálmán: kéri,  hogy ezt  a napirendi  pont  megtárgyalását  halasszák el  a  következő testületi 
ülésre, mert ennyi idő alatt nem tudják átnézni az anyagot. 

Vargáné  Kalmár  Éva:  Baginé  Czékus  Ilona  SZMSZ  módosítását  kezdeményezi.  Ez  nem olyan 
bonyolult dolog. 



Pál Imre jegyző: az SZMSZ módosításának nincs akadálya, de a köztisztviselő azt kéri, hogy ne ő 
legyen a helyettesem. Ez problémát okoz. Azért Baginé került helyettesemként megjelölve, mert a 
köztisztviselők  közül  ő  rendelkezik  olyan  végzettséggel,  aki  ezt  el  tudja  látni.  Rendelkezik 
alapvizsgával,  valamint  közigazgatási  szakvizsgával.  Ő  nem  tudja  elfogadni  Baginé  indoklását, 
miszerint ő szakmai szempontból nem tudja ellátni a helyettesítést. Ez munkáltatói jogkörhöz tartozik, 
nem a képviselő-testülethez. Véleménye szerint, azért mert a köztisztviselő elkövetett egy hibát, nem 
kell módosítani az SZMSZ-t. Van ügyvéd, akivel keretszerződés lett kötve, kérni kellett volna ebben a 
speciális  esetben  segítséget.  A  környező  települések  jegyzői  bármit  mondhatnak,  vadkárral 
kapcsolatos ügy, nem mindennap van. 

Vargáné Kalmár Éva: ezt  azt  ügyvédet  nem a szennyvízzel  kapcsolatos ügyekben való eljárásra 
fogadtuk fel? Az ügyvédi díjból inkább a helyettesítést kellene megoldani. 

Pál Imre jegyző: igen, a szennyvízzel kapcsolatos ügyekre fogadtuk fel, de ezen felül kötöttünk egy 
keretszerződést, az ilyen esetek miatt, hogy segítséget tudjanak kérni. 

Csörögi Tibor: véleménye  szerint ez két külön ügy.  A fegyelmi  ügyet  beszéljék meg.  De Ilona a 
testülettől az SZMSZ módosítást kéri. 

Pollák Tibor polgármester: a vízközművel való ügyintézésről is lemondott, a helyettesítésről is le 
akar mondani. 

Pál Imre jegyző: lehet módosítani az SZMSZ-t, de akkor a helyettesítést is meg kell oldani. 

Vargáné Kalmár Éva: Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet kőtelki jegyző a helyettesítést meg tudná oldani. 

Demjén Imre: egyetért  Veres Kálmánnal,  hogy ennyi  idő alatt nem lehet átnézni a most  kiosztott 
anyagot, tárgyalják meg a következő ülésen ezt a napirendi pontot. 

Baginé Czékus Ilona: nyáron, amikor a jegyző úr táppénzen volt, akkor is meg lehetett volna oldani a 
helyettesítést egy másik jegyzővel. Tudomása szerint az ügyvéddel a megállapodás a szennyvízre szól. 
Igen, a szomszéd település jegyzőjétől kért segítséget, és megrovást kapott, ami szerinte nem jogos, 
csak akkor, ha elismerte volna a hibáját. Most is ezen van, hogy kiderüljön, hogy jól járt-e el, vagy 
sem. Az SZMSZ módosításról beszélt a jegyző úrral, ő nem akar kibújni a felelősség alól. Elmondja, 
hogy a jegyző úr mondta  neki,  hogy egyszer  már  volt  ilyen  ügy,  aszerint  kellett  volna eljárni.  A 
vadászati törvény változott májustól, hogy a KET-et kell alkalmazni. Ő így járt el, de a jegyző úr ezzel 
nem ért egyet. 

Pál Imre jegyző: igen a KET változott. Ismerteti a kiosztott anyag alapján a törvény értelmezését.

Fekete József: végül is Ilona milyen hibát követett el?

Pál  Imre  jegyző: határidő  elmulasztása,  mert  eljárási  illeték  megfizetésére  kötelezte  az  ügyfelet. 
Szakértőt  kellett  volna  kijelölni,  és  annak a  díját  kellett  volna  elhelyeztetni  a  hivatal  számlájára. 
Észrevette a hibát, mely az rögtön javításra került az első munkanapján. 

Fekete József: vadkár bejelentés volt?

Pál Imre jegyző: igen, és vadkárbecslő személyében nem tudtak megegyezni. 

Fekete József: milyen végzettség szükséges egy jegyző helyettesítéséhez?

Pál Imre jegyző:  államigazgatási főiskola,  vagy aki  a legmegfelelőbb végzettséggel rendelkezik a 
szervezetben. 

Fekete József: hogyan várható el attól ez a szakmai tudás, aki nem rendelkezik ilyen végzettséggel? 

Pál Imre jegyző:  a  jegyzők rendelkeznek államigazgatási  főiskolával,  de  ettől  függetlenül  le  kell 
rakniuk a közigazgatási szakvizsgát, amivel Ilona is rendelkezik. Ezekről a kérdésekről nem kellene 
vitatkozni, mert akkor így belső helyettesítést nem lesz megoldott. 

Csörögi Tibor: a munkáltatói jogról nem vitatkoznak. A kérelem az SZMSZ módosítására irányul. 



Pál Imre jegyző: akkor kéri, hogy az ő helyettesítéséről is döntsenek. 

Fekete József: mióta Ilona a helyettesítője a jegyzőnek?

Pál Imre jegyző: amióta ő itt dolgozik. 

Fekete József: más esetekben miért a kőtelki jegyző a helyettesítő?

Pál Imre jegyző: képviselő-testületi ülésen csak jegyző helyettesíthet, köztisztviselő nem.

Baginé Czékus Ilona: igen, rendelkezik közigazgatási szakvizsgával,  de ott  is pénzügyi  területből 
vizsgázott. 

Vargáné Kalmár Éva: egyetért Csörögi Tiborral, hogy itt most nem a munkáltatói jogkörről van szó, 
hanem az SZMSZ módosításáról. 

Fekete József: hány szavazat szükséges az SZMSZ módosításához?

Pál Imre jegyző: 50 + 1.

Fekete József: akkor legyen az ügyvédi iroda megbízva a helyettesítéssel. 

Majercsik Zoltán: mi van olyan esetben ha nincs a jegyző úr és Ilona sincs?

Pál Imre jegyző: ilyen még nem volt. 

Baksay Endre: javaslata az, hogy nem módosítsák az SZMSZ-t. 

Pollák  Tibor  polgármester:  amennyiben  több  kérdés,  vélemény  nincs,  aki  egyetért  az  SZMSZ 
módosításával, az szavazzon. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  és  5  nem  szavazással  az  alábbi 
határozatot hozta meg: 

115/2009. (XII.10.) sz. Kt. határozat
SZMSZ módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 5 nem szavazattal 
elutasította az SZMSZ módosítás iránti kérelmet. 

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

Fekete József: előző testületi ülésen tárgyalta a vagyonrendelet módosítását, aminek az anyaga az ülés 
előtt lett kiosztva. Ő akkor is nemmel szavazott, és most is az a véleménye, hogy egy ilyen horderejű 
kérdést nem lehet így megtárgyalni. A bérlet ajánlatot elfogadtuk, mert hogy az megfelelő. De ezt 
honnan  tudják,  meg  hogy  nem  lenne  ennél  jobb  ajánlat?  Kéri,  hogy  újból  tárgyalják  meg  a 
vagyonrendeletet a következő testületi ülésen, továbbá kéri, hogy állítsák vissza a vagyonrendeletet, 
mert szerinte sok képviselő nem tudta, hogy mire szavazott. 

Csörögi Tibor: egyetért Fekete Józseffel, ő is megszavazta akkor a rendelet módosítását, de utólag 
átolvasta az anyagot és neki is az a véleménye,  hogyha magánembereknek is ki kell függeszteni a 
bérleti ajánlatokat, akkor az önkormányzatnak is ki kellene. 

Demjén Imre: a bérleti szerződésre az ÖNHIKI-ben feltüntetett felhalmozási egyensúly megtartása 
miatt volt szükség.

Vargáné Kalmár Éva: egyetért Fekete Józseffel és Csörögi Tiborral.

Fekete József: javasolja, hogy a vagyonrendeletet a következő testületi ülésen tárgyalják meg.



Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény nincs, aki egyetért a Fekete József 
javaslatával  az szavazzon. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  és  1  nem  szavazással  az  alábbi 
határozatot hozta meg: 

116/2009. (XII.10.) sz. Kt. határozat
Fekete József javaslata

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  Fekete  József 
javaslatával,  hogy  a  következő  testületi  ülésen  tárgyalják  meg  a 
vagyonrendeletet. 

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

( Csörögi Tibor távozik az ülésről)

Fekete József: úgy tudja, hogy az ő vadkár ügyével kapcsolatban is segítséget kért a jegyző úr az 
ügyvédtől egy válaszlevél kapcsán, melyért 25.000.-Ft + ÁFA került kifizetésre. 

Pál  Imre  jegyző:  nem csak  ezt  az  egy levelet  írta  meg  az  ügyvéd,  az  összes  levelezés  kapcsán 
elvégezte a jogi kontrolálást.

Fekete József: véleménye szerint túlszámlázás történik. Ezen el kellene gondolkozni.

Pál Imre jegyző: szerinte nincs túlszámlázva a munkadíj. Kőtelekkel szemben is most nyertek meg 
egy pert. Az önkormányzat érdekei megfelelő módon vannak képviselve. 

2. Napirendi pont megtárgyalása: 

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

Hozzászólások:
Vizi Zsolt: javasolja, hogy az egyebek napirendi pont a vendégelőadók után kerüljön.

Fekete József: októberben választás lesz, szerinte ne nevesítsék a polgármestert és a bizottsági tagok 
elnökeit. 

Pollák Tibor polgármester:  amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs, kéri  a Képviselő-
testületet,  hogy aki egyetért  a melléklet szerint  az elhangzott  módosítások figyelembevételével az 
ülésrenddel kérem az szavazzon.

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

117/2009(XII.10.) sz. Kt. határozat
a Képviselő-testület 2010. évi 
munkatervéről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-
testület 2010. évi munkatervét, a fenti javaslatok figyelembevételével. 

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



3. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: felkéri Demjén Imrét, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Demjén Imre: a melléklet alapján ismerteti a napirendi pontot. Az előterjesztésben kéri javítani a B 
változatnál  a  bruttó  bevételeket  3375  e  Ft-ra.  A  pénzügyi  bizottság  az  A  változatot  javasolja 
elfogadásra. Továbbá elmondja Vallyon Zoltán javaslatát, hogy kukás rendszert kellene kialakítani.

Hozzászólások:

Fekete József: véleménye szerint ez az előterjesztés nem kellően kidolgozott. Mennyi áfa terheli a 
zsákokat?

Baginé Czékus Ilona: 25 %.

Pollák Tibor polgármester: tonna/km alapján történik a leszámlázás. Nem mérik le Tiszasülyön a 
felpakolt szemetet. Ha felhívják Kőtelek figyelmét, hogy nem jó a számlázás, akkor kompenzálják. 

Majercsik  Zoltán: véleménye  szerint  legyen  alapdíj.  A kukás  rendszer  bevezetésén  is  el  kellene 
gondolkozni. 

Pál Imre jegyző: az alapdíjjal  is az a gond merül  fel,  hogy ugyanúgy nem fogják fizetni,  mint  a 
vízdíjat. 

Fekete József: ezen az előterjesztésen nem tud eligazodni. Azért van a településőr, hogy a falu szélére 
kihordott szemetelőket is figyelje. 

Pollák Tibor polgármester: a lakosok nem fizetik meg a díjat, de majd a szemetet elviszik.

Baginé Czékus Ilona: a kukás díjat előre kell fizetni, és az adott havi emblémával ellátják a kukákat, 
és csak azokból viszik el a szemetet. 

Demjén Imre: nagy sok a költség.  Hetente 25 e Ft-ba kerül,  hogy körbejárják a falu utcáit,  és a 
hobbit. 

Veres Kálmán: egyetért Fekete Józseffel. Halasszák el a hulladékrendelet megtárgyalását következő 
testületi ülésre.

Fekete József: nem lehetne hogy az önkormányzat gyűjtse össze a szemetet?

Pollák Tibor polgármester: nem lehet, a környezetvédelem nem engedi. 

Fekete  József: véleménye  szerint  költségmegtakarítás  lenne,  ha  itt  nyomnák  rá  az  emblémákat  a 
zsákokra.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés,  vélemény nincs, aki egyetért  azzal,  hogy a 
következő testületi ülésen tárgyalják meg a hulladékrendeletet az szavazzon. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  és  1  nem  szavazással  az  alábbi 
határozatot hozta meg: 

118/2009. (XII.10.) sz. Kt. határozat
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
hulladékkezelési közszolgáltatásra

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  és  1  nem 
szavazattal  elfogadta,  hogy  a  következő  testületi  ülésen  tárgyalják  meg  a 
hulladékrendeletet.

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



4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Demjén Imre: ismerteti az előterjesztést a melléklet alapján. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság 
tárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet a képviselő-testület részére 
azzal a változtatással, hogy a melléklet 6. pontját töröljék. 

Hozzászólások:

Fekete József: hol van kijelölve buszparkoló? Jó ez, hogy tönkreteszik az utakat?

Pál Imre jegyző: a szoborkert melletti részen parkol busz, és a válykos melletti utcán. A buszsofőrök 
lakóhelye mellett, közbiztonsági szempontból. Az ingyen parkolásért cserébe kapunk 1 ingyen jegyet, 
és az éjszakai járatot is meghagyták.

Fekete József: van rendőrőrs, településőr, ezáltal a közbiztonságnak is jobbnak kell lenni, máshol is 
parkolhatnának a buszok, mert ezeket az utakat ki fogja rendbe tenni. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben  több kérdés,  vélemény nincs,  aki  egyetért  az elhangzott 
változtatásokkal  a  közterületek  használatának,  a  vásárok  és  piacok  díjairól  szóló  rendelet 
módosításával, az szavazzon.

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

melléklet  szerint  az  elhangzott  változtatásokkal  megalkotta  a  közterületek  használatáról,  a 

vásárokról és a piacokról szóló 35/2005. (X.20.) rendelet módosításáról szóló 22/2009. (XII.10.) 

rendeletet. 

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság 
tárgyalta a napirendi pontot, és az 5 %-os emelést javasolta. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény nincs, aki egyetért az 5 %-os emeléssal a 
tiszasülyi temető 2010. évi sírhelydíjainak megállapításáról szóló rendelet kapcsán, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

az  elhangzott  változtatásokkal  megalkotta  a  temető  fenntartásáról  és  a  temetkezési 

szolgáltatásról szóló 10/2009. (V.28.) rendelet módosításáról szóló 23/2009. (XII.10.) rendeletet. 

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy pénzügyi bizottság 
tárgyalta, és azt a javaslatot hozta, hogy ne változtassanak az étkezés díján.

Pál Imre jegyző: szeretné elmondani, hogy a rendeletben szerepel hogy az oktatási intézmények előre 
szedik a térítési díjat. De törvény lehetőséget ad arra, hogy az intézmények maguk döntsék el, hogy 
hogyan kívánják szedni a térítési díjat, és Besenyszög utólag szedi. Ezt a paragrafus részt meg kellene 
változtatni.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény nincs, aki egyetért azzal, hogy a térítési 
díj  összegén  ne  változtassanak,  illetve  módosításra  kerüljön  a  rendeletben,  hogy  az  oktatási 
intézmények utólag szedik be a térítési díjat, az szavazzon.



Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  megalkotta  az 

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

(XII.11.) rendelet módosításáról szóló 24/2009. (XII.10.) rendeletet. 

7. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének. 

Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy pénzügyi bizottság 
tárgyalta,  és azt  a  javaslatot  hozta,  hogy ne változtassanak az  ivóvíz  és  a szennyvíz  díján csak a 
locsolási kedvezmény időszakán, mely január 1-október 31-ig szóljon. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény nincs, aki egyetért azzal, hogy az ivóvíz 
és a szennvízdíjj összegén ne változtassanak, csak a locsolási kedvezmény időszakán, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  megalkotta  az 

elhangzott  változtatással  a  közműves  ivóvízellátásról  és  a  közműves  szennyvízelvezetésről, 

valamint  azok  díjairól  szóló  5/2004.  (II.18.)  rendelet  módosításáról  szóló  25/2009.  (XII.10.) 

rendeletet. 

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

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

Fekete József: véleménye szerint ezek az árak nem felelnek meg a piaci áraknak. 

Pollák Tibor polgármester:  amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs, kéri  a Képviselő-
testületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a határozati javaslattall, kérem az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

119/2009(XII.10.) sz. Kt. határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő
szolgálati lakások bérleti díjáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 1. napjától a 
Tiszasüly község belterületén elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú lakások bérleti 
díját az alábbiakban állapítja meg: 

1. A havi lakbér mértéke a lakás komfortfokozata és alapterülete alapján:

a.) összkomfortos lakás:     258.- Ft/ m2/hó
b.) komfortos lakás    200- Ft/m2/hó
c.) komfort nélküli lakás:     84.- Ft/m2/hó

2. A lakáshoz tartozó (udvaron belüli) nem lakás céljára szolgáló helyiség, 
garázs havi bérleti díja 1900.- Ft 

Erről értesülnek:

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



5. Polgármesteri Hivatal Pénztára
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 az Államkincstár 
kéri az alapító okiratok módosítását. 

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

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

120/2009(XII.10.) 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. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Pál Imre jegyző helyben,
4. Községi Önkormányzat Besenyszög

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

121/2009(XII.10.) 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. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Pál Imre jegyző helyben,
4. Községi Önkormányzat Besenyszög

11. Napirendi pont megtárgyalása:
 
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a határozat alapján.

Hozzászólások:

Vargáné Kalmár Éva: eddig állami támogatásból oldották meg a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást. Most pályázatot nyújtottak be a finanszírozásra. A megszűnésről a klienseket 30 
nappal előtte értesíteni kell. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a melléklet szerinti határozati javaslattal, az szavazzon.

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



122/2009(XII.10.) sz. Kt. határozat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogatására

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja által 
működtetett  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  működtetéséhez  az 
önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére 440.000.-Ft-tal hozzájárul.

A támogatást abban az esetben nyújtja, amennyiben az ebben a témában 
benyújtott pályázat elutasításra kerül.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5. SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja

12. Napirendi pont megtárgyalása: 

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

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

123/2009(XII.10.) 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

      /:Majercsik Zoltán :/
              jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:283/14/2009
   Jegyzőjétől

XIV.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2009. december 10-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

114/2009. (XII.10.) sz. Kt. civil szervezetek támogatása
határozat

115/2009. (XII.10.) sz. Kt. SZMSZ módosításáról
határozat

116/2009. (XII.10.) sz. Kt. Fekete József javaslata
határozat

117/2009(XII.10.) sz. Kt. a Képviselő-testület 2010. évi 
határozat munkatervéről

118/2009. (XII.10.) sz. Kt. települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
határozat hulladékkezelési közszolgáltatásra

22/2009. (XII.10.) a közterületek használatáról, a vásárokról
rendelet és a piacokról szóló 35/2005. (X.20.) rendeletet. 

módosításáról 

23/2009. (XII.10.) a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról
rendelet szóló 10/2009. (V.28.) rendelet módosításáról 

24/2009. (XII.10.) az intézmények és külső étkezők részére nyújtott
rendelet szolgáltatások ellenértékéről szóló 19/2008. (XII.11.)

rendelet módosításáról

25/2009. (XII.10.) a közműves ivóvízellátásról és a közműves
rendelet szennyvízelvezetésről, valamint azok díjairól szóló

5/2004. (II.18.) rendelet módosításáról 

119/2009(XII.10.) sz. Kt. az önkormányzat tulajdonában lévő
határozat szolgálati lakások bérleti díjáról

120/2009(XII.10.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
határozat Alapító Okiratának módosításáról

121/2009(XII.10.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
határozat Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Alapító Okiratának módosításáról

122/2009(XII.10.) sz. Kt. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
határozat támogatására

123/2009(XII.10.) sz. Kt. két ülés közti tájékoztatóról
határozat

Készült 3 példányban


	Tiszasüly Község 							Iktatószám:283/14/2009
	   Jegyzőjétől
	Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének



