
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron 
kívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete József,  Majercsik Zoltán, Veres 
Kálmán, Vizi Zsolt

Tanácskozási joggal meghívottak:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző, Körmöndi József

Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 10 fő 
képviselőből  7  fő  jelen  van,  Baksay  Endre,  Romanek  Róbert,  Vargáné  Kalmár  Éva  az  ülésről  való 
távolmaradását jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csörögi Tibor testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Csörögi Tibor testületi 
tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Kéri  a testület  tagjait,  hogy 1.  napirendi  pontként  tárgyalják meg a most  kiosztott  Hunyadfalvi  Regionális 
Szennyvíztelephez kapcsolódó pályázat benyújtását, valamint utolsó napirendi pontként pedig a most kiosztott  
Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola alapító okiratának módosítását.  

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

Napirend: Előadó:

1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor
   pályázat megtárgyalása polgármester

2. Bel- és csapadékvíz rendezési pályázat Pollák Tibor
    (Konzurciumi szerződés, Közbeszerzési feladat polgármester
     lebonyolítására felhatalmazás) 

3.Határozati-javaslat Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra Pollák Tibor
polgármester

4. Helyi Választási Bizottság választása       Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet
             jegyző

5. Besenyszög-Tiszasüly Alapító Okirat módosítása      Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
                                                                                                                jegyző

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Átadja a szót Körmöndi Józsefnek, a szennyvíztelep 
igazgatójának.

Körmöndi  József:  ismerteti  a  pályázatot.  Társulási  tanács  ülésen  vetődött  fel  ezen  pályázat  benyújtása.  
Elmondja, hogy a szennyvíztelepen, valamint a hálózaton nagy problémák vannak, valószínű hogy az építés  
során nagy hiányosságokat  követtek el,  ebből  adódóan évről-  évre  folyamatosan  bírságokat  fizetnek.  Ez a 
pályázat egy teljes rekonstrukciót takarna. Az önerő lakosságszám arányosan tevődik össze, valamint az önerő 
50 %-ára  lehet  majd  pályázni.  Ezen pályázat  benyújtásáról  már  korábban volt  testületi,  valamint  társulási  
döntés is. 
Más lehetőséget nem lát, hogy akár a régió, akár a települések ezen hibákat megoldják, sem eszköz, sem pénz 
nem áll rendelkezésre. Ez a pályázat egy fordulós, ha nyer, akkor már jövőre el tudnák kezdeni a munkákat.  



Jelenleg más pályázat nincs, valószínű nem is lesz. Októberben is lesz beadási határidő, de addigra elfogy a 
forrás, mert nagy igény lesz rá, ezért kellene első körben beadni.

Fekete József: ha sikeres lenne ez a pályázat az nagyon jó lenne, mert ez a szennyvízrendszer nem működik 
csak szippantással. Ha nyer a pályázat és újból képviselő lesz, arra fog törekedni, hogy egy beruházás figyelő 
bizottságot hozzanak létre, mert ez a mostani állapot felháborító. Annak idején meg volt a pénz a szükséges  
dolgokra a tervben foglaltak szerint, és nem úgy készült el a beruházás.
Mennyivel a hatékonyabb a társulás? Eddig biciklivel jártak, most Hunyadfalváról autóval 2 ember nézi az 
aknákat. A munkaerő felvételnél saját településekről kellene felvenni alkalmazottat, nem Szolnokról. 

Körmöndi József: szakmailag megfelelő embert próbálnak felvenni. A jelentkezők közül senkinek nem volt 
szennyvízes papírja, csak egy embernek, aki szolnoki lakos. 
Mennyivel olcsóbb? A társulás elfogadta a költségvetést 50 millió forinttal. Ez a minimális karbantartást és 
személyzeti béreket tartalmazza. 10 millió forint a kintlévőség. Először próbálják a hibákat feltárni, az aknákat  
vízteleníteni  kellene és szigetelni.  Ha eddig működött  így a szennyvíztelep,  kérne egy évet,  hogy tudjanak 
változtatni.

Fekete József: hiába van ügyelet a szennyvízakna mindig tele van. A határozati javaslatban az szerepel, hogy a 
2010. évi költségvetésből biztosítjuk az önerőt. Ennek mi a forrása? Honnan csoportosítják át?

Pollák Tibor polgármester: várják az állami támogatást, amely lecsökkenteni az önerőt, valamint a önerőre 
történő pályázat lenne a megoldás. 

Csörögi Tibor: rugalmasságot  tapasztalt  a munkák kapcsán. Azokat  az embereket,  akik eddig dolgoztak a 
telepen,  azokat  miért  nem lehet  alkalmazni?  Támogatni  tudja  a  pályázatot,  az  önerőre  fedezetére  történő 
megoldás  már  belső  dolog.  A  testület  részéről  tényleg  kell  egy  felügyelő  bizottság,  nem  kell,  hogy 
szakemberekből álljon, egy kiviteli tervből sok minden kiderül.

Bozsóné Dr.  Pravda Erzsébet  jegyző:  szeptember  15-éig lesz testületi  ülés,  addig kell  fedezetet  találni  a 
pályázat önerejére, itt kell javaslatot tenni a testület felé. 

Demjén Imre: a vagyonmegosztási vita lezárult már?

Bozsóné  Dr.  Pravda  Erzsébet: igen,  a  földhivatalnál  be  van  jegyezve,  csak  a  könyvelésben  nincs  még 
átvezetve. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért azzal hogy a pályázat benyújtásával a mellékelt határozati-javaslat  
szerint, az szavazzon.

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

65/2010.(VIII.17.) Kt. számú határozat
KEOP-2010-1.2.0/B. kódszámú „szennyvízelvezetés
és tisztítás” című pályázat benyújtásáról

1. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az  „Új Magyarország Fejlesztési Terven” belül „ 
Hunyadfalvai agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” címen pályázatot nyújt be a KEOP-2010-
1.2.0/B kódszámú „Szennyvízelvezetése és tisztítás” című pályázatra.

2. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges önrész 50 %-át 10.530.000.-Ft-ot a 
2010. évi költségvetésből biztosítja, a másik 50 %-ra 10.530.000.-Ft-ra az Önerő Alapra pályázat kerül  
benyújtásra.

3. A beruházás nettó elszámolható költsége: 520.012.075.-Ft

- ebből a beruházás önrésze: 78.001.812.- Ft
   - ebből a támogatás (80%):  442.010.263.-Ft

4. Amennyiben az Önerő Alapra benyújtott pályázat nem, vagy csökkentett összegben nyer támogatást, 
akkor az önkormányzat az önerő teljes összegét saját költségvetéséből biztosítja.

5. Határidő: azonnal
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            Felelős: Pollák Tibor polgármester

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. HUnyadfalvai Regionális Önkormányzati Társulás

Csataszög, Szebb Élet u. 42.
5. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

2. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Fekete József: a közbeszerzést ki csinálja?

Pollák Tibor polgármester: van gesztor település, a közbeszerzést ő végzi el, de a kivitelezést a települések 
külön-külön fogják elvégezni. 
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester aláírja a konzorciumi szerződést, az szavazzon.

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

66/2010.(VIII.17.) Kt. számú határozat
Konzorciumi szerződés aláírásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő Testülete a Vásárhelyi  Terv továbbfejlesztéséhez 
kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című ÉAOP-
5.1.2./D3-09-1f-2009-0001  azonosítószámú  pályázat  II.  fordulós  pályázatának  benyújtására 
irányuló  Konzorciumi  Szerződés  szövegezését  elfogadja  és  felhatalmazza  Pollák  Tibor 
polgármestert annak aláírásával.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Kunhegyes Város Önkormányzata

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzési feladat teljes körű lebonyolítását a JNSZ 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végezze el, az szavazzon.

67/2010.(VIII.17.) Kt. számú határozat
Felhatalmazás közbeszerzési szerződés 
megkötésére

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez 
kapcsolódó  bel-  és  csapadékvíz  rendezés  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyében  I.  ütem  című 
ÉAOP-5.1.2./D3-09-1f-2009-0001  azonosítószámú  pályázat  II.  fordulós  pályázatával 
kapcsolatos közbeszerzési feladat teljes körű lebonyolításával Jász-Nagykun-Szolnok megyei  
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t bízza meg.
Meghatalmazza  Kunhegyes  Város  Önkormányzatát,  mint  Konzorciumi  gesztort  a 
közbeszerzésre irányuló szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Kunhegyes Város Önkormányzata
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3. Napirendi pont megtárgyalása

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy mint minden 
évben, most is kiírásra kerülne a Bursa Hungarica pályázat.
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslatokkal, 
az szavazzon. 

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

68/2010.(VIII.17.) Kt. számú határozat
a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.  évre  kiírja  a  Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázatot. 
A pályázatot 2010. október 1. napjáig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kiírja 
és tájékoztatja a lakosságot a helyben szokásos módon.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor  polgármester, 
2. Képviselő-testület helyben, 
3. Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzőnek, hogy ismertesse a napirendi 
pontot.

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: a helyi választási bizottság tagjait 2010. augusztus 22-éig kell 
megválasztani. A szavazatszámláló bizottságok tagjai az országgyűlési választás előtt kellett megválasztani. 
Elmondja, hogy hogyan történik a nyilvántartásba vétel, eskü letétele. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
egyetért a határozati javaslatokkal, az szavazzon. 

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

69/2010.(VIII.17.) Kt. számú határozat
a Helyi Választási Bizottság megválasztásáról

Tiszasüly Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 23.  § (2) bekezdésében biztosított  felhatalmazás  alapján a Helyi  Választási  Bizottság 
tagjait és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja:

                Tagok:
Szávcsenkó Mária Tiszasüly, Fő út 45.
Kátai Emilné Tiszasüly, Dózsa György út 13.
Czékus Sándorné Tiszasüly, Patika út 12.
Póttagok:
Bozsikné Pázmándi Ilona Tiszasüly, Fő út 85.
Tóth Józsefné Tiszasüly, Fő út 18.

Erről értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai
2. Helyi Választási Iroda
3. Helyi Választási Bizottság tagjai

5. Napirendi pont megtárgyalása:
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Pollák Tibor polgármester:  ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy az intézmény 
szakfeladatai közé felvételre került a  képesség kibontakozó felkészítés, integrációs program. 
Aki egyetért a melléklet szerint az iskola óvoda alapító okirat módosításával, az szavazzon.

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

70/2010.(VIII.17.) Kt. számú határozat
Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadta Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását.
Erről értesülnek:

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

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

Kmf.

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

      /:Csörögi Tibor  :/
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Tiszasüly Község Iktatószám:299/12/2010
   Jegyzőjétől

XII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. augusztus 17-ei soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

65/2010.(VIII.17.) Kt. számú KEOP-2010-1.2.0/B. kódszámú „szennyvízelvezetés
határozat és tisztítás” című pályázat benyújtásáról

66/2010.(VIII.17.) Kt. számú Konzorciumi szerződés aláírásáról
határozat

67/2010.(VIII.17.) Kt. számú Felhatalmazás közbeszerzési szerződés 
határozat megkötésére

68/2010.(VIII.17.) Kt. számú a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra
határozat

69/2010.(VIII.17.) Kt. számú a Helyi Választási Bizottság megválasztásáról
határozat

70/2010.(VIII.17.) Kt. számú Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
határozat Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Alapító Okiratának módosításáról

Készült: 3 példányban

6


	Tiszasüly Község 							Iktatószám:299/12/2010
	   Jegyzőjétől
	Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének



