
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  október  14-ei 
alakuló üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák  Tibor  polgármester,  Demjén  Imre,  Fekete  József,  Fejes  László, 
Szentiványi  András,  Tibádné  Nagy  Zsuzsanna,  Vargáné  Kalmár  Éva 
képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Bozsóné Dr.  Pravda Erzsébet  jegyző,  Szávcsenkó Mária,  Mihály Józsefné, 
Varga Zoltán, Kovács István

Fejes László korelnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 
a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Fekete József testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta 
Fekete József testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Javasolja,  hogy a kiküldött  meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja  meg a Képviselő-
testület.

Vargáné Kalmár Éva: javasolja, hogy a napirendi pontok közé vegyék fel a következő négy év 
gazdasági programját.

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet  jegyző:  az alakuló ülésen nem célszerű más napirendi pontokat 
tárgyalni,  mivel  ez  a  jegyzőkönyv  cégkivonatként  fog  szerepelni  négy éven keresztül.  A teljes 
jegyzőkönyv másolatát fogják kérni.  

Fejes  László  korelnök:  kéri  a  testület  tagjait,  aki  elfogadja  a  napirendi  pontot  a  meghívóban 
szerepeltek szerint, az szavazzon.

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

Napirend: Előadó:

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás Szávcsenkó Mária
    eredményéről, megbízólevek átadása HVB elnök

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester                         Fejes László
     eskütétele   korelnök

3. Polgármester illetményének megállapítása Fejes László
korelnök

4. Polgármester költségátalányának megállapítása Fejes László
korelnök

5. Ügyrendi Bizottság megválasztása Pollák Tibor
polgármester 

6. Alpolgármester megválasztása Pollák Tibor
polgármester

7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Pollák Tibor
polgármester

8. Szociális Bizottság megválasztása Pollák Tibor
polgármester



9. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának  Pollák Tibor 
    előkészítése polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Fejes  László  korelnök: felkéri  Szávcsenkó Máriát,  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  hogy 
tájékoztassa a jelenlévőket a választás végleges eredményéről.

Szávcsenkó Mária HVB elnök: üdvözli a megjelenteket és a melléklet szerint ismerteti a napirendi 
pontot. 

Fejes László korelnök: felkéri Szávcsenkó Máriát, hogy adja át a megbízóleveleket.
(Megbízólevelek átadása)

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Fejes László korelnök: felkéri a Képviselő-testület tagjait az eskü letételére.
( A képviselők az esküt letették )
Az önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései szerint a polgármester a Képviselő-testület előtt 
tesz esküt.
Felkéri Pollák Tibor polgármestert az eskü letételére.
(A polgármester az esküt letette)

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Fejes  László  korelnök:  elmondja,  hogy  előzetes  egyeztetés  alapján  a  polgármester  személyes 
érintettségét bejelenti, de a képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy kizárja-e szavazásból. 
Kérem a képviselő- testületet, hogy szavazzon arról, hogy a polgármester kizárja-e a szavazásból. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen 6 nem és 1 tartózkodik szavazással  
nem zárta ki Pollák Tibor polgármestert a szavazásból. 

Fejes László korelnök: a melléklet szerint ismerteti a polgármester illetményéről szóló határozati 
javaslatot.
Kéri a testület tagjait, tegyék meg javaslataikat, hozzászólásaikat.

Szentiványi András: a polgármester illetménye eddig több volt vagy kevesebb, mint a határozati 
javaslatban feltüntetett összeg? 

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: eddig a 8,5-ös szorzószámot alkalmazták, ő javasolta a 10-
es szorzószámot tekintettel arra, hogy az általános gyakorlat hasonló nagyságrendű településeknél a 
felső határ, a 11–es szorzó alkalmazása.

Vargáné  Kalmár  Éva: az  önkormányzat  gazdasági  helyzetére  tekintettel,  ő  a  8,5-es  szorzó 
megállapítását javasolja. Ha a gazdasági helyzet javul, majd visszatérnek az illetmény emelésére. 

Fejes László korelnök: kéri a képviselő- testületet, aki egyetért Vargáné Kalmár Éva javaslatával, 
hogy a polgármester illetménye 8,5-es szorzóval kerüljön megállapításra, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 4 igen 1 nem és 2 tartózkodik szavazással 
elfogadta Vargáné Kalmár Éva javaslatát, és az alábbi határozatot hozta.  

76/2010. (X.14.) sz. Kt. határozat
Pollák Tibor polgármester illetményének 
megállapítására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Pollák  Tibor 
polgármester  illetményét  2010.  október  3.  napjától  kezdődően  a 
polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az 
önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV. 
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törvény 3.  §  (1)-(2)  bekezdései  alapján  328.525.-  Ft/   hó összegben 
állapítja meg.  

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

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Fejes  László  korelnök:  elmondja,  hogy  előzetes  egyeztetés  alapján  a  polgármester  személyes 
érintettségét bejelenti, de a képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy kizárja-e szavazásból. 
Kéri a képviselő- testületet, szavazzon arról, hogy a polgármester kizárja-e a szavazásból. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen 6 nem és 1 tartózkodik szavazással  
nem zárta ki Pollák Tibor polgármestert a szavazásból. 

Fejes László korelnök: a melléklet szerint ismerteti a polgármester illetményéről szóló határozati 
javaslatot, javasolja, hogy a költségátalány mértékét 30%-ban állapítsák meg. 

Kéri a testület tagjait, tegyék meg javaslataikat, hozzászólásaikat.

Szentiványi András: javasolja a 20 %-ot. 

Fejes László korelnök: kéri a képviselő- testületet, aki egyetért Szentiványi András javaslatával, 
hogy a polgármester költségátalányának mértéke 20 %-.ban legyen megállapítva, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  4  nem  0  tartózkodik  szavazással 
elutasította Szentiványai András javaslatát.

Fejes  László  korelnök:  aki  egyetért  a  kiosztott  határozati  javaslattal,  miszerint  a  polgármester 
költségátalányának mértéke 30 % legyen az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 3 nem és 0 tartózkodik szavazással az 
alábbi határozatot hozta meg:

77/2010. (X.14.) sz. Kt. határozat
Pollák Tibor polgármester költségtérítésnek
megállapítására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Pollák  Tibor 
polgármester  költségtérítését  2010.  október  3.  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.

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat három bizottság 
megalakítását  írja  elő.  Javasolja,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottságot  a  képviselők  alacsony  számára 
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tekintettel  ne  válasszanak.  Az  SZMSZ felülvizsgálata  során  ezt  töröljék.  A pénzügyi  bizottság 
megalakítása Tiszasüly település esetében nem kötelező.

Javaslatot tesz az Ügyrendi Bizottság elnökére és tagjaira:
- elnökének javasolja:  Demjén Imrét
- tagjainak javasolja: Vargáné Kalmár Éva

Fekete József képviselőket.
Kovács István
Varga Zoltán kültagokat. 

Vargáné Kalmár Éva: javasolja  kültagoknak Csörögi  Tibort  és  Majercsik Zoltánt,  mert  ők az 
előző ciklusokban oszlopos tagjai voltak a képviselő-testületnek. 

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: ha a képviselő-testület nem fogadja el kültagnak Kovács 
Istvánt és Varga Zoltánt, akkor a következő testületi ülésen kell erre visszatérni, olyan személyt 
nem lehet megválasztani, akivel ez nincs egyeztetve és nincs itt, hogy esküt tegyen.

Fekete József: jó lett volna, ha ezt a javaslatot megkapják az ülés előtt és akkor már tudtak volna 
egyeztetni és elkerülhető lett volna ez a helyzet.

Szentiványi András: javasolja, hogy kültagok nélkül fogadják el a bizottság tagjait. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke Demjén Imre 
képviselő legyen, tagjai pedig Vargáné Kalmár Éva és Fekete József képviselő az szavazzon. 

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

78/2010. (X.14.) sz. Kt. határozat
az Ügyrendi Bizottság megválasztására

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 10. § (1) bekezdés 
b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság 
Elnökévé: Demjén Imre (Tiszasüly, Haladás út 33.) képviselőt
Tagjaivá: Fekete József (Tiszasüly, Berze út 7.) képviselőt

   Vargáné Kalmár Éva ( Tiszasüly, Vörösmarty út  4.) képviselőt.
megválasztotta.

Erről értesülnek:
1.  Pollák Tibor polgármester helyben
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző, helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben.
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja.

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy a  Képviselő-testület  saját 
tagjai  közül  a  polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére,  a  Képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára, alpolgármestert választ.  Személyére a polgármester tesz javaslatot. A 
választás titkos szavazással történik.
Tibádné Nagy Zsuzsanna képviselőt javasolja az alpolgármesteri tisztség betöltésére. 
Megkérdezi Tibádné Nagy Zsuzsannát, hogy kér-e zárt ülést?

Tibádné Nagy Zsuzsanna:nem.

Pollák Tibor polgármester: az alpolgármester jelölt előzetes egyeztetés alapján bejelenti személy 
érintettségét, de a képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy kizárja-e a szavazásból. 
Kéri a képviselő- testületet, szavazzon arról, hogy az alpolgármester jelöltet kizárja-e a szavazásból. 
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Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen 6 nem és 1 tartózkodik szavazással  
nem zárta ki Tibádné Nagy Zsuzsanna alpolgármester-jelöltet a  szavazásból. 

Pollák Tibor polgármester: miután más javaslat nem volt, felkéri az Ügyrendi Bizottság tagjait, 
hogy  a  titkos  szavazás  lebonyolításához  készítse  elő  a  szavazólapok  és  biztosítsa  a 
szavazóhelyiségeket. Ennek idejére szünetet rendel el. 
(Szünet)

Pollák Tibor polgármester: felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét,  ismertesse a titkos szavazás 
módját, ossza ki a szavazólapokat.

Demjén Imre Ügyrendi Bizottság elnöke: ismerteti a szavazás menetét, kiosztja a szavazólapokat.

Pollák Tibor polgármester: a szavazás idejére szünetet rendel el.
(Szünet)

Pollák  Tibor  polgármester: felkéri  az  Ügyrendi  Bizottság  elnökét  ismertesse  a  szavazás 
eredményét. 

Demjén Imre Ügyrendi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a titkos szavazás rendben zajlott le. 
Tibádné Nagy Zsuzsanna 3 igen és 4 nem szavazatot kapott.

Pollák  Tibor  polgármester: Megállapítja,  hogy az  alpolgármester  választás  eredménytelen.  A 
Képviselő-testület  nem  választotta  Tibádné  Nagy  Zsuzsanna  képviselőt  alpolgármesternek. 
Javasolja a Képviselő- testületnek, hogy a következő ülésre napolják el az alpolgármester választást 
illetve a 7. Napirendi pontot vegyék le a napirendről.

7. Napirendi pont megtárgyalása: elnapolva.

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: Javaslatot tesz az Szociális Bizottság elnökére és tagjaira:
- elnökének javasolja:  Fejes Lászlót
- tagjainak javasolja: Demjén Imre

Vargáné Kalmár Éva képviselőket.
Mihály Józsefné
Faragóné Pintér Margit kültagokat. 

Demjén Imre: javasolja Tibádné Nagy Zsuzsannát tagnak.

Pollák  Tibor  polgármester:  az  alpolgármester  nem  tölthet  be  bizottságban  tagságot,  és  az  ő 
alpolgármester jelöltje Tibádné Nagy Zsuzsanna. Ő javasolná Szentiványi Andrást is tagnak.

Szentiványi András :  nem vállalja a tagságot. 

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a Szociális Bizottság tagjait is a következő testületi 
ülésen válasszák meg. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással egyetért azzal, hogy a  
következő testületi ülésen válasszák meg a Szociális Bizottság tagjait. 

9. Napirendi pont megtárgyalása: 

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

Szentiványi  András: javasolja,  hogy  1  hónapon  belül  aktualizálják  és  egységes  szerkezetbe 
foglalják  a rendeletet,  majd az utána követő egy hónapon belül az ügyrendi  bizottság tárgyalja 
meg, és 3 hónapon belül legyen egy érvényes SZMSZ. 
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Bozsóné  Dr.  Pravda  Erzsébet  jegyző:  a  hat  hónapos  határidőt  törvény  írja  elő,  eddig  kell 
felülvizsgálni.  A határozati  javaslatban  megjelölt  határidő  nem azt  jelenti,  hogy korábban nem 
készülhet el az új SZMSZ.

Szentiványi András: jó lenne ha nem utolsó pillanatban kapnák meg az anyagot.

Bozsóné  Dr.  Pravda  Erzsébet  jegyző:  ha  elkészül  a  tervezet,  megküldi  a  képviselő  testületi 
tagoknak véleményezésre, hogy mire testületi ülésre kerül az anyag mindenki számára elfogadható 
legyen. Nem csak az Ügyrendi Bizottság lesz bevonva a véleményezésbe, hanem minden képviselő. 
Legyen a felülvizsgálat határideje 2010. december 14. 

Pollák  Tibor  polgármester: amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület 
tagjait, aki elfogadja a melléklet szerinti határozati javaslatot az szavazzon.

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

79/2010. (X.14.) sz. Kt. határozat
a Szervezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálatáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a 
jegyzőt  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  felülvizsgálatával,  és  a 
feladatat  megoldásában  a  Képviselő-testület  minden  tagja  működjön 
közre. 
Határidő: 2010. december 14.
Felelős: jegyző

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

Kmf.

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

/: Fekete József:/
jegyzőkönyv-hitelesítő
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    Tiszasüly Község Iktatószám:299/15/2010
   J e g y z ő j é t ő l

XV.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. október 14-ei alakuló ülésének jegyzőkönyve

76/2010. (X.14.) sz. Kt. Pollák Tibor polgármester illetményének 
határozat megállapítására

77/2010. (X.14.) sz. Kt. Pollák Tibor polgármester költségtérítésnek
határozat megállapítására

78/2010. (X.14.) sz. Kt. az Ügyrendi Bizottság megválasztására
határozat

79/2010. (X.14.) sz. Kt. a Szervezeti és Működési Szabályzat
határozat felülvizsgálatáról

Készült: 3 példányban
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