
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15 -ei 
soron következő 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, Majercsik Zoltán, Csótó Andrásné, Pomázi 
Károlyné, Kiss Ernőné, Balog Tiborné

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  
mivel  a  7  fő  képviselőből  5  fő  jelen  van.  Fejes  László  az  ülésről  való  távolmaradását  jelezte,  
Szentiványi András később tud megjelenni az ülésen.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Demjén Imre testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Demjén Imre 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Pollák Tibor polgármester: kéri, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetését utolsó napirendi 
pontként tárgyalják meg, valamint a folyószámlahitel felvételéhez szükséges határozatott, az általános 
iskola alapító okiratának módosítását és Jászladány Várossá nyilvánításához való támogatásról szóló 
határozati javaslatot vegyék fel a napirendi pontok közé
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az 
alábbiak szerint:
Napirend:           Előadó:
1. Tájékoztató a „Tiszasüly Községért” Alapítvány Csótó Andrásné

2010. évi munkájáról kuratórium elnöke

2. Kereskedelmi és Ipari szolgáltatásokról szóló beszámoló Czakóné Nemes Katalin
       megtárgyalása főelőadó

3. Előterjesztés az intézmények és külső étkezők részére nyújtott Demjén Imre
szolgáltatások ellenértékéről  KG vezetője

4. Rendelet-tervezet a közműves ivóvízellátásról és a közműves Demjén Imre 
szennyvízelvezetésről valamint azok díjairól szóló 5/2004. KG vezetője
(II.18.) rendelet módosításáról

5. Tájékoztató a Közüzemi Gondnokság 2010. évi munkájáról Demjén Imre
KG vezetője

6. Tájékoztató az Idősek Klubja 2010. évi munkájáról Vargáné Kalmár Éva
Telephelyvezető

7. Bel- és csapadékvíz rendezés pályázatához szükséges határozatok Pollák Tibor
Polgármester

8. Polgármesteri Hivatal és Közüzemi Gondokság alapító okiratának Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
       módosítása jegyző

9. Folyószámlahitel módosítása Pollák Tibor
polgármester

10. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola Alapító Okiratának Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet



módosítása. jegyző
11. Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése Pollák Tibor

polgármester

12. Jászladány várossá nyilvánításához támogatói nyilatkozat Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  felkéri  Csótó  Andrásnét  a  „Tiszasüly  Községért”  Alapítvány 
kuratóriumának elnökét, ismertesse tájékoztatóját. 

Csótó Andrásné kuratórium elnök: ismerteti a beszámolóját a melléklet szerint. 

Hozzászólások:

Fekete  József: sajnos  a  kiadás  lassan  meghaladja  a  bevételt.  A  kuratóriumnak  el  kell  azon  
gondolkoznia, hogy lehetne ezt a folyamatot lelassítani.

Csótó Andrásné kuratórium elnök: sajnos az SZJA 1 %-ból befolyt összeg felére csökkent a két évvel 
ezelőttihez  képest.  Pályázaton  nem  nyertek  sem  tavaly,  sem  tavalyelőtt.   A  településen  négy 
közhasznú szervezet működik, így támogatást sem kapnak már annyit. A pénzeszközök lekötése óta  
csökkent a kamat is.

Pollák Tibor polgármester: azok a cégeket, akik itt dolgoznak a Hanyi  – Tiszasüly árvízi tározó 
létrehozásánál az iparűzési adó nyilvántartás alapján meg lehetne keresni, hogy az adójuk 1 %-át az  
alapítványnak fizessék meg. 

Csótó Andrásné kuratórium elnök: ez nagyon jó ötlet, a héten el is postázz a kérelmeket. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja a beszámolót, az szavazzon.

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

1/2011. (II.15.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Községért Alapítvány 
2010. évi munkájáról szóló tájékoztató

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a „Tiszasüly Községért” 
Alapítvány 2010. évi munkájáról szóló tájékoztatóját.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben, 
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Csótó Andrásné kuratórium elnöke

(Csótó Andrásné kuratórium elnöke az ülésről távozik.)

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a Bozsóné Dr- Pravda Erzsébet jegyzőnek.

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet 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:

2/2011. (II.15.) 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. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet  jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,

3. Napirendi pont megtárgyalása

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti az előterjesztést. Kéri hogy javítsák a szöveges részben a levonható ÁFÁ-t 
700 ezerre.

Hozzászólások:

Vargáné Kalmár Éva: nagyon magasnak találja a bérköltséget, hány fővel kalkuláltak?

Demjén Imre: 3 fő alkalmazott bérével számolt. Az élelmiszer inflációt nehéz tervezni, éves szinten 
is nagyon ingadozó.

Fekete József: a közvetlen beszerzés lehetőségei: Mit hozhatnak? Pályázati kiírás megtörtént-e?

Demjén Imre: nincs kiírva még a pályázat. Szoktak élni a közvetlen beszerzés lehetőségéve. 

Fekete József: az önkormányzat földjein a nyersanyagot meg lehetne termelni a közhasznúakkal. Az 
előterjesztés nincs összhangban a költségvetéssel. Javasolja hogy napolják el a rendelet-tervezet 
megtárgyalását, legyen egyeztetve a pénzügyes ügyintézővel. 

Vargáné Kalmár Éva: javasolja, hogy a nyersanyagnormát emeljék, a térítési díjakat pedig hagyják 
változatlan áron. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Vargáné Kalmár Éva javaslatával, hogy a nyersanyagnormát 
emeljék, a térítési díjat pedig hagyják változatlan áron, a szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet 

szerint  megalkotta  az intézmények  és  külső  étkezők  részére  nyújtott  szolgáltatások 

ellenértékéről szóló 1/2011. (II.15.) rendeletét. 

4. Napirendi pont megtárgyalása

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti az előterjesztést a melléklet alapján. Elmondja, hogy 2010. decemberében 
módosították a rendeletet. A decemberi módosítás  7 milliós  többlet bevétel eredményez.  Nagyon  
magas  a  locsolási  kedvezmény,  így  a  javasolt  változtatásban  a  kedvezmény  kevesebb  lesz,  de  a 
fizetendő díj nem változna. A szennyvízpályázat  még nincs kiírva, addig nem tudják, hogy milyen 
értékekkel kell kalkulálni. 

Hozzászólások:

Pollák Tibor polgármester: ebben az évben körülbelül a szennyvíztársulásnak 19 millió forintot kell 
fizetni. Az előterjesztés alapján a szennyvízdíj bevétel 11.850 ezer forint, ehhez még pótolni kellene 



7.150  ezer  forintot,  ez  nagyon  sok.  Javasolja,  hogy készítsenek  új  számítást,  és  egyeztessenek  a 
pénzüggyel, legyen összhang a költségvetés számaival.

Fekete József: már régóta mondja, hogy az alapdíjat töröljék el, mert a nyugdíjasok fizetik meg azok  
helyett a díjakat, akik nem fizetnek. 

Pollák Tibor polgármester: kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy napolják el a rendelet módosítását 
egyeztetés miatt, kérem az szavazzon. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  elnapolja  a  rendelet  
módosítását. 

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.. 

Fekete József: ki és mire használja az OPEL-t.

Demjén Imre: hétfőn fogászatra viszi a lakosokat, szerdán a vért szállítják Szolnokra, és ezekre a  
napokra iktatják a vásárlást is.

Fekete József: nagyon sok a km futás, ezt csökkenteni kell.

Pollák  Tibor  polgármester: tavaly  tényleg  odament  a  kocsi,  ahova  kellett,  fölöslegesen  nem 
használták.  A szelektív hulladékgyűjtők környéke nagyon szemetes. Mire jó ez? Kg-ra szállítják, vagy 
konténerenként?

Demjén Imre: a lakosságnak jó. Konténerenként. 

Fekete József: a műanyagflakonos konténer gyorsan megtelik, súlyra viszont keveset nyom, nem úgy 
mint az üveges. Miért mínuszos a hulladékszállítás, mikor fizetnek alapdíjat, és még a szemeteszsákot  
is megveszik.

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: Nagykörűben ezt úgy oldották meg, hogy van egy gyűjtőhely,  
oda csak átlátszó zsákban lehet elvinni a műanyagflakonokat, nem konténerben gyűjtik. 

Demjén Imre: ez megfontolandó dolog. 

Pollák Tibor polgármester: utána kell járni a kukás rendszer kialakításának is. Amennyiben nincs 
több kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja a Képviselő-testületnek a  Közüzemi Gondnokság 2010. 
évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadását.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

3/2011. (II.15.) sz. Kt. határozat
Közüzemi Gondokság 2010. évi 
munkájáról szóló tájékoztató

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Közüzemi 
Gondnokság 2010. évi munkájáról szóló tájékoztatóját. 
Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben, 
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Demjén Imre KG vezetője

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: felkéri Vargáné Kalmár Évát, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Vargáné Kalmár Éva: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 



Hozzászólások 

Fekete József: hogyan látja a társulás előnyeit, hátrányait?

Vargáné Kalmár Éva: A gondozottak és a munkatársak nem éreztek semmilyen hátrányt amiatt hogy 
társulásban  működik  az  ellátás,  semmilyen  változás  nem  történt  az  irányukba.  Szakmailag  és 
anyagilag sok hozadéka van, pozitívak a tapasztalatok. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja az Idősek Klubja 2010. évi tájékoztatóját, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  1  tartózkodik  szavazással  az  alábbi 
határozatot hozta meg: 

4/2011. (II.15.) sz. Kt. határozat
Idősek Klubja 2010. évi munkájáról 
szóló tájékoztató

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Idősek Klubja 2010. 
évi munkájáról szóló tájékoztatóját.

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

7. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy a mellékletben szereplő két 
határozatot kell jóváhagynia a konzorciumi tagoknak. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri a 
testület tagjait, aki jóváhagyja Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott 
339/2010. (XII.15.) Kt határozatában foglaltakat, az szavazzon.

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

5/2011. (II.15.) sz. Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének
339/2010. (XII.15.) Kt. határozatában foglaltak jóváhagyása

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúlag  jóváhagyja 
Kunhegyes  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által  hozott  339/2010. 
(XII.15.) Kt határozatában foglaltakat, mely szerint az ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2010-
0001  azonosító  számú  pályázat  Gesztora  a  könyvvizsgálói  feladatok  ellátására 
FEHÉRNÉ  Könyvvizsgáló  és  Tanácsadó  Kft-t  bízta  meg,  bruttó  4.500.000  Ft 
megbízási díj fejében. 

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

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Pollák  Tibor  polgármester: amennyiben  kérdés,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki 
jóváhagyja Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott 340/2010. (XII.15.) 
Kt határozatában foglaltakat, az szavazzon. 
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg: 



6/2011. (II.15.) sz. Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
340/2010. (XII.15.) Kt határozatában foglaltak jóváhagyása

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúlag  jóváhagyja 
Kunhegyes  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által  hozott  340/2010. 
(XII.15.) Kt határozatában foglaltakat, mely szerint az ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2010-
0001 azonosító  számú pályázat  Gesztora a projektmenedzser  feladatok ellátására 
EUExpert Kft-t bízta meg, bruttó 9.937.500 Ft megbízási díj fejében. 

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

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzőnek.

Bozsóné  Dr.  Pravda  Erzsébet  jegyző:  ismételten  módosítani  szükséges  a  polgármesteri  hivatal, 
valamint közüzemi gondnokság alapító okiratát. Ki kell venni az alapító okiratokból a 2010. január 1-
je előtt alkalmazott szakfeladatokat, valamint az előző testületi ülésen javasolta, hogy a gondnokság  
szakfeladatai közül töröljék a szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladatot, de időközben 
kiderült, hogy a pénzügy ezen szakfeladatot használja, így szükséges annak visszahelyezése. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,  aki így 
elfogadja a polgármesteri hivatal alapító okiratának mődosítását, az szavazzon. 

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

7/2011. (II.15.) sz. Kt. határozat
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításáról

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2010.  évi  XC.  törvény 135.  §  (9) 
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  Polgármesteri  Hivatal  alapító  okiratát  az 
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratból törli a 2010. január elseje előtt alkalmazott szakfeladatok felsorolását. 

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Magyar Államkincstár

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,  aki így 
elfogadja a közüzemi gondokság alapító okiratának módosítását, az szavazzon. 

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

8/2011. (II.15.) sz. Kt. határozat
A Közüzemi Gondnokság alapító okiratának 



módosításáról

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2010.  évi  XC.  törvény 135.  §  (9) 
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  Közüzemi  Gondnokság  alapító  okiratát  az 
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratból törli a 2010. január elseje előtt alkalmazott szakfeladatok felsorolását 
„ A 2010. január elsejétől alkalmazott szakfeladatok közé felveszi az alábbit:
3700001 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése”

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. KG vezetője
5. Magyar Államkincstár Szolnok

(Szentiványi András megérkezik az ülésre.)

9. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy  a  15  millió  forintos 
hitelkeret február 28. napjával lejár. Így kéri, hogy a 10 millió forintos folyószámlahitelt is szüntessék  
meg február 28. napjával, és ettől a naptól 25 millió forintos folyószámlahitelt vegyenek fel.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri  a testület  tagjait,  aki  így elfogadja a folyószámlahitel  
igénybevételét, az szavazzon. 

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

9/2011. (II.15.) sz. Kt. határozat
folyószámlahitel  igénybevételéről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  91/2010.  (XI.18.)  Kt 
számú  határozattal  10.000.000.-Ft  összegű  folyószámlahitel  igénybevételét 
határozta  el.  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ezen 
folyószámla-hitelt  2011.  február  28.  napjával  megszünteti,  és  egyben  2011. 
február  28.  napjával  25.000.000-Ft  összegű  folyószámlahitel  igénybevételét 
határozza  el,  a  közszolgáltatási  és  államigazgatási  feladatok  folyamatos 
működtetéséhez.

A hitel visszafizetésének határideje: 2012.02.28.

A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitel  visszafizetés 
időtartama  alatt  a  hitelt  és  járulékait  a  fejlesztési  kiadásokat  megelőzően  a 
költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

A  Képviselő-testület  a  hitel  és  járulékai  visszafizetési  kötelezettségeinek 
biztosítékaként a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet javára 
engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi 
és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja.
5. Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

10. Napirendi pont megtárgyalása:



Pollák  Tibor  polgármester: ismerteti  a  napirendi  pontot,  elmondja,  hogy  a  801225  szakfeladat 
szövegének változása miatt szükséges módosítani az iskola alaptó okiratát. 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,  aki így elfogadja az általános iskola 
alapító okiratának módosítását, az szavazzon. 

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

10/2011. (II.15.) sz. Kt. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Alapító Okirat módosításáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Besenyszög-Tiszasüly  Chiovini  Ferenc 
Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Alapító  Okirat  módosítását  elfogadja  az 
alábbiak szerint: 

801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó 
iskolai oktatása, inkluzív nevelése 

- a sajátos nevelési igényt megalapozó állapotok közül:
- enyhén értelmi fogyatékos / tanulásban akadályozott
- testi- és mozgásfogyatékos / mozgáskorlátozott

 - érzékszervi: látás-, hallásfogyatékos
- beszédfogyatékos / beszédsérült;
-  a  megismerő  funkciók vagy a viselkedés  fejlődésének tartós  és 
súlyos rendellenességével küzdő, valamint
-  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola
5. Községi Önkormányzat Besenyszög
6. Magyar Államkincstár Szolnok

11. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot. 

A napirendi  ponttal  kapcsolatban Vargáné Kalmár  Éva és Fekete József tett  fel  kérdést,  melyre  a 
választ Pomázi Károlyné megadta.

Hozzászólások:

Pollák  Tibor  polgármester:  nagyon  sok  az  az  összeg,  amit  az  iskola  és  óvoda  működtetéséhez 
terveztek, ezt nem tudja elfogadni. A költségekre automatikusan tettek 10 %-ot. A gázzal történő fűtés 
nem kerül  annyiba.  36  milliós  hitelt  a  két  intézmény  működtetéséhez  nem tudnak  felvállalni.  A 
betervezett 49 millióval szemben 15 milliót tud felajánlani.

Kiss Ernőné: Nem tudja, hogy jött ki a 15 millió, vagy miért pont ennyi az átadásra szánt összeg.  
Nem  vitatja,  hogy  a  fűtést  le  lehet  venni  3  millió  forintra.  A  törvények  által  előírt  feladatokat 
teljesíteni  kell,  a  pedagógus  létszámot  szintén  törvény  határozza  meg  a  kötelező  óraszám 
függvényében.  Az  előírt  órakedvezményeket  biztosítani  kell.  A  jelenlegi  pedagógus  létszám  a 
kötelezően előírt alatt van. Ha az óraszámokat lecsökkenti a képviselőtestület, csökken a normatíva is. 
A más településről  átjáró gyermekek nem kerülnek többe, normatívát  hoznak. Ha osztályt  vonnak 
össze, kérdés hogy így is lesz-e átjáró gyermek.



Pollák Tibor polgármester: Megérti az elmondottakat, de miből adjon, ha nincs.

Szentiványi András: társulási szerződés egyértelműen kifejezi, hogy a normatív támogatáson felüli 
pénzeszköz  átadásról  a  két  település  polgármesterének  kell  megegyeznie,  és  ezt  kell  jóváhagynia  
testületnek. 

Pollák Tibor polgármester:  egyeztetett  a besenyszögi polgármesterrel, közölte, hogy mennyit  tud 
adni.

Bózsóné dr.Pravda Erzsébet jegyző:  A társulási megállapodás szerint a működési kiadásoknak a 
normatív  állami  támogatás  és  az  intézményegység  saját  bevétele  által  nem  fedezett  részét  a 
tagönkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani. Az átadandó pénzeszközről valóban a két  
polgármester állapodik meg, de ezt alá kell támasztani.

Majercsik Zoltán: a polgármestereknek az intézményvezetőkkel kell egyeztetnie. 

Kiss  Ernőné: nem  kért  tőlük  senki  olyan  számításokat,  hogy  mennyivel  kevesebb  lenne  a 
költségvetésük, ha osztályösszevonás lenne, délelőtt – délutáni oktatás lenne stb. 
Ők elkészítenek többfajta megoldásra vonatkozó költségvetést, de a testületnek kell eldöntenie mit és 
milyen szinten akar a helyi közoktatásban megoldani, a költségvetést ehhez kell meghatározni. 

Szentiványi  András:  a  normatíva  fölötti  részt  az  intézményeknek  kell  alátámasztania.  Vagy 
eladósodik a település, vagy munkanélküli pedagógusok lesznek. Nem a testületnek kell eldöntenie, 
hogy hogyan  kell  ezen változtatni,  és  visszadobni  hogy a  testületnek  kell  ebben döntenie.  Ehhez 
kellene variációk, amiket az intézményvezetők kiszámolnak.

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: Készült kalkuláció arra vonatkozóan ha a település önállóan 
oldaná  meg  a  közoktatási  feladatait,  ez  esetben  nem kapnának  normatívát  a  minimum  feltételek 
hiányában.  Ha  most  nem  lesz  jóváhagyva  a  költségvetés  nem  gond,  időben  be  lett  nyújtva,  de 
legkésőbb  március  15-ig  jóvá  is  kell  hagyni.  Ki  kell  dolgozni  több  változatot,  különböző 
költségigényekkel, így lehet döntési helyzetbe hozni az önkormányzatot.

Pollák Tibor polgármester: egyetért a jegyző asszonnyal. Ismételt egyeztetések után legyen megint 
testületi ülés. 

Balog Tiborné: ez vonatkozik az óvodára is?

Pollák Tibor polgármester: igen. 

Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy napolják ezen napirendi pont továbbtárgyalását, 
kérem szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elnapolja a költségvetési  
rendeletelfogadását. 

12. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester.  Jászladány  település  kéri,  hogy  várossá  nyilvánítását  támogassa  a 
testület, amennyivel ezzel egyetértenek, kérem szavazzanak.

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



11/2011. (II.15.) sz. Kt. határozat
Jászladány várossá nyilvánításának
támogatása

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  Jászladány 
település várossá nyilvánítását.

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

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

      /:Demjén Imre :/
             jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:280/1/2011
     Jegyzőjétől

I.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. február 15-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

1/2011. (II.15.) sz. Kt. Tiszasüly Községért Alapítvány 
határozat 2010. évi munkájáról szóló tájékoztató

2/2011. (II.15.) sz. Kt. a kereskedelmi és ipari 
határozat szolgáltatásokról

1/2011. (II.15.) az intézmények és külső étkezők részére nyújtott
rendeletét szolgáltatások ellenértékéről szóló

3/2011. (II.15.) sz. Kt. Közüzemi Gondokság 2010. évi 
határozat munkájáról szóló tájékoztató

4/2011. (II.15.) sz. Kt. Idősek Klubja 2010. évi munkájáról 
határozat szóló tájékoztató

5/2011. (II.15.) sz. Kt. Kunhegyes Város Önkormányzata 
határozat Képviselő-testületének

339/2010. (XII.15.) Kt. határozatában foglaltak jóváhagyása

6/2011. (II.15.) sz. Kt. Kunhegyes Város Önkormányzata 
határozat Képviselő-testületének 

340/2010. (XII.15.) Kt határozatában foglaltak jóváhagyása

7/2011. (II.15.) sz. Kt. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
határozat módosításáról

8/2011. (II.15.) sz. Kt. a Közüzemi Gondnokság alapító okiratának 
határozat módosításáról

9/2011. (II.15.) sz. Kt. folyószámlahitel  igénybevételéről
határozat

10/2011. (II.15.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc 
határozat Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény Alapító Okirat módosításáról

11/2011. (II.15.) sz. Kt. Jászladány várossá nyilvánításának
határozat támogatása

Készült: 3 példányban
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