
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  május 20 
-ai soron kívüli üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző

Pollák  Tibor  polgármester:  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés 
határozatképes, mivel a 10 fő képviselőből 10 fő jelen van. Elmondja, hogy ez a soron kívüli 
testületi ülés, képviselői indítványra került összehívásra.
Fekete József: javasolja, hogy legyen egyebek napirendi pont is.

Majercsik  Zoltán: az  ügyrendi  bizottság  elkészítette  a  feljegyzés  a  jegyzői  jutalom 
kivizsgálása kapcsán, kéri, hogy ez is kerüljön fel napirendi pontra.

Pál Imre jegyző: indítványban csak a körjegyzőség kialakítása szerepel napirendi pontként. 
Ez nem soros testületi  ülés, kéri,  hogy az ügyrendi  bizottság feljegyzését  a soros testületi 
ülésen tárgyalják meg. 

Pollák Tibor polgármester: az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
javaslom Baksay Endre testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Baksay 
Endre testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

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

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

Napirend: Előadó:

1.  Képviselői indítvány megtárgyalása körjegyzőség létrehozásáról Pollák Tibor
polgármester

2. Egyebek

3. Ivóvíz rendelet Pál Imre
jegyző

1. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: megkapta a képviselői  indítványt  a körjegyzőség létrehozása 
kapcsán.  Kiszámolták,  hogy  a  körjegyzőség  létrehozása  milyen  plusz  bevételt  jelentene, 
illetve milyen plusz kiadást. Végkielégítésre már nem lehet pályázni. A körjegyzőségnek ezen 
felül is vannak kiadásai, fizetésemelés, útiköltség stb. Az állami normatívát nem mi kapjuk, 
hanem  azt  majd  nekünk  utalják,  ugyanúgy,  mint  az  iskola  esetében.  A  körjegyzőség  a 
hivatalnál létszámleépítést jelentene. A tiszasülyi embereknek nem lesz akkor munkájuk. Az 



indítványban Besenyszög szerepel, mint lehetséges település, ahová nincs közlekedés, rossz 
az út. Az államigazgatási hivataltól is kértek állásfoglalást, ugyanaz a véleménye, mint neki, 
hogy nem célszerű körjegyzőséget kialakítani.

Hozzászólások:

Vargáné Kalmár Éva: nem minden pontban ért egyet a polgármester úrral. Önálló hivatalt 
tarthat  fent  Tiszasüly,  és  nem  jár  létszámcsökkentéssel  a  körjegyzőség  létrehozása. 
Besenyszögre  nem kell  átjárni.  Egy  héten  egyszer  a  körjegyző  fogadó  napot  tartana,  ha 
akadályoztatva lenne, akkor az erre felhatalmazott köztisztviselő látná el ezen feladatokat.

Baksay Endre: ő már  túl  van egy közösködésen.  Ez nem jelentene  jót  a  falunak.  Olyan 
településhez csatlakoznánk, aki már átvert  egyszer az iskola kapcsán? Egyszer sem tudtak 
közös testületi ülést összehívni. Ez egy személyes bosszú, nem így kellene csinálni. Az új 
kormány terveit  még nem lehet tudni,  hogy mit  akarnak és majd hogyan viszonyulnak az 
önkormányzatokhoz.  Ha a község is  ezt  szeretné,  akkor legyen népszavazás  a választások 
után. 

Vargáné Kalmár Éva: ez szerinte nem népszavazás kérdése.

Pál  Imre  jegyző:  van  helyi  rendelet  rá,  hogy  a  képviselő-testület  hatáskörébe  tartozó 
ügyekben  népszavazást  lehet  kiírni.  Ez  nem költséghatékonysági  kérdés,  hanem politikai. 
Erről választás előtt dönteni nem jó, a következő testületre ez maradna.

Pollák  Tibor  polgármester:  Besenyszög  nyilatkozott  arról,  hogy  a  2010-es  évben  nem 
foglalkozik  körjegyzőség  kialakításával.  A  2010.  évi  választás  után,  amennyiben  kéri  a 
tiszasülyi  képviselő-testület,  akkor  tárgyalnak  majd  erről.  Ugyanilyen  nyilatkozat  van 
Kőtelekről, Hunyadfalváról, Nagykörűről és Csataszögről. 

Vargáné Kalmár Éva: ki hatalmazta fel Önöket, hogy beszerezzék?

Pál Imre jegyző: előző testületi üléseken szó esett már a körjegyzőség létrehozásáról, és a 
költséghatékonyság  számításáról.  Ennek  értelmében  kérték  meg  a  településektől  a 
nyilatkozatokat, hogy kívánnak-e körjegyzőséget létrehozni. 

Vargáné Kalmár Éva: a törvény kimondja, hogy a körjegyzőség létrehozása előtt 6 hónappal 
kell dönteni.

Pál Imre jegyző: felolvassa a törvény idevonatkozó részét. Elmondja, hogy ebben az esetben 
nem a hat hónap vonatkozik,  hiszen nem körjegyzőséghez történő csatlakozásról  van szó, 
mert az csak Kőtelek esetében lenne lehetséges, de ők azt nyilatkozták, hogy nem kívánnak 
ezzel az üggyel foglalkozni. 

Csörögi Tibor: személyes  konfliktusa nincs se a polgármesterrel  se a jegyzővel.  Ha nem 
egyezik a véleményük az nem azt jelenti, hogy személyes gondja lenne. A faluban azt hallani, 
hogy a képviselő-testület és a vezetők között konfliktus van. Ha a következő ciklusban is ez a 
vezetőség marad, nem lesz a faluból semmi. Diktatórikus úton próbálnak mindent elintézni, 
nem így kellene dönteni. Két táborra szakadt a testület. Megérti, hogy a vezetőség nem akar 
körjegyzőséget. De egy idő után nem lesz finanszírozás fő állású polgármester bérére és fő 
állású jegyző bérére. 

Pollák Tibor polgármester: nem akarja, hogy olyan településsel legyen körjegyzőség, ahol 
hiány van, akkor minket fognak felélni. 

Csörögi Tibor: de meg kell nézni, hogy a környező települések mit fejlődtek. 
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Fekete József: polgármester úr elmondta, hogy miért gazdaságtalan csatlakozni,  de ezeket 
számokkal kellene alátámasztani. 

Pál Imre jegyző: 2010-es számokkal  próbálnak dobálózni.  Ezek egyszeri  költségek,  de a 
fajlagos költségek megmaradnak. A településeknek közösen kell kialakítani a hivatali szervet. 
A székhely Besenyszög lenne,  ő látná el a feladatokat,  amelyről  a körjegyző döntene.  Dr. 
Kollár István a pénzügyi alapokat és az indítványt figyelembe véve ezt nevetségesnek tartja. 
Pénzügyi hozamot ez nem jelentene. 

Vargáné Kalmár Éva: akkor hogyan lehetne létrehozni körjegyzőséget?

Pál Imre jegyző: a választás után meg lehet keresni Besenyszögöt. 

Demjén Imre: idén önkormányzati választások lesznek. Lehet, hogy a következő ciklusban a 
jelenlegi testület tagjainak egy része nem fog már indulni. A következő testületre jó lenne, ha 
nem egy kényszerdöntést hagynánk. A költségvetés helyzetét nem tudjuk, hogy hogyan fog 
alakulni. 

Pollák Tibor polgármester: kistérségi ülésen is beszélték, hogy meg kell várni, hogy az új 
kormány mit fog lépni. Mindenki erre vár. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen hozzák 
meg a döntést.

Csörögi Tibor: erről dönteni kell.  Őt legjobban a körjegyzőség kérdése aggasztja, hanem 
hogy a négy év alatt nem történt semmi. Az iskola, óvoda, szociális intézmény már társulásba 
működik, csak a közüzemi gondokság maradt meg. 

Pál Imre jegyző: szociális téren lehet, hogy hiba volt csatlakozni, de ez majd kiderül. Az 
orvosi ügyelet sorsa is a későbbiekben derül ki. Ha az nem elég, hogy nincsenek eladósodva, 
akkor már nem tud mit mondani.  Kőtelek nem tud olyat  felmutatni,  ami Tiszasülyön nem 
lenne. Önkormányzatok tömege kezd csődbe menni, itt ilyenről nincs szó. 

Csörögi Tibor: ő akkor is kitart a véleménye mellett. 

Vargáné Kalmár Éva: a döntés kitolása csak időhúzás.

Pál  Imre jegyző:  ez  nem időhúzás.  Olyanról  akarnak  dönteni,  amit  majd  mások  fognak 
viselni, akik nem is tehetnek róla. 

Fekete  József: a  körjegyzőség  létrehozása  hogyan  függ  az  adósságállományhoz?  Nem 
vesznek át más önkormányzat hiteléből. Ha kell, akkor legyen népszavazás. 

Baksay Endre: az iskola esetében is mit csinált Besenyszög? 

Majercsik Zoltán: miért?

Pál Imre jegyző: hol így működik hogy úgy. Az áfa esetében is több millió forintot jelentett. 
Hányszor kezdeményezték a közös testületi  ülést.  Majd a következő testület  eldönti,  hogy 
akar-e körjegyzőséget.  Megértené,  ha erről 3  évvel  ezelőtt  akartak volna dönteni,  de így 
választás előtt nem. 

Veres Kálmán: ezt az indítvány megmutatták neki is, azért nem írta alá, mert akkor feladnák 
az  önállóságukat.  Az indítványban  szereplő  Besenyszög  településsel  történő  körjegyzőség 
létrehozását nem támogatja, ha befogadnának minket. Az iskola-óvoda kapcsán még a mai 
napig nem történt elszámolás. 

Pál Imre jegyző: igen befogadnának, ez jó fogalmazás. Politikai és erkölcsi kötelesség úgy 
átadni a munkát a következő testületnek, hogy az nem jelentsen gondot. Majd ők eldöntik, 
hogy akarnak-e körjegyzőséget. 
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Csörögi Tibor: az előterjesztésről szavazni kell.

Vizi Zsolt: nincs erkölcsi alapuk, hogy a következő testületet kész tények elé állítsuk. 

Vargáné Kalmár Éva: a következő testület dönthet másról. 

Pál Imre jegyző: ha ez így lenne, akkor nem is kellene dönteni. Ez kihatással van mindenre. 

Fekete József: az indítványról szavazni kell. Javasolja, hogy a körjegyzőség létrehozásának 
lehetőségeinek megvizsgálásáról szavazzanak, de ne csak Besenyszög település kapcsán.

Pál Imre jegyző: mi jöhet szóba? Besenyszög, Kőtelek-Hunyadfalva, Nagykörű-Csataszög, 
Tiszaroff,  Pély,  Jászkisér.  Kőtelek-Hunyadfalva  és  Besenyszög  nem  akar  választásig 
létrehozni körjegyzőséget. De megkeresik a többi települést. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Fekete József javaslatával, az szavazzon.

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen (Csörögi  Tibor,  Demjén Imre,  Fekete 
József, Majercsik Zoltán, Romanek Róbert, Vargáné Kalmár Éva, Veres Kálmán)  3 nem (Baksay 
Endre, Pollák Tibor, Vizi Zsolt) szavazással az alábbi határozatot hozta meg:

47/2010. (V.20.) sz. Kt. határozat
körjegyzőség kialakításának kezdeményezéséről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát,  hogy  az  esetleges  körjegyzőség  kialakítása  érdekében,  a 
jogszabályban  előírtak  szerint,  megkeresi  a  környező  települések 
képviselő-testületét,  hogy nyilatkozzanak a körjegyzőség kialakításának 
lehetőségéről.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Környező települések képviselő-testülete

2. Napirendi pont megtárgyalása (Egyebek): 

Fekete  József: az  egy  millió  forint,  ami  kátyúzásra  lett  betervezve,  mikor  kerül 
megvalósításra?

Pollák Tibor polgármester: augusztus környékén.

Fekete József: melyik  utcákat  gondolták? A nagy kátyúkat  kellene  betömni,  jó lenne,  ha 
falunapra megcsinálnák.

Pollák Tibor polgármester: Dózsa György út és a salakos utcák.

Fekete József: a gulyagyep bérleti szerződés felmondása megtörtént-e

Pollák Tibor polgármester: folyamatban van.

Fekete József: a gulyagyepi legelő haszonbérleti hirdetményét látta a hirdetőtáblán. 10.000.-
Ft-ért adják bérbe?

Pollák Tibor polgármester: kaszálásra adják bérbe, 10.000.-Ft/ hektáronként.

Fekete József: akkor ne haszonbérletet írjanak rá, hanem kaszálást és a módosítástól újból 
kerüljön kifüggesztésre. 
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Fekete József: mikor kerül kivetésre az építményadó, az olyan épületekre amit már kért?

Pál Imre jegyző: az adós kolleganőt meg kell kérdezni, hogy áll ezen adóval

Fekete József: iparűzési adó kapcsán felvetett kérdéseire Pál Imre jegyző megadta a választ. 
Csörögi Tibor: megkapta a lakosság a szennyvízrendszer felülvizsgálatáról szóló értesítőt. 
Miért a lakosságot teszik felelőssé? Ez a helyzet minden évben előfordul. Először az aknák 
működését vizsgálják meg. 

Pollák  Tibor  polgármester:  sok  helyen  a  szennyvízrendszerbe  engedik  bele  a  belvizet, 
csapadékvizet,  amit  nem  kellene.  A  szelepeket  már  rég  szigetelni  kellett  volna.  Ezt 
képtelenség az egész faluba megcsinálni.

Pál Imre jegyző: az illegálisan bekötött, rákötött csövekről van szó, erről szólna a levél. 

Fekete József: szeretné, ha következő testületi ülésre megkapná azok névsorát, akik tartoznak 
az önkormányzatnak a tartozás összegével együtt. Gondol vízdíjra, iparűzési adóra stb. 

Veres Kálmán: egyetért Fekete József javaslatával.

Pál Imre jegyző: ha jogszabály megengedi, akkor kiosztják. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Fekete József javaslatával, azzal a kikötéssel, hogy 
ha jogszabály engedi, akkor szavazzanak. 

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

48/2010. (V.20.) sz. Kt. határozat
Fekete József javaslatára

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megszavazta, 
hogy következő képviselő-testületi ülésre kérik azon névsort, akik tartoznak az 
önkormányzatnak  a  tartozás  összegével  együtt,  amennyiben  ezt  a  jogszabály 
megengedi. 

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

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy 
a  szennyvíz  pályázat  benyújtásához  szükséges  módosítani  a  melléklet  szerint  az 
ivóvízrendeletet.
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 9 igen és 1 tartózkodik szavazással a 

melléklet szerint  megalkotta a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, 

valamint azok díjairól szóló 5/2004. (II.18.) rendelet módosításáról szóló 5/2010.(V.20.) számú 

rendeletét. 
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Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy a pályázat benyújtására határozatot kell hozni a 
képviselő-testületnek.  Amennyiben  a  melléklet  szerint  egyetértenek  a  határozati-javaslattal 
kérem szavazzanak. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás szavazással az 
alábbi határozatot hozta meg:
49/2010. (V.20.) sz. Kt. határozat
Pályázat benyújtása lakossági 
Szennyvízszolgáltatás támogatására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  támogatási  igényt  nyújt  be  lakossági 
szennyvíz  szolgáltatás  támogatására  a  mellékelt  táblázatok  szerinti 
tartalommal. Gesztorként Csataszög Községi önkormányzatát bízza meg.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Pál Imre jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Csataszög Községi Önkormányzat
5. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest

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

Kmf.

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

      /:Baksay Endre :/
              jegyzőkönyv-hitelesítő
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Tiszasüly Község Iktatószám:299/8/2010
   Jegyzőjétől

VIII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. május 20-ai soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

47/2010. (V.20.) sz. Kt. körjegyzőség kialakításának kezdeményezéséről
határozat

48/2010. (V.20.) sz. Kt. Fekete József javaslatára
határozat

5/2010.(V.20.) számú a közműves ivóvízellátásról és a közműves
rendelet szennyvízelvezetésről, valamint azok díjairól szóló

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

49/2010. (V.20.) sz. Kt. Pályázat benyújtása lakossági 
határozat Szennyvízszolgáltatás támogatására

Készült: 3 példányban
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