
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29 -ei 
soron kívüli üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, 

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés határozatképes, 
mivel a 10 fő képviselőből 9 fő jelen van. Veres Kálmán az ülésről való távolmaradását jelezte. 
Az  érvényben  lévő  SzMSz  alapján  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javaslom Majercsik  Zoltán  testületi 
tagot.
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  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. Önkormányzati szennyvíztársulás létrehozása            Pollák Tibor

           polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása

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

Fekete József: kötelező befizetés is van? 

Pál  Imre  jegyző:  szennyvízdíj  és  az  állami  támogatás.  Az  állami  támogatásra  pályázatot  kell 
benyújtani. Kőteleknek 26 millió forintot adtak át az állami támogatásból, azzal a feltétellel, hogy nem 
lesz tartozásuk. 

Fekete József: odament a pénz ahová kellett?

Csörögi Tibor: ha megemeljük a vízdíjat, még többen nem fognak fizetni. Az igazgató ki lesz?

Pollák  Tibor  polgármester:  az  igazgatói  állásra  8  fő  jelentkezett.  A  Pénzügyi  vezetőnek  is 
jelentkezett 10 fő. Szolgálati lakást tudnak biztosítani. 

Vargáné Kalmár Éva: a települések között feszültség van, ezt meg kell próbálni rendezni az ügy 
érdekében is. 

Pollák Tibor polgármester:  két  per  is  van folyamatban.  A kőtelki  polgármester  nem is  jött  el  a 
tárgyalásra. 
Amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  elfogadja a melléklet 
szerint a társulás létrehozásáról szóló megállapodást, kérem, az szavazzon.



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

124/2009. (XII.29.) sz. Kt. határozat
Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító
Önkormányzat Társulás létrehozásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadta a Hunyadfalvi 
Regionális Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás létrehozására 
vonatkozó megállapodást.

      Erről értesülnek:

1.) Pollák Tibor polgármester helyben
2.) Pál Imre jegyző helyben
3.) Képviselő-testület tagjai helyben
4.) Érintett önkormányzatok
5.) Magyar Államkincstár Szolnok

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
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