
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11 -ei 
soron következő üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, Hasznos Éva, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Baginé Czékus 
Ilona, Kiss Ernőné, Balog Tiborné, Csapó Pálné, Bábi Istvánné, Csótó 
Andrásné

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  
mivel a 10 fő képviselőből 7 fő jelen van. Romanek Róbert, Fekete József, Veres Kálmán az ülésről  
való távolmaradását nem jelezte. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Vargáné Kalmár Éva testületi  
tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta 
Vargáné Kalmár Éva 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. Tájékoztató a „Tiszasüly Községért” Alapítvány Csótó Andrásné
    2009. évi munkájáról kuratórium elnöke

2. Tisazsüly Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése Pollák Tibor
polgármester

3. Egybek

4. Tájékoztató az Idősek Klubja 2009. évi munkájáról  Vargáné Kalmár Éva
    telephely vezető

5. Tájékoztató a Közüzemi Gondnokság 2009. évi munkájáról  Demjén Imre
    KG vezető

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

7. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda SZMSZ Szabályzatának Pál Imre
    Házirendjének, Helyi nevelési program módosításáról jegyző

8. Remondis hulladékszállítási árajánlata Pollák Tibor 
     polgármester

9. 2010. évi közfoglalkoztatási terv  Demjén Imre
     KG vezető

10. Közszolgálati Szabályzat módosítása Pál Imre
     díjának megállapítására jegyző

11. Határozati javasat folyószámla hitelkeret igénybevételéről Pollák Tibor
     polgármester

12. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító Önkormányzati Pollák Tibor
     társulási megállapodás polgármester



13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre
      jegyző

14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor
polgármester

( Romanek Róbert képviselő megérkezett az ülésre. )

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  felkéri  Csótó  Andrásnét  a  „Tiszasüly  Községért”  Alapítvány 
kuratóriumának elnökét, ismertesse tájékoztatóját. 

Csótó Andrásné kuratórium elnök: ismerteti a beszámolóját a melléklet szerint. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja a beszámolót, az szavazzon.

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

1/2010. (II.11.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Községért Alapítvány 
2009 évi munkájáról szóló tájékoztató

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a „Tiszasüly Községért” 
Alapítvány 2008 évi munkájáról szóló tájékoztatóját.

Erről értesülnek:

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

(Csótó Andrásné kuratórium elnöke az ülésről távozik.)

2. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján.  Elmondja,  hogy  a 
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot.

Hozzászólások:

Vargáné  Kalmár  Éva:  részt  vett  a  pénzügyi  bizottsági  ülésen.  A  tájékoztatás  nem teljes  körű, 
információkat  kérte,  amelyre  a  vezetők  nem  reagálta.  Az  intézményeket  spórolásra  intik,  a 
polgármesteri hivatalt miért nem?

Csörögi Tibor: haladjanak intézményenként, először az iskolát és óvodát tárgyalják meg a meghívott 
vendégek miatt, majd sorra többi intézményt. 

( Fekete József képviselő megérkezik az ülésre. )

Fekete József: feltenné a kérdéseit. Miért lett tervezve késedelmi kamat bevétel? Ez mit takar?

Baginé Czékus Ilona: 2004. május 1-jén csatlakoztunk az EU-hoz. Az Áfá-t arányosítással lehetett  
visszaigényelni, vannak olyan Áfa tételek amiket csak most lehetett visszaigényelni. Tavaly 3,5 millió 
Ft-ot  kaptak,  melynek  350  e  Ft  a  késedelmi  kamata,  majd  2008-ban  önrevízió  volt,  fellebbezést 
nyújtottunk be, amit az APEH elfogadott. 

Fekete József: vállalkozási tevékenység árbevétele 500e Ft, a szolgáltatás 500 e Ft?



Baginé  Czékus  Ilona:  a  bevétel  terményértékesítésből  fog  származni.  A  kiadás-bevétel  0-ra  van 
tervezve.

Fekete József: ha ez így van, akkor ezt a tevékenységet most abba kell hagyni és bérbe kell adni a  
területet.

Pál Imre jegyző: ez csak egy terv. A mezőgazdaságnak sok függvénye van.

Fekete  József: ez  érti,  de  ha  a  szolgáltatás  500  e  Ft,  akkor  mi  van  a  műtrágya  vásárlással, 
munkabérekkel?

Pál Imre jegyző: a szolgáltatásban benne van az anyag és a szolgáltatás díja is.

Fekete József: mit adunk bérbe 6200 e Ft-ért és mi a plusz kamat? És kinek adjuk bérbe?

Pál Imre jegyző: a Profiter Kft nem teljesítette a bérleti díj kifizetését. Most pert indítottak. Tavalyi  
évben a  felhalmozási  egyensúly miatt  volt  szükség erre  a bevételre.  Most  már  tud majd  fizetni  a  
vállalkozó,  de  az  önkormányzatnak  kára  keletkezett,  mivel  az  ÖNHIKI-t  vissza  kell  fizetni  az  
egyensúly felborulása miatt. Megteszik majd a fizetési meghagyást.

Fekete József: ez tulajdonképpen kártérítés? 

Pál  Imre  jegyző: a  MÁK-kal  megpróbálnak  egyeztetni,  hogy  hátha  elfogadják,  hogy  nem  az 
önkormányzat hibája, hogy nem folyt be ez a bevétel, de erre nulla az esély. Ha fizet a vállalkozó és  
megtéríti a kárt, akkor életben maradhat a szerződés.

Fekete  József: ezt  a  bérleti  szerződést  már  rég fel  kellett  volna  mondani,  amikor  nem fizetett  a  
vállalkozó. Naivak, ha azt gondolják, hogy 14 millió Ft-ot + kamatot + ügyvédi költségeket meg fogja  
fizetni a vállalkozó. Termőföldről szóló törvény szerint készítette valaki a bérleti szerződést, és ez a  
terület nem termőföld, ez törvényellenes. A szerződésben a termőföld törvényre történt hivatkozás. 

Pál Imre jegyző: az előző bérleti szerződés alapján készült ez a szerződés. A vállalkozó fizetni akart,  
csak anyagi problémája merült fel, elloptak tőle egy gépet. Ha a testület felbontja a szerződést, akkor  
lehet, hogy nem érvényesíthetjük a követelést. Erről meg kell kérdezni egy jogászt.

Fekete József: attól függetlenül fel lehetne bontani a szerződést, mert a követelés jogos. 

Csörögi  Tibor:  mikor  még  nem volt  itt  Fekete  József,  elmondta,  hogy  először  az  iskola-óvoda 
költségvetését tárgyalják meg, mert a többi belső dolgokkal nem tartsák fel a meghívott vendégeket.  
De ha már a szerződésről van szó, ő is elmondja a véleményét.  A szerződéssel kapcsolatban valaki 
hibázott.  Ő is  elfogadta  a  szerződést  akkor,  mert  csak a  pénzt  látta  benne.  Nem támogatja,  hogy 
ugyanaz a személy bérelje a továbbiakban ezt a területet, aki nem fizetett érte. Úgy gondolja, hogy 
nem fogják megkapni a bérleti díjat és a kártérítést sem.

Pál Imre jegyző: senki nem mondta, hogy ugyanezzel a személlyel kell bérleti szerződést kötni. 

Pollák Tibor polgármester: a vagyonrendeletet sem kellene visszaállítani, nehogy a pernél gondot 
jelentsen.

Fekete József: erről majd szavazni kellene. 

Vargáné Kalmár Éva: ezt a szerződést rég fel kellett volna mondani.

Fekete József: a polgármesteri hivatalnál a bér és hozzájárulás mit takar?

Baginé Czékus Ilona: 20.920 e Ft 9 fő bére, van illetménykiegészítés, vezetői pótlék. Illetményhez 
kapcsolódó juttatások, polgármester útiköltsége, cafetéria juttatás.

(Veres Kálmán az ülésre megérkezett.)

Fekete József: folyó költség mit takar?



Baginé  Czékus  Ilona: különböző  tagdíjak,  TTÖT,  SZKTT,  tűzoltóság  támogatása,  mérlegképes 
könyvelői továbbképzés díja.

Fekete József: előző évi  tényszámokat  jó lenne látni  egy másik  oszlopban.  Ki  telefonál  ennyit  a  
polgármesteri hivatalban? A gépjárműüzemnél a telefonköltség 60.000.-Ft.

Pál Imre jegyző: a hivatali vezetékes telefonokat tartalmazza és a mobilokat.

Baginé Czékus Ilona: az alapdíj 2300.- Ft áfa nélkül. 

Fekete József: ezt érti, de akkor is magasnak tartja. Szeretné látni, hogy kinek mennyi a telefondíja. 
Miért nem kártyás a telefon?

Pál Imre jegyző: biztos, hogy az övé a legmagasabb számla, de sokat telefonál. A szennyvízteleppel 
kapcsolatos tárgyalások kapcsán állandóan tartja a kapcsolatot az ügyvéddel.  3 büntetőeljárás és 3  
polgár per van folyamatban, abból történt peren kívüli egyesség is.

Fekete József: hogy állnak ezek a tárgyalások? Lezajlottak már? 

Pál Imre jegyző: még nem zajlottak le.

Fekete József: az idősek napja támogatás eddig mennyi volt?

Pollák Tibor polgármester: eddig 500.-Ft volt, most 1000.- Ft lett betervezve. 

Fekete József: miért nem egyforma a munkaruha díja és az ebédtérítés?

Baginé Czékus Ilona: a köztisztviselőknek kötelező adni,  a közalkalmazottaknak adható volt. Aki 
természetbeni étkeztetés kért az 12.000.-Ft-ot kapott, aki melegétkeztetési utalványt kért az 6000.-Ft-
ot kapott, de ez most fel van függesztve. 

Fekete József: a faluház fűtését ki fizeti:

Baginé Czékus Ilona: az egyesület.

Fekete József: a vízműnél hány %-os áfával számolnak?

Baginé Czékus Ilona: 25 %. 

Fekete József: mit ért takarékos gazdálkodáson a polgármester?

Pollák  Tibor  polgármester:  ha  nem  muszáj,  akkor  nem  költenek,  csak  betervezésre  kerülte  az 
összegek, ilyen pl.: az ügyvédi díj.

Fekete József: úgy tudja, hogy ez a megbízás a szennyvízre szólt nem másra. Mit jelent az SNI? 
Mennyibe kerül ez az önkormányzatnak? Történt-e további egyeztetés?

Pál Imre jegyző: az iskola a továbbképzési díjakról, étkezési utalványról  lemond. Az áfá-val való 
egyeztetés pedig tovább folyik a továbbszámlázás kapcsán.

Kiss Ernőné: az SNI-s tanulók, valamilyen szinten sérült gyerekek. 1.075.-Ft a külön bevétel, ez a 
kollega  bérét  nagyon  szűken  fedezi.  Az  élelmezés  nagyon  sokba  kerül.  Közbeszereztetni  kell  az 
élelmezést, hátha csökkenne. 

Pál  Imre  jegyző: az  iskola  nyert  egy  pályázatot,  ahol  a  pedagógusok  továbbképzésére  valamint  
eszközök beszerzésére nyújt fedezetet. 

Kiss Ernőné: sajnos mást  nem tudnak felajánlani,  egy alapvető ellátást kell  biztosítani.  A testület  
néhány tagjától megkapta, hogy Besenyszög elveszi a pénzt. Ez nem így van.

Csörögi  Tibor: nem a  gyerekektől  kell  elvenni  a  pénzt,  hiszen  ők  a  jövő.  A  polgármester  egy 
személyben felelős az összes intézmény költségvetéséért. Eddig nem voltak ilyen viták. Az iskolához 
kell pénz, át kell helyezni. 

Pollák Tibor polgármester: az önkormányzatnak is meg van húzva a nadrágszíja.  Szerinte nincs 
ilyen nagy ellentét az intézményvezetőkkel. Nem könnyű pénzt szerezni. 



Csörögi Tibor: nem elvonásról beszélt, hanem átcsoportosításról. 

Kiss Ernőné: kéri,  hogy a fenntartó egységesen kezelje a juttatásokat.  Nem kényszeríthető arra a 
dolgozó, hogy itt étkezzen. Ezek a különböző juttatások feszültséget keltenek. 

Vargáné Kalmár Éva: kérdezte, hogy a hiányt hogyan akarják csökkenteni a hivatalnál? A cafetéria 
rendszernél a minimális összeg került betervezésre.

Pál Imre jegyző: elmondja, hogy ezen lehet változtatni, a minimális összeg 193.250.-Ft. 

Vargáné  Kalmár  Éva: a  szennyvíz-üzemeltetés  kapcsán  pénzeszköz  átadás  van  betervezve.  A 
szennyvízdíj eddig a gondoksághoz tartozott. Most át kell adni több millió Ft-ot? A pályázat fedezetet  
fog nyújtani a működtetéshez? 

Pál Imre jegyző: ami eddig bevétel volt azt tervezték átadásra. 

Vargáné Kalmár Éva: szükség van falunapra? Ki fogja szervezni? 600 e Ft van betervezve. Ez sosem 
volt elég. 

Pál Imre jegyző: rádióműsorban is szó volt Tiszasülyről, hogy depressziósak az emberek, és hogy ők 
hozni  szeretnének  ide  műsort,  ezt  majd  a  későbbiekben  tárgyalják.  Pályázatot  is  szeretnének 
benyújtani 500.-Ft + áfa + műsor. Erre kiosztásra került a határozati-javaslat. 

Vargáné Kalmár Éva: ő is soknak tartja a telefonszámlát, vissza kellene  állítani a maximum díjat,  
afölött meg kerüljön kiszámlázásra a díj. 750 e Ft közvilágításra betervezésre került, de mire? 

Baginé Czékus Ilona: Görbemajori közvilágítás kiépítésére lett  betervezve, egy árajánlat érkezett, 
mely elfogadásra került. 

Vargáné Kalmár Éva: miért csak egy árajánlat érkezett? Meg lett hirdetve?

Pollák  Tibor  polgármester: Palotás  leválasztja  ezek  az  oszlopokat,  de  a  görbei  lakosoknak 
biztosítani kell a közvilágítást

Vargáné Kalmár Éva: szeretné látni  az ügyvédi  szerződést.  A 900 e Ft  ügyvédi  díj  szerinte túl 
magas. Ő csak arra emlékszik, hogy a szennyvízteleppel kapcsolatos ügyekre adtak meghatalmazást. 

Pál Imre jegyző: az ilyen perek ügyvédi díjai magasak, és eddig még nem kellett perköltséget sem 
fizetni. 

Vargáné  Kalmár  Éva: ő  lemond  a  képviselői  tiszteletdíjáról,  ha  a  polgármester  is  lemond  az 
útiköltségének elszámolásáról. Nem az intézményeket kell kivenni a kistérségből, hanem ép be kellene 
vinni. El kellene gondolkozni a körjegyzőségről és a védőnői szolgálat átszervezéséről. 

Pál Imre jegyző: a védőnői szolgálat akkor jó, ha egy településen egy védőnő van. A Közös Tanács  
hátrányaira néhány képviselő még emlékszik. Ha az annyira jó lett volna, akkor nem szüntették volna 
meg.

Csörögi Tibor: a rendőrőrs részére is biztosítanak telefont? A telefonköltségnél 1270 e Ft-ból ő 1000 
e Ft tud elfogadni. A belföldi kiküldetés mit takar 400 e Ft értékben?

Baginé Czékus Ilona: részben jegyző úr részben a kollegák továbbképzési díjait. 

Csörögi Tibor: az ügyvédi díjat, 900 e Ft-ot nem tudja elfogadni. A civil szervezet támogatásával sem 
ért  egyet.  Az ÖNHIKI  visszafizetéséért  valakinek felelni  kell.  A védőnői  szolgálat  4 millió  Ft-ba 
kerül.   Ha  más  településen  is  ellátja  a  feladatot,  akkor  abból  a  támogatásból  nekünk is  kapnunk 
kellene.  A  idősek  napjára  történő  támogatás  emelésével  sem  ért  egyet.  A  rendkívüli  segélyek  
kifizetése magas. Nem az ellen van, hogy ne adjanak, de ne emeljenek az összegen. Kezdeményezi az 
SZMSZ módosítását. Nem érti, hogy miért van még betervezve mindig az a 0,5 fő állás. Az ügyrendi 
bizottság hívja össze magát és tárgyaljanak erről. Ha a eddig el tudták látni a munkát fél fő nélkül, 
akkor ezután is el tudják látni.  A költségvetésben 2 fő településőr szerepel. Erre kapnak támogatást?



Pál Imre jegyző: igen, településenként két fő településőrre lehetett pályázni. 

Vargáné Kalmár Éva: a személy meg van már? Ki lesz írva a pályázat?

Pál Imre jegyző: nem kell pályázatot kiírni. A munka törvénykönyve alapján kell foglalkoztatni. 

Csörögi Tibor: a konyhára ki és milyen árut szállít? Mennyit és honnan? Erről szeretne egy listát  
kérni. Őstermelőtől nem lehetne vásárolni? A nyugdíjasok nem tudják fizetni az ebédet, a szülők pedig 
kiveszik a gyerekeket az étkezés alól. A közbeszerzési eljárás nagyon elhúzódik. 3,5 év alatt milyen 
pályázatokat nyújtottak be? Ki írta ezeket? Mennyi nyert? Mennyi pályázatírási díjat fizettek? A falu 
nagyon rosszul néz ki. A környező településeken csak azt lehet látni, hogy valamit újítanak. 

Pál  Imre  jegyző: rendőrőrsünk van,  ügyelet  van.  Az,  hogy Kőteleken most  pályáztak  ravatalozó 
felújítására, az rendben van, de nálunk ez már kész van.

Csapó  Pálné: a  szociális  téren  a  bevétel  28.864  e  Ft.  Az  elvárás  az  volt,  hogy nullás  legyen  a  
költségvetés.  Egyre  kevesebb  a  normatíva,  teljesen  megváltozott  az  igénylés.  A  költségvetés 
takarékosan lett  tervezve.  Az orvosi  ügyelet  készenléti  díja,  az ő költségvetésükből megy.  A házi  
segítségnyújtás létszáma norma alatt van, ezért csak ideiglenes engedélyt kapott december 31-ig. A 
tanyagondnoki szolgálat működési engedélye folyamatban van.

Pál Imre jegyző: annak idején úgy társultak, hogy az orvosi ügyelet az épületben van. Ápolási díjon 
lévő személyek képzése van folyamatban. Ezt tovább lehetne gondolni, hogy az ilyen személyeket 
hogyan lehetne foglalkoztatni. Úgy gondolja, hogy a szociális téren a működéssel nem lesz gond. 

Csapó  Pálné: megvizsgálják  majd  ezt  a  dolgot.  Mindenre  pályáznak,  amire  csak  lehet. 
Jelzőrendszeres  segítségnyújtásra  és  a  szociális  foglalkoztatásra  is  pályáztak.  A  jelzőrendszerest  
megnyerték. Van egy befogadott pályázatok, mely az Idősek Klubja felújításáról szól. 

Kiss Andrásné (Kiséri  úti  lakos):  a képviselő-testület  előtt  szeretne köszönetet  mondani  Vargáné 
Kalmár Évának az Idősek Klub dolgozóinak, hogy amikor a férje kórházba került minden segítséget 
megadtak neki. 

Majercsik Zoltán: miért kellett újból kiírni a tanyagondoki állást? 

Csapó Pálné: volt egy tanyagondnok, aki elvégezte a tanfolyamot, de egyéb okok milyet meg kellett  
válni  tőle.  A  működési  engedélyhez  szükség  van  a  tanyagondok  személyére,  ezért  határozott 
szerződéssel  2009. december  31-ig szolnoki  lakost  vettek fel.  De felvetődött az a probléma,  hogy 
miért  nem  tiszasülyi  vettek  fel.  A  pályázat  kiírásra  december  18-ig  kell  jelentkezni.  Működési  
engedély csak december 31-ig volt. December 15-én a gyámhivatal elvárta tőlük, hogy adjanak egy 
nyilatkozatot,  hogy a  tanyagondnok  vállalja,  hogy elvégzi  a  tanfolyamot.  Addigra  csak  N.  Szabó 
József adta be a pályázatát, és így adták le a nyilatkozatot, mert a működés a legfontosabb. 2010.  
január  21-22-23.  napján  közérdekű  bejelentés  érkezett,  hogy  a  pályáztatás  nem  megfelelő.  A 
polgármester és a jegyző eljártak az államigazgatási hivatalnál. Jó lett volna, ha akkor ő is ott van.  
2010. január 27-én a kistérségi társulás azt a döntést hozta, hogy újból írják ki a pályázatot. Naponta 7-
8 jelentkezés történik az állásra. A társulási tanács a munkáltatóm az ő döntése szerint  jár el. 

Pollák Tibor polgármester: mivel neki írták a levelet, így az államigazgatás hivataltól kért segítséget. 

Csapó Pálné: a  pályázatra történő jelentkezésnél  30 napnál  több határidőt  hagytak meg,  hogy ne 
legyen  gond.  Úgy  gondolja,  hogy  a  pályázók  közül  a  tiszasülyi  jelentkezőket  hallgatná  meg 
személyesen. És egy bizottságot hoznának létre, aki kiválasztja majd a megfelelő embert. 

Csörögi Tibor: előfordulhat hogy bezárják az intézményt?

Csapó Pálné: az a probléma a tanyagondnoki szolgáltatás működési engedélyhez kapcsolódik csak. Jó  
lenne, ha a munkáltatói jogait nem sértenék. 

Csörögi Tibor: van lehetőség arra, hogy az emberek újból bejárjanak az Idősek Klubjába, mivel most  
megszűnt a foglalkoztatás?

Csapó Pálné: igen, 30 fő férőhellyel kapták meg a működési engedélyt. 



Pál  Imre  jegyző: a  pályázatot  nem lett  volna kötelező kiírni,  de  mivel  kiírták,  így a  pályáztatás 
szabályait  be  kell  tartani,  és  aszerint  kell  eljárni.  A  pályázat  kiírásával  szerinte  nincs  gond.  A 
működési engedély nem személyhez kötött. Támogatható, hogy egy bizottság döntsön a munkavállaló 
személyéről. 

Fekete József: a munkáltató döntse el, hogy kit alkalmaz. Szeptemberben tett fel kérdéseket, amire  
még nem kapta meg a választ.

Pál Imre jegyző: véleménye szerint megkapták.

Fekete József: annak idején feltette a kérdést, hogy felháborítónak tartja, hogy szolnoki lakost vettek 
fel. De arra nem kapott választ, hogy miként került ide.

Vargáné Kalmár Éva: a pályázat és álláshirdetés között van különbség. Ez nem pályázat volt, hanem 
álláshirdetés. Tudja, hogy személyére irányul a dolog.

Pál Imre jegyző: felolvassa hirdetés, melyben szerepel a pályázat szó. 

Csapó  Pálné:  belügyi  vitákban  nem akar  részt  venni.  A  jelenlegi  tanyagondnoknál  előny,  hogy 
elnyerte az emberek bizalmát, ez nagy előny. Az se jó, ha mindig változik a tanyagondnok személye. 

Bábi Istvánné: ismerteti a szociális rész költségvetését, és a csoportosításokat.

Balog  Tiborné:  az  óvoda  költségvetése  takarékos.  Az  előző  évi  összegekkel  lett  tervezve.  A 
normatívát csökkentették országos szinten. Az óvodai ellátás kötelezően ellátandó feladat. A szülők 
sajnos  nagyon  rossz  anyagi  háttérrel  rendelkeznek.  Egynegyed  fizet  csak  térítési  díjat,  a  többiek 
beleesnek az ingyenes étkeztetésbe, amit  az önkormányzatnak kell megfizetnie. Sok a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek. Sok gond adódik az energia árakból. Csökkenteni kellene, és pályázni 
kellene  az  óvoda  felújítására.  Ennek  tervezését  nem  látja  a  költségvetésben.  Nem  tud  már  mit  
felajánlani a költségvetésből csak a továbbképzési díjat. A dolgozók étkezési hozzájárulását nem látja 
jónak  megvonni,  mert  az  óvónő  az  óvodában  étkezik  a  gyerekekkel,  mert  az  úgy  helyes,  és  a 
pedagógusnak nem lehet kötelezővé tenni az ottani étkezést. 

Pollák Tibor  polgármester: az  elmúlt  évek hiányosságait  nem tudják egy év  alatt  bepótolni,  de 
próbálnak mindenre pályázni. Megpróbálnak minden segítségek megadni. 

Csörögi Tibor: a polgármester és a jegyző bére hány százaléka a költségvetésnek?

Baginé Czékus Ilona: 42,5 %.

Demjén  Imre:  a  költségvetéssel  intézményvezetői  ülésen  és  a  pénzügyi  bizottsági  ülésen  is 
foglalkoztak. Az óvoda és iskola esetében is nagy gondot jelent az energia áremelkedés. Jó lenne a 
hőszigetelést  megoldani,  de  sajnos  nincs  rá  pályázat.  A  közcélú  foglalkoztatás  keretében  is  meg 
lehetne ezt oldani, de az anyagbeszerzés is nagy terhet jelentene, pedig a hőszigetelés egy kitörési pont  
lenne. Kockázatosnak látja a konyhaüzemet. Október végén azt gondolta, hogy nem lesz veszteséges,  
de sajnos ez nem így alakult. Ha a közbeszerzési eljárás során elveszíthetjük a szociális étkeztetést és  
az  iskolai  étkeztetést.  160  adag  körüli  ebédet  főznek,  kis  beruházással  akár  320  adat  ebédet  is  
tudnának főzni,  ha pályáznának ők is  az eljáráson.  Van olyan  település,  ahol  nincs konyha  és ott 
elláthatnánk az  étkeztetést.  Ha  szállítanánk az  ebédet,  akkor  fűtés,  mosogatás,  személyzet  bére  is 
megjelenne  költségként.  Az  iskolai  étkeztetés  kötelező  feladat.   A  pénzügyi  bizottsági  ülésen  4 
résztvevőből 3 elfogadásra javasolta 1 nemmel szavazott.

Veres  Kálmán:  ő  nem javasolta  elfogadásra.  Decemberben  ismét  elfogadták  az  iskola  és  óvoda 
alapító okiratát. A 12. pontja kimondja, hogy önállóan működő költségvetési szerv. Megítélése szerint 
a két intézménynek önálló költségvetéssel kell készítenie és ezt be kellene mutatnia. Sajnálja, hogy ezt 
már a vezetők nem hallják. Ezt már többször kérték. Az kiosztott anyagokból nem tűnik ki a valóságos  
költségvetés. Az óvoda működésére még plusz 12 millió forintot kérnek. 
A  közművelődés  megoldásával  nem  találkozott  az  anyagban,  így  nem  látja  biztosítottnak  ez  a 
feladatot. A fiataloknak nincs semmi esélye.



Az energiafelhasználással is vannak gondjai. A villanyszámlát kevesli, a gázszámla meg véleménye  
szerint nagyon sok. 

Pál  Imre  jegyző: a  közművelődés  kapcsán  pályázat  útján  szeretnének  majd  egy  személyt  
foglalkoztatni.  Nem  tudja,  hogy  ezt  majd  hogy  valósítják  meg,  annak   idején  ezt  is  átadták  a  
társulásba. 

Majercsik Zoltán : a művelődési ház nincs szerepeltetve. De beszéltek már erről. Jobb lenne, ha a  
munkáltatói jogkör gyakorolja és vegye át. A fűtés nagy részét a Művelődési Ház viszi el. A villanyt 
most fogják leolvasni, az eddig számlák alapján került betervezésre, de még így is alultervezett.

Pollák Tibor polgármester: 2009. évben mennyi volt a bevétele a Művelődési Háznak?

Majercsik Zoltán: kb. 230 e Ft.

Fekete József: az ügyvédi díjat le kell csökkenteni, és meg kell nézni, hogy az igazgatáson és miből  
lehet még lefaragni. Nagyon soknak találja a telefonszámlát.

Pál Imre jegyző: a hivatalnál 2 fővel már kevesebben dolgoznak. 

Hasznos Éva: eltelt 3,5 év. Arra kell koncentrálni, hogy a hiányt csökkentsék, sokallja, de elfogadásra 
javasolja. Oda kell figyelni a pályázatokra. 

Majercsik Zoltán: történt már olyan számítás, hogy mennyit jelentene, ha körjegyzőség lenne? Ezt ki  
lehetne számolni? 

Baginé Czékus Ilona: nem, de a közlönyből ezt ki lehet számolni.

Pál  Imre  jegyző: ha  körjegyzőség  lesz,  akkor  megszűnik  a  pénzügyi,  igazgatás,  munkanélküliek 
lesznek a köztisztviselők.  Nem lesz olyan dolog, amit helyben el lehet majd intézni.

Pollák Tibor polgármester: nem kellene visszafelé a közös tanács felé haladni. Amíg van jegyző, 
orvosi ügyelet, rendőrőrs, addig nem visszafele kellene tekinteni.

Fekete József: tisztába kell lenni a súlyokkal. Az állam kikényszeríti a társulásokat. Előbb-utóbb nem 
lesz gyerek, nem lesz iskola. A körjegyzőség egyértelműen a jegyző urat is kényesen érinti. A falu 
nem bír el egy főállású polgármestert. Ő ha indulna, biztos másodállásként vállalná el.

Veres Kálmán: a költségvetés mellékletében a szociális részen el lehet igazodni, az iskola és óvoda 
költségvetésén nem.

Fekete  József: ezt  a  költségvetést  nem  tudja  támogatni.  Az  átdolgozást  javasolja.  Meddig  kell 
elfogadni a költségvetést? Javasolja az ügyvédi díj törlését, majd eseti költségként ki lesz fizetve. Ha 
elnapolásra  kerül  a  költségvetés  megtárgyalása,  akkor  kéri,  hogy a  tavalyi  tényszámok  egy külön 
oszlopban szerepeljenek. Hiányolja, hogy útjavításra nincs tervezve semmi, pedig bizonyos utcákon 
alig lehet járni, a járdákra és ráférne egy felújítás.

Pál Imre jegyző: a képviselő-testületnek február 15-ig kell tárgyalnia. 

Csörögi  Tibor: ő  ragaszkodik  a  0,5  műszaki  állás  megszüntetéséhez.  Az  idősek  világnapjára  
betervezett ősszeget a tavalyi szerint kívánja javasolni, valamint a telefondíjat is csökkentsék. 

Baginé Czékus Ilona: az ügyvédi költségre ebben az évben már 300 e Ft kifizetésre került, ennyit már  
mindenképpen be kell tervezni. 

Fekete József: ez mire fizettük ki?

Pál  Imre  jegyző:  társulási  megállapodás,  alapító  okiratok szerkesztésére.  Ezt  teljes  egészében mi 
fizettük ki.

Fekete József: miért csak Tiszasüly fizetett?



Pál Imre jegyző: ezt  ők szorgalmazták.  Annak idején a vagyonmegosztást  mindenki  aláírta,  csak 
Tiszasüly nem. Továbbá folyamatban lévő perek is vannak. Kőtelek fizetési meghagyást bocsátott ki  
részünkre. Egy pert már nyertek, melynek a perköltségét Kőteleknek kell kifizetnie.

Fekete József: és mégis Kőtelek felé akartak társulni iskola ügyben. Véleménye szerint az elhangzott  
javaslatok figyelembevételével újból dolgozzák át a költségvetést és napolják el a megtárgyalását.

Majercsik Zoltán: még mindig nem kapott arra választ, hogy mennyit jelentene a körjegyzőség?

Baginé Czékus Ilona: 10 millió Ft-ot

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért  azzal,  hogy az önkormányzat  2010. évi költségvetésének 
megtárgyalását napolják el, az szavazzon. 

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

2/2010. (II.11.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Községi Önkormányzat 2010. évi
költségvetés megtárgyalásának elnapolásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  elfogadja,  hogy 
Tiszasüly Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetés megtárgyalását elnapolja. 

Erről értesülnek:

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

2.Napirendi pont megtárgyalása:

a.) Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás folyószámlahitel felvétele

Pollák Tibor polgármester: a társulás kiválasztotta az új igazgatót, aki kéri, hogy folyószámlahitel  
vegyen fel 10 millió Ft-ig

3/2010. (II.11.) sz. Kt. határozat
Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás folyószámlahitel
felvétele

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Hunyadfalvi 
Regionális  Szennyvíztisztító  Önkormányzati  Társulás  10.000.000.-Ft,  azaz 
tízmillió forint folyószámlahitelt vegyen fel.
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  a  szennyvíztisztító  telepben  saját  tulajdoni 
hányada erejéig kezességet vállal a folyószámlahitel visszafizetésére.
A  folyószámlahitel  visszafizetésének  határideje:  a  szerződés  megkötésétől 
számított 1 év

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



b.) Tiszavirág Fesztivál pályázat benyújtása

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy ismét 
szeretnék benyújtani a pályázatot, az elmúlt évekhez hasonlóan. 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri  a testület tagjait,  aki elfogadja a beszámolót,  az 
szavazzon.

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

4/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
Pályázat  benyújtása  a  Földművelésügyi  és 
Vidékfejlesztési  Minisztérium,  mint  az  Új 
Magyarország  Vidékfejlesztési  Program  Irányító 
Hatósága  által  meghirdetett  Vidéki  rendezvények, 
falunapok szervezése 2010. évben támogatására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy 
pályázatot nyújt be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett 
Vidéki rendezvények, falunapok szervezése 2010. évben támogatására.

                              A projekt megnevezése: XIII. Tiszasülyi Tiszavirág Fesztivál 
                              

A pályázat  keretében igényelt  támogatás:  500.000.-Ft  +  ÁFA,  valamint  25 
perces kulturális műsor – gyermek -
 
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 
pályázatban megjelölt cél megvalósítását vállalja.

                              
                              Erről értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja helyben.

Hozzászólások:

Fekete  József:  javasolja,  hogy  a  jegyzői  jutalom  kifizetését  egy  házi  bizottsággal,  ügyrendi 
bizottsággal vizsgáltassa ki a képviselő-testület, mert a belső ellenőrzés soká lesz, addigra vége lesz 
ennek a ciklusnak.

Pollák Tibor polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
egyetért Fekete József javaslatával, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 3 nem szavazással az alábbi határozatot  
hozta meg: 

5/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
jegyzői jutalom kivizsgálása az 
Ügyrendi Bizottsággal

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 3 nem szavazattal 
elfogadta, hogy a jegyző jutalmat az ügyrendi bizottság vizsgálja ki.

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



Fekete József: ő tett javaslatot az iparűzési adó csökkentésére. Ezzel szemben van változás? Számítás 
történt?  Ha csökkenne az iparűzési adó, akkor lehet hogy több adózó jelentkezne be a településre,  
talán munkahely is lenne.

Pollák Tibor polgármester: milyen mértékű csökkentésre gondol? 

Fekete  József:  nem akar  mértéket  mondani,  számításokat  kell  végezni,  hogy milyen  veszteségek 
illetve milyen nyereségek lehetnek.

Pollák Tibor polgármester: a következő ülésre készítenek számítást. 

Fekete József: a gulyagyeppel kapcsolatos bérleti szerződéssel hogy állnak.

Pollák Tibor polgármester: kéri, hogy ennek megtárgyalását halasszák február végéig. Elmondja, 
hogy benyújtották a fizetési meghagyást és ha per lesz belőle, akkor lehet, hogy jobb, ha van érvényes 
szerződés. 

4. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: felkéri Vargáné Kalmár Évát, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Vargáné  Kalmár  Éva: kiegészítésként  elmondja,  hogy  az  Idősek  Klubja  felújítására  benyújtott 
pályázat befogadásra került. A szociális foglalkoztatásra nem kapnak állami támogatást. A vállalkozó 
hitel úgy kapna, ha ehhez garanciát kell vállalnia. 

Pollák Tibor polgármester: ez egy nagy cég, miért nem kap hitelt?

Vargáné Kalmár Éva: nincs a vállalkozóra vonatkozó adata. 

(Fekete József és Romanek Róbert az ülésről távoztak.)

Veres Kálmán: ingyen szolgáltatásokat meddig tudnak végezni?

Vargáné Kalmár Éva: amíg mód van rá és nem változnak a költségek kiszámítása.

Veres Kálmán: a tájékoztatóban olvassa, hogy több ellenőrzés is volt. Ezeknek mi lett az eredménye?

Vargáné Kalmár Éva: MÁK ellenőrzés esetén 37 emberből 15 embert fogadott el, nagyon alacsony a 
létszámnorma, egy gondozóra 6 fő jut.

Veres Kálmán: minimális térítési díjat kellene kiszabni és akkor mindenkit el lehetne látni.

Vargáné Kalmár Éva: a gondozók és az állomány munkabérét is alig tudják finanszírozni. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja az Idősek Klubja 2009. évi tájékoztatóját, az szavazzon.

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

6/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
Idősek Klubja 2009. évi munkájáról 
szóló tájékoztató

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Idősek Klubja 2009. 
évi munkájáról szóló tájékoztatóját.

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



5. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén  Imre:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján.  Kiegészítésként  elmondja,  hogy 
nagyon sok a vízdíjhátralék, sok olyan összeg van, amit évek óta göngyölgetnek. 

Fekete József: olvassa, hogy 30000 órát végezte a közcélú munkások. Hol? Legyen egy kinevezett 
vezetőjük. A munkabérért várjanak el tényleges munkát. 

Demjén Imre:  próbálnak hasznos munkát  adni  nekik,  egy-két  olyan  ember  van,  akire komolyabb 
feladatot lehet rábízni.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja a 
Képviselő-testületnek a  Közüzemi Gondnokság 2009. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadását.

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

7/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
Közüzemi Gondokság 2009. évi 
munkájáról szóló tájékoztató

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Közüzemi 
Gondnokság 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatóját. 

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

6. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Fekete József: az alapdíjjal az egyedül élőket terhelik

Hasznos Éva: ez így van, de ő azért ért egyet az alapdíj bevezetésével, mert mindenhol van hulladék, 
csak valahol az emberek összegyűjtik a lomtalanításra. 

Vargáné Kalmár Éva:  egyetért  Fekete Józseffel.  Régen is  volt  alapdíj,  mégis  a zsákos rendszert 
vezették be. Aki nem fizet vízdíjat, szennyvízdíjat, akkor ezt az alapdíjat se fogja. 

Fekete József: a későbbiekben tárgyalandó Remondis árajánlata is idekötődik. 

Demjén  Imre: még  várják  Kőtelek  árajánlatát  is,  hogy  ők  mennyiért  szállítanák  el  a  szemetet  
Jásztelekre.

Fekete József: javasolja, hogy a B variációt vessék el.

Pollák  Tibor  polgármester:  aki  egyetért  Fekete  József  javaslatával,  hogy  ne  támogassák  a  B 
variációt, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  6  nem szavazással  elutasított  Fekete 
József javaslatát, így a Képviselő-testület elfogadta a B variációt, és ez alapján:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú a melléklet szerinti B változat 
alapján  megalkotta  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  hulladékkezelési 
közszolgáltatásról  szóló  18/2007.  (XII.13.)  rendelet  módosításáról  szóló  1/2010.  (II.11.) 
rendeletet. 



7. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Amennyiben nincs több 
kérdés,  hozzászólás,  vélemény  javasolja  a  Képviselő-testületnek  ,  hogy  a  mellékelt  határozati  
javaslatokat fogadják el. 

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

8/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Besenyszög-Tiszasüly  Eszterlánc 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesülnek:

1.) Pollák Tibor polgármester helyben,
2.) Pál Imre jegyző helyben,
3.) Képviselő-testület tagjai helyben,
4.) Községi Önkormányzat Besenyszög
5.) Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda

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

9/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
Házirendjének módosításáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Besenyszög-Tiszasüly  Eszterlánc 
Óvoda Házirendjét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesülnek:

1.) Pollák Tibor polgármester helyben,
2.) Pál Imre jegyző helyben,
3.) Képviselő-testület tagjai helyben,
4.) Községi Önkormányzat Besenyszög
5.) Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda

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

10/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
Helyi Nevelés Program módosításáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Besenyszög-Tiszasüly  Eszterlánc 
Óvoda Helyi Nevelés Program módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesülnek:

1.) Pollák Tibor polgármester helyben,
2.) Pál Imre jegyző helyben,
3.) Képviselő-testület tagjai helyben,
4.) Községi Önkormányzat Besenyszög
5.) Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda



8. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák  Tibor  polgármester: ismerteti  a  napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy  Jásztelekről  is  kérte 
ajánlatot,  hogy mennyiért  tárolják a  szemetet,  de  ehhez  várják  Kőtelek ajánlatát,  hogy mennyiért  
szállítaná a szemetet. 

Veres Kálmán: Jászkisérrel is kellene egyeztetni, mert nekik is van ilyen kocsijuk.

Pollák Tibor polgármester: kéri, hogy napolják el ez a napirendi pontot, addig, amíg nem érkeznek 
meg az árajánlatok. 

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

11/2010. (II.11.) sz. Kt. határozat
Hulladékszállítás árajánlat
Megtárgyalásának elnapolásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  elfogadja,  a 
hulladékszállításhoz kapcsolódó árajánlat megtárgyalását elnapolják. 

Erről értesülnek:

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

9. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: a melléklet szerint ismerteti a napirendi pontot. Amennyiben nincs több 
kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt határozati javaslatot 
fogadják el. 

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

12/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
2010. évi közfoglalkoztatási tervről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
elfogadta a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja.
5. Észak-alföldi Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltsége

10. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot, és az ide tartozó jogszabályváltozásokat. 

Vargáné Kalmár Éva: a meghatározott összeg a minimális?

Baginé Czékus Ilona: nem, a minimális összeg 193.250.-Ft

Vargáné Kalmár Éva: a minimális összeget javasolja elfogadásra.



Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadják el az elhangzott változtatással.

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

13/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
a köztisztviselők cafetéria-juttatásának 
éves keretösszegére

1./  Tiszasüly  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
cafetéria-juttatás  éves  összegét  köztisztviselőnként  193.250.-Ft 
összegben  határozza  meg.  A  cafetéria-juttatás  éves  összege  biztosít 
fedezetet  az  egyes  juttatásokhoz  kapcsolódó,  a  juttatás  teljesítő 
munkáltató terhelő közterhek megfizetésére is. 
2./  A  köztisztviselők  által  személyenként,  a  határozat  1./  pontjában 
meghatározott összeg erejéig választható cafetéria-elemeket, valamint a 
cafetéria-juttatás  igénylésével,  igénybevételével,  elszámolásával 
kapcsolatos eljárási rendelkezéseket a Közszolgálati Szabályzatban kell 
meghatározni.

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

(Fekete József megérkezik az ülésre.)

11. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Demjén  Imre:  elmondja,  hogy  a  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot,  elfogadásra 
javasolta, úgy, hogy a hitel visszafizetésének határideje 2011. február 28. legyen.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja a Képviselő-
testületnek,  hogy a  mellékelt  határozati  javaslatot  fogadják  el  úgy,  hogy a  hitel  visszafizetésének 
dátuma 2011. február 28. legyen. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  és  3  nem  szavazással  az  alábbi  
határozatot hozta meg: 

14/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
folyószámlahitel igénybevételéről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  15.000.000.-Ft  összegű  folyószámlahitel 
felvételét  határozta  el,  a  közszolgáltatási  és  államigazgatási  feladatok 
folyamatos működtetéséhez.

A hitel visszafizetésének határideje: 2011.02.28.

A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitel  visszafizetés 
időtartama  alatt  a  hitelt  és  járulékait  a  fejlesztési  kiadásokat  megelőzően  a 
költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

A  Képviselő-testület  a  hitel  és  járulékai  visszafizetési  kötelezettségeinek 
biztosítékaként a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet javára 



engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi 
és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.

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

12. Napirendi pont megtárgyalása: 

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

Fekete József: véleménye szerint a polgármestert fel kellene hatalmazni arra, hogy  a befizetéseket,  
költségvetést, tulajdoni hányadot nem érintő részek módosításában eljárjon.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja a Képviselő-
testületnek,  hogy  a  melléklet  szerint  a  társulás  létrehozásáról  szóló  megállapodást,  kérem,  az  
szavazzon.

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

15/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
megállapodás jogi személyiségű önkormányzati
társulásról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
egyetért  a  Hunyadfalvi  Regionális  Szennyvíztisztító  Önkormányzati  Társulás 
létrehozásáról szóló megállapodással.
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Pollák 
Tibor polgármestert, hogy a társulási megállapodást aláírja, és a befizetéseket, 
költségvetést, tulajdoni hányadot nem érintő részek módosításában eljárjon.

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

13. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester: Fekete  József  kérésére  felvették  napirendi  pontra  a  vagyonrendelet  
megtárgyalását, de kéri, hogy ez a napirendi pontot is halasszák el február végéig, amíg nem tudják,  
hogy mi lesz a bérleti szerződéssel, illetve a per megindításával.

Fekete József: de akkor addig semmi ne adjanak bérbe. 

Pollák  Tibor  polgármester:  aki  egyetért,  hogy  a  vagyonrendelet  megtárgyalását  napolják  el,  az 
szavazzon. 

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

16/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
Vagyonrendelet 
Megtárgyalásának elnapolásáról



Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  elfogadja,  hogy  a 
vagyonrendelet megtárgyalását elnapolják. 

Erről értesülnek:

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

16. 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:

17/2010. (II.11.) Kt. sz. 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

      /:Vargáné Kalmár Éva :/
              jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:299/1/2010
   Jegyzőjétől

I.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. február 11-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

1/2010. (II.11.) sz. Kt. Tiszasüly Községért Alapítvány 
határozat 2009 évi munkájáról szóló tájékoztató

2/2010. (II.11.) sz. Kt. Tiszasüly Községi Önkormányzat 2010. évi
határozat költségvetés megtárgyalásának elnapolásáról

3/2010. (II.11.) sz. Kt. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító
határozat Önkormányzati Társulás folyószámlahitel

felvétele

4/2010. (II.11.) Kt. sz. Pályázat benyújtása a Földművelésügyi és
határozat Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új

Magyarország  Vidékfejlesztési  Program  Irányító  Hatósága 
által  meghirdetett  Vidéki  rendezvények,  falunapok 
szervezése 2010. évben támogatására

5/2010. (II.11.) Kt. sz. jegyzői jutalom kivizsgálása az 
határozat Ügyrendi Bizottsággal

6/2010. (II.11.) Kt. sz. Idősek Klubja 2009. évi munkájáról
határozat szóló tájékoztató

7/2010. (II.11.) Kt. sz. Közüzemi Gondokság 2009. évi 
határozat munkájáról szóló tájékoztató

1/2010. (II.11.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
rendelet helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

szóló 18/2007. (XII.13.) rendelet módosításáról

8/2010. (II.11.) Kt. sz. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
határozat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

9/2010. (II.11.) Kt. sz. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
határozat Házirendjének módosításáról

10/2010. (II.11.) Kt. sz. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
határozat Helyi Nevelés Program módosításáról

11/2010. (II.11.) sz. Kt. Hulladékszállítás árajánlat
határozat megtárgyalásának elnapolásáról

12/2010. (II.11.) Kt. sz. 2010. évi közfoglalkoztatási tervről
határozat

13/2010. (II.11.) Kt. sz. a köztisztviselők cafetéria-juttatásának 
határozat éves keretösszegére

14/2010. (II.11.) Kt. sz. folyószámlahitel igénybevételéről
határozat

15/2010. (II.11.) Kt. sz. megállapodás jogi személyiségű önkormányzati
határozat társulásról



16/2010. (II.11.) Kt. sz. Vagyonrendelet 
határozat megtárgyalásának elnapolásáról

17/2010. (II.11.) Kt. sz. két ülés közti tájékoztatóról
határozat

Készült 3 példányban
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