
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 15-ei soron 
kívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor, Baksay Endre, Demjén Imre, Majercsik Zoltán, Vargáné Kalmár 
Éva,  Veres Kálmán

Tanácskozási joggal meghívottak:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző

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

Kéri  a  testület  tagjait,  hogy  2.   napirendi  pontként  tárgyalják  meg  az  önkormányzat  2010.  évi  
költségvetés módosítását. 

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

Napirend: Előadó:

1. Jegyző helyettesítése Pollák Tibor
polgármester

2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetése Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Bozsóné dr.Pravda Erzsébet nem kérte zárt ülés tartását.

Hozzászólások:

Vargáné Kalmár Éva: hiányosságnak tartja,  hogy hivatalosan még csak most  értesültek arról Pál 
Imre jegyző úr távozott, amikor már megszűnt a munkaviszonya. 

Pollák Tibor polgármester: a jegyző úr múlt  héten jelentette be, hogy el akar menni, előzménye nem 
volt, ragaszkodott ahhoz, hogy 14-ével szűnjön meg a munkaviszonya, ezért egyezett bele.

Vargáné Kalmár Éva: az átadás-átvétel milyen módon történt meg? Teljességi nyilatkozatot is tett a 
jegyző úr? Vannak függőben lévő ügyek is, eltűnt egy hanganyag, majd meglett stb.

Pollák  Tibor  polgármester: Tételes  átadás-átvételi  jegyzőkönyv  készült,  nem csak  az  iratokról, 
hanem  mindenről  ami  nála  volt  és  hivatali  tulajdon.  A  hanganyag  megkerült,  el  van  zárva  zárt 
borítékban a páncélszekrényben. Ismeretlen tettes ellen kell eljárást indítani a rendőrségen.

Vargáné Kalmár Éva: mikor hallgathatják meg a hanganyagot?

Pollák Tibor polgármester: következő testületi ülésen.

Demjén Imre: a szóbeszédek megelőzése érdekében kérdezi, hogy Pál Imre kapott lelépési pénzt?

Pollák Tibor polgármester: nem. Közös megegyezéssel távozott, az időarányosan járó le nem töltött 
szabadsága lett kifizetve.



Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: Valóban váratlanul történt a jegyző távozása. Javasolja, hogy 
utólagosan a képviselőtestület  határozattal  hagyja  jóvá Pál  Imre jegyző munkaviszonyának  közös 
megegyezéssel történő megszüntetését.

Vargáné Kalmár Éva: ilyen esetben kell indokolni a felmondást?

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: közös megegyezés esetén nem kell indokolni.

Pollák Tibor polgármester: egészségügyi állapotával indokolta. 

Bozsóné  Dr.  Pravda Erzsébet  jegyző:  Azért  vállalta  helyettesítést,  mert  ismeri  a  települést  és  a 
hivatali  dolgozókat  is.  Gazdálkodási  kérdésekbe  nem  akar  beleszólni,  természetesen  annak 
törvényességéért  is  felel.  Feladatának  elsősorban  a  hivatali  munka  folyamatosságának,  a  testületi  
munka törvényességének biztosítását tekinti. Gyakorlatilag az önkormányzati  működésért ugyanúgy 
felel, mint a főállású jegyző.  Javasolja, hogy a képviselőtestület írja ki a pályázatot a jegyzői állásra.

Vargáné Kalmár Éva: úgy gondolja, hogy az önkormányzati választásokig ne kerüljön kiírásra az 
álláspályázat, csak utána, feltéve ha mint helyettesítő jegyző addig is vállalja a helyettesítést.

Veres Kálmán: egyetért Vargáné Kalmár Éva képviselő asszonnyal, feltéve ha jegyző asszony addig 
vállalja  helyettesítést.

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: vállalja. 

Pollák Tibor polgármester: javasolja a képviselőtestületnek, hogy elsőként döntsön  Pál Imre jegyző 
munkaviszonyának közös megegyezéssel  történő megszűnésének jóváhagyásáról.  Aki jóváhagyja  a 
munkaviszony megszüntetését, szavazzon.

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

60/2010.(VII.15.) Kt. számú határozat
Pál Imre jegyző munkaviszonyának megszüntetéséről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 10. § (1) bekezdés b)  
pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja Pál Imre jegyző 
munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2010. július 14-el.

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

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért  Vargáné Kalmár Éva javaslatával, hogy a jegyzői állásra 
pályázat ne kerüljön kiírásra, csak a választás után, az szavazzon.

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

61/2010. (VII.15.) sz. Kt. határozat
jegyzői állás pályázat kiírásának mellőzéséről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  egyhangú  szavazással  úgy 
dönt,  hogy  a  jegyzői  állásra  a  pályázatot  nem  írja  ki,  azt  a  2010.  évi  helyi  
választások eredményeképpen felálló új testület hatáskörébe utalja.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Képviselő-testület tagjai helyben



Pollák Tibor polgármester: aki egyetért, hogy Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet a mellékelt határozati  
javaslat alapján helyettesítse a jegyzőt, az szavazzon.

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

62/2010. (VII.15.) sz. Kt. határozat
jegyző helyettesítéséről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Ötv. 10. § (1) bekezdés b) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva Bózsóné dr.Pravda Erzsébetet – Kőtelek-Hunyadfalva  
körjegyzőjét  –  megbízza  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala  
jegyzői feladatainak ellátásával, határozott időre, az új jegyző munkába állásáig.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyettes jegyző havi illetményét bruttó 
havi  170.000  Ft-ban  állapítja  meg.  Útiköltség  térítése  a  munkába  járás  szabályai  szerint 
történik.

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  megbízza  Pollák Tibor  polgármestert, 
hogy a jegyző helyettesítésével kapcsolatban megállapodást kössön Vékonyné Házi Eszter –  
Hunyadfalva – és Dr.Böhmer Péter – Kőtelek – polgármesterekkel.

Erről:

1. Bózsóné dr.Pravda Erzsébet körjegyző
2. Kőtelek Községi Önkormányzat
3. Hunyadfalva Községi Önkormányzat
4. A képviselő-testület minden tagja
5. Észal-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnoki Kirendeltsége
6. Irattár

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy azért van szükség a költségvetés módosítására, mert a 
szennyvíztelep  üzemeltetéséhez  tervezett  előirányzat  fogytán  van,  már  nem  elég  a  június  havi 
hozzájárulás átutalására. egy millió forint még van, ezt ki kell egészíteni, hogy utalni tudjon. Van még  
egy  kifizetetlen  számla  februárról,  ennek  esetében  azonban  még  nem ismert,  hogy  mennyit  kell  
levonni a számla összegéből elismert ügyvédi költség, illetve le nem ismert szivattyú javítás címén. 
Amint ez tisztázódik, ezt a számlát is utalni kell. Összességében mintegy 900 eFt átcsoportosítására 
lenne szükség. 

Vargáné Kalmár Éva: erre nincs fedezet a költségvetésben. Ha jól gondolja, akkor minden hónapban 
kell hozzájárulást fizetni, az állami támogatástól függetlenül. A pályázati pénzek hogyan alakulnak? 
Hogyan alakul a társulás költségvetése?

Pollák Tibor polgármester:  A pályázatok elbírálása jelenleg országos szinten le van állítva, nem 
lehet tudni mikor hoznak döntést.

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: A társulás költségvetése két részből tevődik össze, az állami 
támogatásból  és  az  önkormányzatok  hozzájárulásából.  Amennyiben  a  társulás  költségvetése  nem 
ismert a képviselők előtt, ebben segíteni fog. 

Vargáné Kalmár Éva: az átcsoportosítás csak ideiglenes megoldás lenne, mert  minden hónapban 
fizetni kell.

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet: mióta a társulás az üzemeltető, többe kerül. Ez természetes, hiszen 
amíg  a  kőteleki  Gazdasági  Ellátó  szervezet  üzemeltetett,  megoszlottak  a  költségek,  a  
szennyvízkezelésnél dolgozók más munkát  is végeztek. Eddig Tiszasüly a beszedett  szennyvízdíjat 
nem  adta  át  az  üzemeltetőnek,  most  pedig  még  ki  is  kell  pótolnia  ahhoz,  hogy  tudja  fizetni  a  
hozzájárulást.  Folyamatban  van egy nagyobb összegű rekonstrukciós  pályázat  benyújtása,  de  nem 



tudni,  mi  lesz  a  sorsa.  Ha  nyerne  a  pályázat  az  fedezné  a  teljes  rendszer  felújítását,  és  csak  az 
üzemeltetés lenne a költség. A társulás betartja a jogszabályi előírásokat a létszám vonatkozásában,  
ezért kell több dolgozót alkalmazni. Ez az év nehéz lesz, a következő talán  már könnyebb. Minden 
attól függ, nyernek-e a pályázatok.

Vargáné Kalmár Éva: az önkormányzatok által fizetett hozzájárulásokból tartják fent a telepet?

Bozsóné  Dr.  Pravda Erzsébet  jegyző:  igen.  A két  számla  kifizetéséhez 900.000.-Ft-ot  kellene a 
hitelkeret  terhére  engedélyezni.  Ez  most  nem  a  költségvetés  módosítása,  csak  a  képviselők 
hozzájárulása a hitelkeret igénybevételéhez. 
A következő testületi ülésen pedig módosítani kell a költségvetést, fedezetet kell találni a következő 
hónapokra. 

Pollák Tibor polgármester: aki  egyetért  azzal  hogy a  hitelkeret  terhére  900.000.-Ft  –ot  igénybe 
vehessen a számlák kifizetéséhez, az szavazzon. 

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

63/2010.(VII.15.) Kt. számú határozat
hitelkeret igénybevételéről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Pollák Tibor polgármester a Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító Társulás 
számláinak kifizetéséhez a meglévő hitelkeretből 900.000 Ft-ot igénybe 
vegyen .
Erről:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja

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

Kmf.

/:Pollák Tibor:/  /:Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet:/
polgármester    jegyző

      /:Majercsik Zoltán :/
jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:299/10/2010
   Jegyzőjétől

X.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. július 15-ei soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

60/2010.(VII.15.) Kt. számú Pál Imre jegyző munkaviszonyának megszüntetéséről
határozat

61/2010. (VII.15.) sz. Kt. jegyzői állás pályázat kiírásának mellőzéséről
határozat

62/2010. (VII.15.) sz. Kt. jegyző helyettesítéséről
határozat

63/2010.(VII.15.) Kt. számú hitelkeret igénybevételéről
határozat

Készült 3 példányban


	Tiszasüly Község 							Iktatószám:299/10/2010
	   Jegyzőjétől
	Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének



