
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  március 2 -ai 
soron kívüli 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,  Hasznos Éva, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Kovács István, 
Baginé Czékus Ilona, Kiss Ernőné

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 nem jelezte. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Vizi Zsolt testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta 
Vizi Zsolt testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Majercsik Zoltán: az ügyrendi  bizottsági  ülésen Csörögi  Tibor javasolta,  hogy képviselő-testületi 
ülésen a költségvetés megtárgyalása előtt a testület tárgyalja az SZMSZ módosítását a 0,5 fő műszaki  
vezetői állás megszüntetése miatt. Majd zárt ülésen tárgyalják meg Pál Imre jegyző jutalmát, amin  
Hasznos Éva, mint pénzügyi szakértő vegyen részt.

Pollák Tibor polgármester: az erről való tájékoztatást megkapta. Szeretné, hogy ezen túlmenően az 
egyebek napirendi  pont  keretében tárgyalják meg a Bolax Kft  kifizetetlen számláját,  a  Vásártéren  
történő  tárolásra  tett  javaslatot,  és  egy  törvényességi  észrevételt  a  testület  irányába,  valamint  a  
polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot.

Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat a változtatásokkal, az szavazzon. 

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

Napirend:           Előadó:

1. SZMSZ módosítására tett javaslat megtárgyalása

2. Egyebek 

3. Tiszasüly Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Pollák Tibor
     mobiltelefonok szabályzata polgármester

4. Tiszasüly Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése Pollák Tibor
polgármester

5. Határozati-javaslat nyugdíjas klub bérletére Pollák Tibor 
polgármester

6. Határozati-javaslat szavazatszámláló bizottság tagjaira Pál Imre
jegyző

7. Határozati-javaslat „A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez  Pollák Tibor
kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés JNSZ Megyében  polgármester
I. ütem” című pályázathoz szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítése költségének megelőlegezése

8. Pollák Tibor polgármester költségtérítésének megállapítására



1. Napirendi pont megtárgyalása:

Csörögi  Tibor:  ügyrendi  bizottsági  ülésen  javasolta,  hogy  a  testület  tárgyalja  meg  az  SZMSZ 
módosítására tett javaslatot, hogy a 0,5 fő műszaki vezetői állást szüntessék meg. A  gondnokságnál el 
tudták végezni a munkákat, akkor nincs szükség fenntartani ezt a fél állást. 

Pál  Imre  jegyző:  a  munkáltató  a  munkavállaló  kérelmére,  fizetés  nélküli  szabadságra  engedte  a 
dolgozót.  Ha  a  dolgozó visszatérne  a  munkába,  akkor  nem lesz  állása  és  Munkaügyi  Bírósághoz 
fordulhat. 

Demjén Imre: 4 évvel ezelőtt ő engedte el fizetési nélküli szabadságra a dolgozót, nem tudja, hogy 
lett volna-e egyáltalán más lehetősége.

Pollák  Tibor  polgármester:  aki  egyetért  Csörögi  Tibor  szavazatával,  hogy  a  közüzemi 
gondnokságnál  lévő  0,5 fő műszakvezető állást megszüntessék, az szavazzon: 

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 4 igen 4 nem és 1 tartózkodik szavazással az 
alábbi határozatot hozta meg: 

19/2010. (III.03.) sz. Kt. határozat
Csörögi Tibor javaslatára

Tiszasüly  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  4  nem  és  1 
tartózkodik  szavazással  elvettette  Csörögi  Tibor  képviselő  javaslatát  a  0,5  fő 
műszakvezető állás megszüntetésére.

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

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  elmondja,  hogy  az  iskola  akadálymentesítésének  pályázatával 
kapcsolatosan a Bolax Kft részére nem került kifizetésre 660.000.-Ft tervdokumentáció elkészítéséért. 

Csörögi József: előző testületi ülésen kért egy kimutatást, hogy milyen pályázatok lettek benyújtva és 
melyek  nyertek  ezek  közül.  Ebben nem látja  az  óvoda  felújítását.  Az  első  fordulós  költségvetési  
tárgyaláskor ez az összeg nem merült fel.

Pollák Tibor polgármester: ezt a számlát Besenyszögön keresztül érkezett.

Pál Imre jegyző: Besenyszög volt a gesztor, ő volt a megrendelő.

Kiss Ernőné: formális okok miatt csak Besenyszög nyújthatta be a pályázatot.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
egyetért a számla kifizetésével, az szavazzon.

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

20/2010. (III.03.) sz. Kt. határozat
Bolax Kft számlájának kifizetése

Tiszasüly  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  és  1  tartózkodik 
szavazással  egyetért  a  Bolax  Kft  számlájának  kifizetésével  mely  az  iskola 
akadálymentesítésének tervdokumentáció elkészítésének díját tartalmazza
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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 

Pollák  Tibor  polgármester:  egy  cég  kérelmet  írt,  hogy  szeretné  használni  a  Vásárteret  2  évre 
betonelemek tárolása, összeszerelése céljából. Ez a cég végzi a Hanyi vésztározó építése kapcsán a 
műtárgyak elhelyezését. Az iparűzési adóját ide fizetné és cserébe járdák felújítását vállalná.

Vargáné Kalmár Éva: az utak így is járhatatlanok. Ha ilyen forgalom meg fog indulni, akkor még  
rosszabbak lesznek. 

Pál Imre jegyző: a Vásártér a falu szélén helyezkedik el, a gépek nem járnak be a faluba, csak a falu 
szélén. Növekedne az iparűzési adóbevételük.

Vargáné Kalmár Éva: milyen iparűzési adó emelkedésre számolnak? 

Pál Imre jegyző: 40000 tonna beton előállítása után nem tudja, hogy mennyi  a bevétel, és ezután 
mennyi a 2 %, illetve a napi díj. Ezért meg kell gondolni az iparűzési adó rendeletének a módosítását  
is. 

Fekete József: a testületi anyag mellékletében szerepel, hogy a 0,5 %-os adó csökkentés várhatóan 
mennyi bevétel kieséssel járnak, miért várható?

Pál Imre jegyző: a májusi hónapban lesznek pontos adatok 2009. évről és akkor tudják pontosítani az 
adatokat, addig látják, hogy a Hanyi vésztározó kapcsán hány vállalkozó fog bejelenkezni. 

Csörögi  Tibor:  ha  majd  látják,  hogy  ide  jelentkezik  be  és  ide  fizeti  az  iparűzési  adóját,  akkor 
támogatja. Konkrét tények kellenek, nem ígéretek.

Pollák Tibor polgármester: szerinte már fizetett előleleget. 

Baginé Czékus Ilona: még nem jelentkezett be.

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy azzal a kikötéssel adják oda használatra a területet, hogy 
a 2 évi iparűzési adóját ide fizeti és néhány m2 járdát újítson fel. 

Fekete József: ő egy minimum összeget is meghatározna, mert nehogy nullásra jöjjenek ki és akkor 
nem fizetnek majd adót. Ha ennél kevesebb lesz az adójuk, akkor ő bérleti díjat kérne.  Az áramot ki  
adja?

Pollák Tibor polgármester: az a vállalkozó intézi, és fúrnának egy kutat is. 

Demjén Imre: nincs más területünk? 

Fekete József: milyen művelési ágú a terület? Az ott elhelyezkedő erdősáv a Turcsányié, a bejáró kié? 

Demjén Imre: gyep, legelő.

Pollák Tibor polgármester: utánajár a dolgoknak, hogy a bejáró ki tulajdonában van, és egyezkedik a 
vállalkozóval, hogy hány m2 járdát újítanának fel. 

Pollák  Tibor  polgármester: a  polgárőrségnek  a  tavalyi  év  során  50.000.-Ft  támogatást  kapott. 
Decemberben a testület ismét megállapított 50.000.- Ft támogatást. A polgárőrség azonban az előző 
összeggel nem számolt el, mivel nem használta fel, így az újbóli 50.000.-Ft-ot nem tudta felvenni. 
Kérik, hogy hagy vehessék fel a pénzt és akkor ez év június 30-áig 100.000.-Ft-tal számolnának el.
Amennyiben a testület engedélyezi a határidő elszámolási napjának meghosszabbítását az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen 1 nem és 2 tartózkodik szavazással az 
alábbi határozatot hozta meg: 

21/2010. (III.02.) sz. Kt. határozat
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Polgárőrségnek nyújtott támogatás 
elszámolási határidejének meghosszabbítása

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a 
Polgárőrségnek a 111/2008. (XII.11.) számú Kt határozattal megállapított 50.000.-
Ft elszámolási határideje: 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. Polgárőrség

Pál Imre jegyző: tájékoztatta az ügyrendi bizottság elnökét és polgármestert törvényességi észrevétel 
kapcsán a 2010. február 19. napján megtartott ügyrendi bizottsági ülés kapcsán. 

Vargáné Kalmár Éva: erre joga van a jegyző úrnak, mivel hogy ő is érintett ebben az ügyben?

Pál Imre jegyző: igen, erre van joga. Egyszer már volt közigazgatási hivatal által tett észrevételre, egy 
hasonló ügy kapcsán, hogy törvénytelen volt a bizottsági ülés. Ez az ügy évekkel ezelőtt volt, és  van 
olyan személy, aki az akkori és a jelenlegi bizottságban is tag, tehát tudnia kellett hogy mi a törvényes 
eljárás.

Vargáné Kalmár Éva: mi volt törvénytelen?

Pál Imre jegyző: 2010. február 19-én volt az ügyrendi bizottsági ülés, melyről nem volt tudomása. Ha  
a bizottság nem akart vele dolgozni, akkor a polgármesteren keresztül lehetett volna kérni helyettesítő  
jegyzőt. A jegyző helyettese is ott volt az ülésen, hogy helyettesítőként-e vagy meghívott tagként azt 
nem tudja, de majd kiderül A bizottság csak bizottsági ülés keretében dolgozhat, és nem attól eltérően,  
bizottsági ülésen viszont a jegyzőnek ott kell lennie. 

Fekete József: ezen az ülésen, ő kérte, hogy az érintettek is legyenek ott, mert a jegyző úr is érezheti 
úgy,  hogy  az  ellenzék  tagjaiból  áll  az  ügyrendi  bizottság.  Ezt  nem  lehet  összetéveszteni  egy 
hagyományos ügyrendi bizottsági üléssel. A képviselő-testület bízta meg az ügyrendi bizottságot.

Csörögi Tibor: így van, hogy Fekete József javasolta, hogy bővítsék ki az ügyrendi bizottságot a 
képviselő testület tagokkal, valamint az érintettekkel, valamint Hasznos Évával. 

2. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Hozzászólások:

Vargáné Kalmár Éva: véleménye szerint nem sok változás történt.

Baksay Endre: ha nem lesz elfogadott költségvetés, akkor ideültetnek egy biztost, aki majd dirigálni 
fog.

Pollák Tibor polgármester: ha nem lesz elfogadott költségvetés  pályázni sem tudnak.

Demjén Imre: a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a költségvetést. Javaslat hangzott el, hogy a 
képviselők  mondjanak  le  a  tiszteletdíjról,  de  ez  elutasításra  került.  Ha  nincs  költségvetés,  nincs  
ÖNHIKI sem.

Csörögi  Tibor: a  30.943  ezer  forintos  hiány  25.826  ezer  forintra  lett  lefaragva.  Az  elhangzott 
módosítások nem rengették meg a költségvetést. Az utak nagyon rossz állapotban vannak. Javasolni  
szeretné,  hogy  az  utak  javítására  különítsenek  el  összeget.  A  nyugdíjas  napra  történő  támogatás 
maradjon  250  e  Ft,  a  másik  250  ezer  forintot,  valamint  az  ügyvédi  költséget  tervezzék  be  utak 
javítására, és a telefondíjakból lefaragott 270 e Ft-ot is. 
Pál Imre jegyző: a telefondíj kapcsán elmondták, hogy most léptek át új díjcsomagba, ahol a hívások  
díjai olcsóbbak lettek, a tervezett összeg kb. 30%-kal kevesebb lesz, de van egy napirendi pont, ahol a  
telefonszabályzat módosítása is szerepelni fog. 
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Baginé Czékus Ilona: eddig a havi telefonszámla kb. 120 ezer forint volt, az utolsó telefonszámla  
pedig már csak 60 ezer forint. 

Fekete József: a telefondíjra betervezett összeg a régi díjak alapján történt, így még nagyobb teret  
adnak a beszélgetésnek. Az új díjak szerint kell tervezni, az 1 millió forintot még mindig sokallja.  
Véleménye  szerint  a  testületnek  csak  a  keretösszeget  kellene  meghatároznia,  személyre  szabottan 
döntsék el a vezetők. A közművelődésnél ha majd foglalkoztatnak valakit, az majd plusz költséget  
jelent.  Iskola és óvoda esetében mennyi  az eltérés? Ha november körül  nem lesz pénz, akkor mit  
függesztenek majd fel?

Kiss  Ernőné:  a  villamos  és  gázenergia  nagyon  sok,  sőt  szerinte  ezeket  még  alul  is  tervezték.  
Sehonnan  nem  tudnak  már  elvenni.  Fűteni  és  világítani  kell.  Létszámcsökkentésről  és 
osztályösszevonásról is volt már szó.

Fekete József: valószínű, hogy az áramdíjat idén meg kell fizetni. 

Kiss Ernőné: jövőre 5 elsős lesz. Rájuk nem lesz állami támogatás. 

Fekete József: a következő testületnek nagy gondja  lesz majd az iskolával.

Majercsik Zoltán: gondolkodtak már váltott oktatáson, és akkor csak az egyik épületet kellene fűteni. 

Kiss Ernőné: el kellene azon gondolkozni, hogy érdemes-e az óvodát külön épületben üzemeltetni.  
Az alsó tagozatban meg lehetne oldani a óvodát, mert el lehet szeparálni erre egy külön részt. Amíg a  
gyerekek helyben járnak óvodába és iskolába, addig van település.

Fekete József: el van térítve valakinek a bére?

Kiss Ernőné: nincs, bértábla alapján kapják a fizetés, plusz osztályfőnöki pótlék, munkaközösségi 
pótlék.

Fekete József: mennyi eltérés van a kért és betervezett összeg között?

Majercsik Zoltán: 28 millió lett tervezve, és 31 milliót kértek. 

Pollák Tibor polgármester: köszöni Kiss Ernőnének a tanácsot. Szeretné, ha erről beszélnének, de 
nem esne csorba se az iskolában, sem az óvodában. A villanyt hamarabb kellett volna felülvizsgáltatni. 

Fekete József: miért terveztek köztemetésre 250 ezer forintot? 110 ezer forintért kit étkeztetnek? 

Baginé Czékus Ilona: eddig is terveztek, csak nem volt teljesítés.  Hadirokkantat,  1990-es évektől 
ingyenes étkezést kell biztosítani. 

Fekete József: 2 fővel csökkent a hivatal létszáma a bérköltség csak 231 ezer forinttal lett kevesebb,  
miért?

Baginé Czékus Ilona: Bábiné bére csak januárig volt betervezve. 

Fekete József: a gulyagyep bérleti díja befolyt már?

Pál Imre jegyző: fizetési meghagyás lett kibocsátva, 15 napos fizetési határidő van.

Fekete József: ezek szerint önként nem fizetett?

Pál Imre jegyző: nem. 

Vargáné Kalmár Éva: ez szerződésszegés. 

Fekete József: a telefonköltséget még mindig sokallja.  Az utak javítására tervezzenek be 1 millió 
forintot.

Majercsik  Zoltán:  ha  az  étkezési  számlázás  ÁFA  kérdése  megoldódnak,  akkor  az  iskola 
költségvetése is alatta lenne a kért összegnél. Az étkezési utalvány hogy lesz? Mindenhol egységes  
lesz? 
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Veres Kálmán:  az  igazgatónőtől  megkapta  a válaszokat,  köszöni.  Az  óvoda működésére  érkezett 
javaslatot  mérlegelni  kell,  mert  hamarosan  ki  kell  találni  valamit.  A  telefondíjakat  is  végig  kell 
gondolni. 

Fekete József: javaslata, hogy az alábbiakat szerint fogadják el a költségvetést nettó 700 e Ft legyen a 
telefondíj, valamint 1 millió forintot tervezzenek be az utak felújítására.

Csörögi Tibor: javasolja, hogy a Nyugdíjas napot csak 250 ezer forinttal támogassák.

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

22/2010. (III.02.) sz. Kt. határozat
Csörögi Tibor javaslatára

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  1  nem  és  1 
tartózkodik szavazással  elfogadta Csörögi  Tibor képviselő javaslatát,  hogy 250 
ezer forintot kerüljön a Nyugdíjas Nap támogatásának betervezésére.

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

Veres Kálmán: közalkalmazottaknál van munkaruha és védőruha költség?

Pál Imre jegyző: közalkalmazottaknál csak adható támogatások vannak, köztisztviselőknél vannak 
olyan támogatások amik kötelezőek. 

Veres Kálmán: javasolja, hogy az adható juttatásokat se adják.

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 1 igen 5 nem és 3 tartózkodik szavazással az 
alábbi határozatot hozta meg: 

23/2010. (III.02.) sz. Kt. határozat
Veres Kálmán javaslatára

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen 5 nem és 3 tartózkodik 
szavazással elutasította Veres Kálmán képviselő javaslatát.

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

Kiss Ernőné: nem jó dolog, hogy vannak olyan alkalmazottak, akik kapnak étkezésit és vannak akik 
nem, és véleménye szerint az sem jó, hogy valaki 6000.-Ft-ot kap és van aki 12.000.-Ft. 

Vargáné  Kalmár  Éva:  javasolja,  hogy  a  köztisztviselők  egységesen  mindenki  6000.-  Ft 
melegétkezési utalványt kapjon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen 2 nem és 2 tartózkodik szavazással az 
alábbi határozatot hozta meg: 

24/2010. (III.02.) sz. Kt. határozat
Vargáné Kalmár Éva javaslatára
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Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  2  nem  és  2 
tartózkodik  szavazással  elfogadja  Vargáné  Kalmár  Éva  javaslatát,  hogy  a 
közalkalmazottak egységesen 6000.-Ft melegétkeztetési utalványt kapjanak. .

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

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja  Tiszasüly Község  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetését  a  változtatásokkal  együtt  
kérem, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodik szavazással a 

melléklet szerint  és az elhangzott változtatásokkal megalkotta az önkormányzat 2010. évi 

költségvetéséről szóló 2/2010.(III.02 .) számú rendeletét. 

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Pál Imre jegyző: a 700 e Ft-ra történő javítás alapján kerüljön módosításra a szabályzat, és kéri a  
testületet, hogy a módosítás szerint fogadja el a szabályzatot.

Hozzászólások:

Baginé Czékus Ilona: lemond a nála lévő telefon használatáról.

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

25/2010. (III.02.) sz. Kt. határozat
Mobiltelefonok használatára

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
melléklet és a módosítások szerint elfogadta a mobiltelefonok 
használatának és költségeinek viseléséről szóló szabályzatot.

Erről értesülnek:

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

5. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: a mellékelt határozati javaslat alapján ismerteti a napirendi pontot. 

Hozzászólások:

Veres Kálmán: ő csak azt az egyet kéri, hogy akkor ne legyen oktatás, amikor klubfoglalkozás van.
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Pál Imre jegyző: akkor nem lesz. Kőtelek ingyen adta a termet, és ha mi is ingyen odaadjuk, akkor 
tiszasülyieknek nem kell átjárni Kőtelekre.

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

26/2010. (III.02.) sz. Kt. határozat
Nyugdíjas klub bérletére

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tiszasüly  Községi 
Önkormányzat  tulajdonát  képező,  a  Tiszasüly  község  Polgármesteri  Hivatalában 
található, jelenleg „Nyugdíjas Klub” néven nyilvántartott ingatlanrészt a Barhács és 
társa Szervezési,  Oktatási  és Szolgáltató Kft-nek 1089 Budapest,  Vajda Péter út  
10/a.  ügyintéző: Szurmai András részére az ingyenes tanfolyam idejére (4-5 hónap) 
térítésmentesen átadja.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Pál Imre jegyző  helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

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

Hozzászólások:

Fekete  József:  nincs  férfi  a  bizottságban,  javasolja,  hogy  legalább  1-1  férfi  legyen  tagja  a  két  
szavazatszámláló bizottságnak. Tudja, hogy vannak olyanok, akik szívesen elvállalnák a munkát.

Pál  Imre  jegyző:  akik  a  határozati  javaslatban  szerepelnek,  évek  óta  részt  vesznek  a  bizottság 
munkájában, eddig nem volt probléma a tagok személyével. De akkor javaslatot vár.

Fekete József: 1. számú szavazókörbe Oláh Andrást javasolja.

Vargáné Kalmár Éva: 2. számú szavazókörbe pedig legyen Nemes-Szabó József.

Pál  Imre  jegyző: javasolja,  hogy  napolják  a  napirendi  pontot,  mivel  a  javasolt  személyekkel  
egyeztetni kell. 

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

27/2010. (III.02.) sz. Kt. határozat
napirendi pont elnapolása

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással 
elnapolta a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztását. 

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Pál Imre jegyző  helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben

7. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 
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Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

28/2010. (III.02.) sz. Kt. határozat
„A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz
rendezés JNSZ Megyében I. ütem” című pályázathoz szükséges
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése költségének megelőlegezése

Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete a „ A Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztéséhez  kapcsolódó  bel-  és  csapadékvíz  rendezés  Jász-
Nagykun-Szolnok  Megyében  I.  ütem”  című  pályázathoz  szükséges 
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez szükséges 481.678.-Ft + ÁFA 
(120.420.-Ft) összesen: 602.098.-Ft összeget megelőlegezi.
Az előleget Kunhegyes Város Önkormányzata részére kell átutalni.

Határidő: 2010.03.03.
Felelős: Pollák Tibor polgármester

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

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ha kiküldetési rendelvényen vezeti, akkor nem adóköteles. Ha így marad, 
ahogy most van, akkor adóköteles jövedelem alá esi. 

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

29/2010. (III.02.) sz. Kt. határozat
Pollák Tibor polgármester költségtérítésnek
megállapítására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Pollák  Tibor 
polgármester  költségtérítését  2010.  január  1.  napjától  kezdődően  a 
polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az 
önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV. 
törvény 18. § (2) bekezdése alapján a megállapított  illetmény 30%-a, 
maximum 98.550.- Ft/  hó összegben saját gépkocsi költség elszámolást 
jogszabályi mértékig állapít meg.  

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

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

Kmf.

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

9



/:Vizi Zsolt:/
            jegyzőkönyv-hitelesítő

Tiszasüly Község Iktatószám:299/3/2010
   Jegyzőjétől

III.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. március 2-ai soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

19/2010. (III.03.) sz. Kt. Csörögi Tibor javaslatára
határozat

20/2010. (III.03.) sz. Kt. Bolax Kft számlájának kifizetése
határozat

21/2010. (III.02.) sz. Kt. Polgárőrségnek nyújtott támogatás 
határozat elszámolási határidejének meghosszabbítása

22/2010. (III.02.) sz. Kt. Csörögi Tibor javaslatára
határozat

23/2010. (III.02.) sz. Kt. Veres Kálmán javaslatára
határozat

24/2010. (III.02.) sz. Kt. Vargáné Kalmár Éva javaslatára
határozat

2/2010. (III.02.) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
rendelet

25/2010. (III.02.) sz. Kt. Mobiltelefonok használatára
határozat

26/2010. (III.02.) sz. Kt. Nyugdíjas klub bérletére
határozat

27/2010. (III.02.) sz. Kt. napirendi pont elnapolása
határozat

28/2010. (III.02.) sz. Kt. „A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
határozat csapadékvíz rendezés JNSZ Megyében I. ütem” című 

pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése költségének megelőlegezése

29/2010. (III.02.) sz. Kt. Pollák Tibor polgármester költségtérítésnek
határozat megállapítására

Készült: 3 példányban
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