
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  május 3 -ai soron 
következő  üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor, Baksay Endre, Demjén Imre, Majercsik Zoltán,  Veres Kálmán, 
Vizi Zsolt 

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, Kovács István, Baginé Czékus Ilona, Módos Róbert, Kiss 
László, Ulviczkiné Katona Éva, Oláh András

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés határozatképes, 
mivel  a  10  fő  képviselőből  6  fő  jelen  van,  Fekete  József  távolmaradását  jelezte,  Csörögi  Tibor, 
Romanek Róbert, Vargáné Kalmár Éva az ülésről való távolmaradását nem jelezte. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Veres Kálmán testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Veres Kálmán 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pont a kiegészítéssel, az szavazzon.

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

Napirend: Előadó:

1. Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről Rendőrkapitányság 
munkatársa

2. Tájékoztató a tiszasülyi Polgárőrség működéséről Kovács István
polgárőrség parancsnoka

3. Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről Dr. Molnár András
háziorvos
Ulviczkiné Katona Éva
védőnő

4. Tájékoztató a falugazdász 2009. évi tevékenységéről, a 2010. évi Oláh András
    támogatási lehetőségekről, tiszasülyi mezőgazdasági termelők falugazdász
    helyzetéről

5. Kereskedelmi és ipari szolgáltatásokról szóló beszámoló Czakóné Nemes Katalin
főelőadó

6. Egyebek

7. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről   Pollák Tibor
    Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról   polgármester

8. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pál Imre
jegyző

9. Rendelet-tervezet az intézmények és külső étkezők részére nyújtott Pál Imre
    szolgáltatások ellenértékéről szóló 19/2008. (XII.11.) rendelet jegyző
    módosításáról

10. Belterületi csapadékvíz-elvezetés (megállapodás) Pollák Tibor
polgármester

11. Határozati-javaslat Tiszasülyi Víziközmű Társulat támogatására Pollák Tibor 
polgármester

12. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor
polgármester



1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: felkéri Módos Róbert r.ftzls.-t, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

Módos Róbert r.ftzls:  ismerteti  a napirendi  pontot  a melléklet alapján. Kiegészítésként  elmondja, 
hogy pozitívumként  értékelhető,  hogy 3  körözött  személyt  fogtak  el,  valamint  több ittas  vezetőt.  
Negatívumként pedig az, hogy az elvártakhoz mérten nem csökkent a bűncselekmények száma. Külön 
köszönetet szeretne mondani Romanek Róbertnek, hogy terepjárójával hozzájárult ahhoz, hogy olyan  
területeket is meg tudtak közelíteni, amelyet a rendőrautóval nem.

Hozzászólások:

Veres  Kálmán:  a rendőrőrs  kialakítására  szükség  volt,  a  nyugdíjasok  ezt  mondják,  és  ezt  mint 
nyugdíjas klub vezető tudja elmondani. Megfogalmazódott a nyugdíjas klub részéről egy olyan kérdés, 
hogy lehetne egy olyan napot  tartani,  ahol  bemutatkoznának, elmondanák,  hogy hogyan tudják az  
idősek megvédeni magukat, illetve segíteni abban, hogy hogyan tudják elkerülni az atrocitásokat. 

Módos  Róbert  r.ftzls: a  rendőrkapitányság  külön  hangsúlyt  fektet  az  idősek  tájékoztatására  és 
védelmére. Tiszasülyön is beindult már ez a rendszer, az idősekkel már történt elbeszélgetés.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás, kéri aki elfogadja 
a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót, az szavazzon.

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

33/2010.(V.03.) sz. Kt. határozat
a közrend- és közbiztonság helyzetéről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
egyhangúan  elfogadta  a  közrend-  és  közbiztonság  helyzetéről  szóló 
tájékoztatót.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Dr. Balla Tibor

5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gy. krt. 6.
5.   Módos Róbert
      5061 Tiszasüly, Kiséri út 21.

2. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák  Tibor  polgármester: felkéri  Kovács  István  polgárőr  parancsnokot,  hogy  ismertesse  a 
napirendi pontot. 

Kovács  István  polgárőr  parancsnok:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján. 
Kiegészítésként elmondja, hogy nagyon örül annak, hogy megalakult a rendőrőrs, szinte napi szinten 
tartják a kapcsolatot. Jól tudnak együtt dolgozni. Jó lenne, ha rendőrőrsöt meg is tudnák tartani. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait, aki elfogadja a Tiszasülyi Polgárőrség 2009. évről szóló tájékoztatóját, az szavazzon.

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

34/2010.(V.03.) sz. Kt. határozat
a Tiszasülyi Polgárőrség 2009. évi
munkájáról



Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
egyhangúan elfogadta a Tiszasülyi Polgárőrség 2009. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót.

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

5061 Tiszasüly, Rákóczi u. 42.

(Módos Róbert és Kiss László távoznak az ülésről.)

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: felkéri Dr.  Molnár András háziorvost valamint Ulviczkiné Katona Éva 
védőnőt, hogy ismertesse a tájékoztatóját.

Dr. Molnár András háziorvos: ismerteti a beszámolót, kiegészítésként elmondja, hogy a műszerek 
nagyon elavultak, nincs alkatrész, vagy nagyon drága. A betegek száma nő. Vannak olyan ellátások 
amelyekre 6 hónapot is várni kell. A lakosság száma csökken. Sok a rákos beteg, ezeknek oka talán a  
sok külföldi élelmiszer. A szociális szférával nagyon jó a kapcsolatuk, mindent meg tudnak beszélni. 

Veres Kálmán: az ügyelet sorsáról szeretne érdeklődni. Lejárt a szerződés? Milyen a doktor úr és az 
ügyelet kapcsolata? Továbbá szeretné elmondani, hogy nagyon jó, hogy helyben van vérvétel.

Dr.  Molnár  András  háziorvos: az  ügyelettel  nincs  kapcsolata,  csak  annyit,  hogy  az  ambuláns 
ellátásról szóló naplót megkapja a betegtől.

Pollák Tibor polgármester: közbeszerzési eljárás alatt van az ügyelet. Több cég adta le a pályázatát, 
több hiánypótlás is volt, nem volt sikeres az eljárás. Megtörtént az újbóli kiírás, így 50-70 nap csúszás 
van, addig minden marad így. 

Ulviczkiné Katona Éva védőnő: ismerteti a beszámolóját. Elmondja, hogy Kőtelken is folyik még a 
helyettesítés. Nagyon nehéz védőnőt találni, van olyan jelentkező, akinek nyelvvizsga hiányzik, így 
nincs meg a diplomája, és addig nem is dolgozhat védőnőként. Nagyon sok feladatot rájuk ruháztak, a  
vizsgálatok elvégzéséhez sok műszer szükséges, melyek nagyon drágák. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait, aki elfogadja a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót kérem, az szavazzon.

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

35/2010.(V.03.) sz. Kt. határozat
a lakosság egészségügyi helyzetéről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 
elfogadta a mellékletek szerint a lakosság egészségügyi helyzetéről 
szóló tájékoztatót.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Dr. Molnár András háziorvos

5061 Tiszasüly, Kiséri u. 38.
5. Ulviczkiné Katona Éva védőnő

5061 Tiszasüly, Kiséri u. 38.



4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: felkéri Oláh András falugazdászt, hogy ismertesse a beszámolóját.

Oláh András falugazdász: ismerteti beszámolóját a melléklet alapján.

Hozzászólások:

Veres Kálmán: a gazdák hogyan ítélik meg a helyi pénzintézet munkáját?

Oláh András falugazdász: szerinte jól működik, hozzá még nem érkezett panasz.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait, aki elfogadja a Falugazdász 2009. évi tevékenységéről, a 2010. évi támogatási lehetőségekről, 
a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről szóló tájékoztatóját, az szavazzon.

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

36/2010.(V.03.) sz. Kt. határozat
a falugazdász 2009. évi tevékenységéről,
a 2010. évi támogatási lehetőségekről,
a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
egyhangúan elfogadta a falugazdász 2009. évi tevékenységéről, a 2010. évi 
támogatási lehetőségekről, a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről 
szóló tájékoztatót.

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

(Oláh András, Dr. Molnár András, Ulvizckiné Katona Éva távozik az ülésről.)

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

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

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a kereskedelmi és ipari szolgáltatásokról szóló tájékoztatót, az szavazzon.

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

37/2010.(V.03.) sz. Kt. határozat
a kereskedelmi és ipari 
szolgáltatásokról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
egyhangúan elfogadta a kereskedelmi és ipari szolgáltatásokról szóló 
tájékoztatót. 

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



5. Napirendi pont megtárgyalása:

a.) önkormányzati legelő bérbeadása

Pollák Tibor polgármester: az önkormányzati legelőt szeretnék bérbeadni kaszálásra. Azt beszélték, 
hogy a bérbeadás kerüljön kifüggesztésre. 10.000.- Ft/ ha bérleti díjra gondolt.
Kéri,  hogy  szavazzanak,  hogy  a  bérleti  szerződés  kerüljön  kifüggesztésre.  Amennyiben  kérdés, 
vélemény nincs, aki egyetért a kifüggesztéssel az szavazzon. 

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

38/2010.(V.03.) sz. Kt. határozat
Gulyagyepi legelő kaszálásra történő
Bérbeadásának kifüggesztéséről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  és  1  tartózkodik 
szavazással egyetért azzal, hogy a gulyagyepi legelő kaszálásra történő bérbeadása 
kerüljön kifüggesztésre 15 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára. 

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

b.) gyermekek táborozása

Pollák Tibor polgármester: az általános iskolától érkezett egy kérelem,  hogy támogatást kérnének 
táborozásra. A támogatás összege 20.000.- Ft, mely a szociális keret terhére kerülne kifizetésre. 
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, aki egyetért a támogatással, az szavazzon.

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

39/2010.(V.03.) sz. Kt. határozat
gyermekek táborozására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  támogatja  a 
gyermekek táborozását 20.000.- Ft összeggel, a szociális keret terhére.

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

c.) egyéb ÖNHIKI

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi  pontot a mellékelt határozati-javaslat alapján. Aki 
egyetért a mellékelt határozati-javaslattal az szavazzon. 

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

40/2010. (V.03.) sz. Kt. határozat
pályázat benyújtása a működésképtelen 
önkormányzatok egyéb támogatására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy 
pályázatot nyújt be a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. 
évi  CXXX.  törvény  6.  számú  mellékletének  3.  pontjában  szabályozott  a 
működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására.



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

d.) ÖNHIKI támogatására vonatkozó határozat módosítása

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint. Amennyiben kérdés, 
vélemény nincs, aki egyetért a mellékelt határozati javaslattal az szavazzon. 

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

41/2010. (V.03.) sz. Kt. határozat
32/2010. (III.11.) sz. Kt. határozat módosítására 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
települési önkormányzatok 2010. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról

A) Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1.  
pontja alapján támogatási  igényt  nyújt  be az önhibájukon kívül  hátrányos  helyzetben  lévő 
települési önkormányzatok támogatására.

B) Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül  hátrányos 
helyzetben  lévő  települési  önkormányzatok  támogatásának  igényléséhez  a  fenti  törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1000 fő feletti,

II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményt tart fenn.

III. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1500 fő feletti.

IV. Az önkormányzat 
1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben  részt vesz a többcélú kistérségi társulás 

közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 
igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő 
szabályok 2.1.-2.3. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 
megfelel.

2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás 
közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 
igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet III. pont Kiegészítő 
szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) 
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.

V. Az önkormányzat építményadó, illetve iparűzési adó helyi adó bevezetéséről döntött, és 
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál.

VI. Az  önkormányzat  a  2009.  évi  zárszámadásra  vonatkozóan  az  Ötv.  92/A.  §-a  alapján 
könyvvizsgálatra kötelezett. 

Erről értesülnek:

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



7. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Hozzászólások:

Demjén Imre: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a zárszámadást, melyet elfogadásra javasolt.

Pollák Tibor polgármester:  amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait,  aki  elfogadja  Tiszasüly  Község  Önkormányzatának  2009.  évi  gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló rendeletét, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta  az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2010.(V.03.) 

rendeletét.

Pollák  Tibor  polgármester: amennyiben  kérdés,  vélemény  nincs,  aki  elfogadja  a  zárszámadás 
mellékletét képező vagyongazdálkodásról szóló tájékoztatót,  kérem szavazzon. 

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

42/2010. (V.03.) sz. Kt. határozat
az önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megismerte  és 
elfogadta  a  melléklet  szerint  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

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

8. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Amennyiben kérdés, vélemény nincs,  aki elfogadja a tájékoztatót,  mely a zárszámadás melléklete,  
kérem szavazzon. 

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

43/2010. (V.03.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatala és a 
hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek 2009. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138. § 
(1)  bekezdése  g.  pontjában  biztosított  jogkörében  eljárva,  figyelemmel  a  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  92.  §  (10)  bekezdésére,  valamint  a  193/2003. 
(XI.26.) Korm. rendeletben meghatározottakra, az alábbi határozatot hozza: 

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Tiszasüly  Község  Polgármesteri  Hivatala  és  a 
hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul vette és elfogadja. 

Felelős: Tiszasüly Községi Önkormányzat Jegyzője
Határidő: folyamatos
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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

9. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy a kistérség ezen 
intézményi térítési díjat fogadta el, ehhez kell igazítani a helyi rendeletet is. 

Pollák Tibor polgármester:  amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait, aki elfogadja az intézmények és külső étkezők részére nyújtott szolgáltatások ellenértékéről  
szóló 19/2008. (XII.11.) rendelet módosításáról szóló 4/2010. (V.03.) rendeletet, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet 

szerint  megalkotta  az intézmények  és  külső  étkezők  részére  nyújtott  szolgáltatások 

ellenértékéről szóló 19/2008. (XII.11.) rendelet módosításáról szóló 4/2010. (V.03.) rendeletét

10. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján.  Elmondja,  hogy  a 
csapadékvíz- elvezető árok megvalósításához szükséges ezen határozat, mivel a pályázat érintené a 
840/1 hrsz-ú ingatlant, amely az ÁPV Zrt tulajdonában áll. A pályázat részeként vállalni kellene, hogy 
évente  kétszeri  kaszálást,  valamint  5  évenkénti  egyszeri  mederkotrást  10 éven keresztül,  melynek 
összes díja: 477.500.-Ft.
Amennyiben kérdés, vélemény nincs aki, egyetért a fenntartási díj megfizetésével az szavazzon. 

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

44/2010. (V.03.) sz. Kt. határozat
840/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó
fenntartási díj megfizetéséről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  csapadékvíz-elvezető  árok 
megvalósítása során 840/1 hrsz-ú ingatlan fenntartási díj megfizetését vállalja, mely az  
érintett  terület  évi  kétszeri  kaszálásnak,  cserjézésének  díját,  az  érintett  terület  5 
évenkénti  egyszeri  mederkotrásának  díját  tartalmazza  10  éven  keresztül,  melynek 
összege összesen: 477.500.-Ft azaz négyszázhetvenhétezer-ötszáz forint. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben, 
2. Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5. Kunhegyes Polgármesteri Hivatala (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

11. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Amennyiben kérdés, vélemény nincs aki, egyetért a Vízközmű Társulat támogatásával az szavazzon. 

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



45/2010. (V.03.) sz. Kt. határozat
Tiszasülyi Víziközmű
Társulat támogatása

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  10.000.-  Ft  összeggel 
támogatja  a  Tiszasülyi  Víziközmű  Társulatot,  mely  támogatás  a  társulat 
bankköltségére nyújt fedezetet.

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

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:

46/2010. (V.03.) 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

      /:Veres Kálmán :/
              jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:299/7/2010
   Jegyzőjétől

VII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. május 3-ai soron következő ülésének jegyzőkönyve

33/2010.(V.03.) sz. Kt. a közrend- és közbiztonság helyzetéről
határozat

34/2010.(V.03.) sz. Kt. a Tiszasülyi Polgárőrség 2009. évi
határozat munkájáról

35/2010.(V.03.) sz. Kt. a lakosság egészségügyi helyzetéről
határozat

36/2010.(V.03.) sz. Kt. a falugazdász 2009. évi tevékenységéről,
határozat a 2010. évi támogatási lehetőségekről,

a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről

37/2010.(V.03.) sz. Kt. a kereskedelmi és ipari 
határozat szolgáltatásokról

38/2010.(V.03.) sz. Kt. Gulyagyepi legelő kaszálásra történő
határozat bérbeadásának kifüggesztéséről

39/2010.(V.03.) sz. Kt. gyermekek táborozására
határozat

40/2010. (V.03.) sz. Kt. pályázat benyújtása a működésképtelen 
határozat önkormányzatok egyéb támogatására

41/2010. (V.03.) sz. Kt. 32/2010. (III.11.) sz. Kt. határozat módosítására 
határozat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
települési önkormányzatok 2010. évi támogatására

vonatkozó igény benyújtásáról

3/2010.(V.03.) az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának 
rendelet zárszámadásáról

42/2010. (V.03.) sz. Kt. az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
határozat

43/2010. (V.03.) sz. Kt. Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatala és a 
határozat hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervek 2009. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

4/2010. (V.03.) az intézmények és külső étkezők részére nyújtott
rendelet szolgáltatások ellenértékéről szóló 19/2008. 

(XII.11.) rendelet módosításáról

44/2010. (V.03.) sz. Kt. 840/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó
határozat fenntartási díj megfizetéséről

45/2010. (V.03.) sz. Kt. Tiszasülyi Víziközmű
határozat Társulat támogatása

46/2010. (V.03.) sz. Kt. két ülés közti tájékoztatóról
határozat

Készült 3 példányban
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