
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 9 -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, Balog Tiborné, Kiss Ernőné, 
Pomázi Károlyné

Pollák Tibor polgármester:  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 Szentiványi András testületi  
tagot.
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  elfogadta  Szentiványi  
András testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Pollák  Tibor  polgármester: kéri,  hogy  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetését,  3.  napirendi 
pontként tárgyalják meg.
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.Előterjesztés temető 2011. évi sírhelydíjainak megállapítására Demjén Imre
KG vezetője

2.Határozati javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati Demjén Imre
lakások bérleti díjáról KG vezető

3. Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése Pollák Tibor
polgármester

4. Intézményi étkeztetés normatíva átadásáról szóló megállapodás Pollák Tibor
Polgármester

 

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Hozzászólások:

Szentiványi András: hány évre szól a megváltás?

Demjén Imre: 25 évre. 

Fekete  József: ha  emelik  a  díjakat,  akkor  a   temető  környékét  is  rendbe kell  tartani.  A fűnyírás  
kritikán aluli. A közhasznúak  munkáját jobban meg kell szervezni. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés,  vélemény nincs,  aki  egyetért  az előterjesztésben 
foglalt emeléssel a tiszasülyi temető 2011. évi sírhelydíjainak megállapításáról szóló rendelet kapcsán, 
az szavazzon.



Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta  a  temető  fenntartásáról  és  a  temetkezési  szolgáltatásról  szóló  10/2009.  (V.28.)  

rendelet módosításáról szóló 2/2011. (III.09.) rendeletet. 

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Hozzászólások:

Fekete József: ez nem nagy emelés, a kiadásokat sem fogja fedezni.

Szentiványi András: meg kellene tervezni, hogy milyen felújításokat kell elvégezni a lakásoknál.

Demjén Imre: szolgálati lakásoknál akkor jelenik meg nagyobb kiadás, amikor új lakó költözik be. 
Folyamatában nincsenek nagyobb kiadások. szerinte elég az 5 %-os emelés.

Fekete József: biztosítva vannak a lakások? 

Pollák Tibor polgármester: igen, ennek a díját az önkormányzat fizeti. 
Amennyiben  több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért  
a melléklet szerinti határozati javaslattal, kéri az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

12/2011(III.09.) sz. Kt. határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő
szolgálati lakások bérleti díjáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 1. napjától a 
Tiszasüly község belterületén elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú lakások bérleti 
díját az alábbiakban állapítja meg: 

1. A havi lakbér mértéke a lakás komfortfokozata és alapterülete alapján:
a.) összkomfortos lakás:     270.- Ft/ m2/hó
b.) komfortos lakás 210.- Ft/ m2/hó
c.) komfort nélküli lakás:     88.- Ft/ m2/hó

2. A lakáshoz tartozó (udvaron belüli) nem lakás céljára szolgáló helyiség, garázs havi 
bérleti díja 

1995.-Ft

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

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Hozzászólások:

Fekete József: ha jól értelmezi a költségvetést, akkor Besenyszög részére az oktatási intézményekhez 
átadott pénzeszköz 23 millió forint.
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Pollák Tibor polgármester: polgármester úrral tartott megbeszélés során konkrét számokról nem volt 
szó, de ezen pénzösszeg és az állami támogatás elég kell hogy legyen az iskola – óvoda éves 
működtetéséhez.

Kiss Ernőné: vele senki nem ült le beszélni az összegekről, nem érti, hogy mi alapján jött ki ez az 
összeg. 

(Vargáné Kalmár Éva megérkezett az ülésre.)

Demjén Imre: Kevés lesz a 23 millió forint az iskola és óvoda működtetésére.

Vargáné Kalmár Éva: egyetért a 23 millió betervezésével.

Szentiványi András: Ezt a költségvetést most fogadják el, ha Besenyszög elszámol a 2010. évben 
Tiszasülyön felhasznált pénzeszközökkel, szükség esetén lehet módosítani a költségvetést. Annyi 
módosítást javasol, hogy a fejlesztési hitel helyett működési hitelt tervezzenek.

Demjén Imre: javasolja, hogy az iskola és óvoda működési költségeihez 36 millió forintot biztosítson 
a képviselő-testület. 

Pollák Tibor polgármester: kéri aki egyetért Demjén Imre képviselő javaslatával, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 2 igen 3 nem 2 tartózkodással nem 
fogadta el. 

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a költségvetésben 16 millió forint fejlesztési hitel és 23 
millió forint működési hitel legyen betervezve. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetért.  . 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja  Tiszasüly Község  Önkormányzatának  2011.  évi  költségvetését  a  változtatásokkal  együtt  
kérem, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 nem és 1 tartózkodik szavazással a 

melléklet szerint  és az elhangzott változtatásokkal megalkotta az önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló 3/2011.(III.09 .) számú rendeletét. 

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a megállapodást a melléklet szerint.
Amennyiben  kérdés,  hozzászólás  nincs,  aki  elfogadja  a  melléklet  szerint  a  megállapodást  az  
szavazzon.

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

13/2011(III.09.) sz. Kt. határozat
gyermekétkeztetésre vonatkozó 
megállapodásról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  a  melléklet  szerint  elfogadta  az 
Általános Iskola tiszasülyi tagintézmény vonatkozásában a gyermekétkeztetésre vonatkozó 
megállapodást.

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

Egyebek:

Pollák  Tibor  polgármester: tájékoztatja  a  képviselő  testület  tagjait,  hogy a  Tiszasüly  Jászkiséri 
útszakasz  felújításának  kezdeményezésére  a  Minisztériumtól  megkapták  a  választ,  hogy  ezen 
útszakaszt 2013 után kívánják felújítani.
Tovább tájékoztatja a testületi  tagokat,  hogy a Sipos & Moskovits Ügyvédi  Irodának a megbízása 
2010. december 31. napjával lejárt. Két folyamatban lévő ügy van a bíróságon. Amennyiben a testület  
szeretné, hogy ezen két ügyben továbbra is ezen ügyvédi iroda képviselje az önkormányzatot, akkor  
meg kell hosszabbítani a megbízást.

Hozzászólások:

Fekete  József: véleménye  szerint  nem  kell  meghosszabbítania  megbízást,  keresni  kell  másik 
ügyvédet.

Pollák Tibor polgármester: kéri a testület tagjait, aki egyetért Fekete József képviselő javaslatával az 
szavazzon.

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

14/2011(III.09.) sz. Kt. határozat
Ügyvédi megbízás megszűnéséről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja meghosszabbítani a 
megbízást a Sipos & Moskovits Ügyvédi Irodával (4400 Nyíregyháza,  Szarvas út 17.) 

Erről értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
4. Sipos& Moskovits ügyvédi iroda

Pollák  Tibor  polgármester: körjegyzőség  tekintetében  is  dönteni  kell  a  testületnek.  Mint 
polgármester továbbra sem kívánom támogatni a körjegyzőség létrehozását.
A  képviselő  testület  előtt  is  világossá  válhatott  a  közoktatási  feladatok  ellátása  során,  hogy  az 
együttműködés Besenyszöggel nem zökkenőmentes, egyeztetési problémák vannak, attól tart, hogy a 
körjegyzőség működése során is hasonló problémák merülnének fel.
Megkérdezi  a  képviselő-testület  tagjait  ki  ért  egyet  a  körjegyzőség  Besenyszöggel  történő 
létrehozásával.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  1  igen  és  6  nem  szavazással  nem  kíván 
körjegyzőséget létrehozni. 

Pollák Tibor polgármester: ez esetben vissza kell  vonni  a körjegyzőség létrehozására vonatkozó 
kezdeményezést. Kéri, aki egyetért ezzel, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  és  1  nem  szavazással  az  alábbi  
határozatot hozta meg: 

15/2011(III.09.) sz. Kt. határozat
körjegyzőségre vonatkozó kezdeményezés
visszavonására
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Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  6  igen  és  1  nem  szavazással 
visszavonta  a körjegyzőség létrehozására vonatkozó kezdeményezését.

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

      /:Szentiványi András:/
             jegyzőkönyv-hitelesítő
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Tiszasüly Község Iktatószám:280/2/2011
     Jegyzőjétől

II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. március 9-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

2/2011. (III.09.) a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról
rendelet szóló 10/2009. (V.28.) rendelet módosításáról 

12/2011(III.09.) sz. Kt. Az önkormányzat tulajdonában lévő
határozat szolgálati lakások bérleti díjáról

3/2011. (III.09.) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
rendelet

13/2011(III.09.) sz. Kt. gyermekétkeztetésre vonatkozó 
határozat megállapodásról

14/2011(III.09.) sz. Kt. ügyvédi megbízás megszűnéséről
határozat

15/2011(III.09.) sz. Kt. körjegyzőségre vonatkozó kezdeményezés
határozat visszavonására

Készült: 3 példányban
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