
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14 -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, Czinege László, Módos 
Róbert, Kovács István, Dr. Molnár András, Ulviczkiné Katona Éva, Oláh András.

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  
mivel  a  7  fő  képviselőből  7  fő  jelen  van.  Külön köszönti  Dr.Lengyel  Györgyi  asszonyt,  a  Jász-
Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  kormánymegbízottját,  aki  saját  kérésére  vesz  részt  a  
testületi ülésen.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Vargáné Kalmár Éva testületi 
tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta 
Vargáné Kalmár Éva testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Pollák Tibor polgármester: 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 közrend és közbiztonság helyzetéről Czinege László
rendőrkapitány
Módos Róbert
őrsparancsnok 

2. Tájékoztató a tiszasülyi Polgárőrség működéséről Kovács István
P. parancsnok

3. Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről Dr. Molnár András
háziorvos
Ulviczkiné Katona Éva
Védőnő

4. Tájékoztató a falugazdász 2010. évi tevékenységéről, Oláh András
     a 2011. évi támogatási lehetőségekről, tiszasülyi mezőgazdasági falugazdász
     termelők helyzetéről

5. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor
polgármester

6. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének Pollák Tibor
    teljesítéséről polgármester

7. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor
polgármeste

8. Rendelet-tervezet az anyakönyvi események engedélyezésének Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
    szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről jegyző

9. Rendelet-tervezet a szociális juttatásokról és ellátásokról Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
      jegyző

10. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola alapító okirat Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
      módosítása jegyző



11. Jegyző álláspályázat kiírása Pollák Tibor
polgármester

Pollák  Tibor  polgármester:  tájékoztatja  a  képviselőtestületet,  hogy  Dr.Lengyel  Györgyi 
kormánymegbízott asszony minden települési önkormányzat képviselőtestületi ülésén részt vesz egy 
alkalommal,  melynek  célja  a  bemutatkozás  és  tájékoztatás  a  Kormányhivatal  működéséről.  A 
napirendi  pontok  megtárgyalása  előtt  átadja  a  szót  Dr.  Lengyel  Györgyi  kormánymegbízott  
asszonynak.

Dr.Lengyel  Györgyi:  köszönti  a  képviselőtestület  tagjait.  Elmondja,  hogy 2011.  január  1-je  után 
milyen változások történtek a megyei államigazgatási szervezetben. A Kormányhivatal alapvetően a 
Közigazgatási Hivatal helyébe lépett, ugyanakkor az addig megyei  szinten működő államigazgatási  
szervek túlnyomó része be lett  integrálva a Kormányhivatalhoz.  A beintegrált  megyei  szervezetek 
önálló gazdálkodási jogköre megszűnt, ilyen jogköre csak a Kormányhivatalnak van, központosították 
a  beszerzéseket,  gépjármű  üzemeltetést,  informatikát,  pénzügyeket,  ennek  célja  a  megtakarítás, 
racionális gazdálkodás.  14 szakigazgatási szerv van, 836 fővel. Dr. Szakali Erzsébet a főigazgató, Dr.  
Urbán  Ildikó  lett  az  igazgató.  Ügyfélbarát  szolgáltatást  szeretnének  bevezetni,  egységes 
ügyfélszolgálati idővel. Létrejött a kormányablak, ahol hosszított ügyfélfogadás alatt 30 ügyben lehet 
segítséget kérni. Államigazgatási ügyekben is tudnak tájékoztatást adni. 
2013-tól egyablakos ügyintézést vezetnek be, az a cél, hogy az ügyirat vándoroljon, ne az ügyfél. 
A  Kormány  tervei  között  szerepel,  hogy  2013.  év  elejétől  járásokat  alakítanak  ki,  ez  járási  
kormányhivatal lesz, ahol szintén kormányablak fog működni. A járási kormányhivatalhoz átkerülnek 
a jegyzők által ellátott hatósági feladatok. Jelenleg a jegyzők munkájuk 60 %-ában állami feladatokat  
látnak el, az a logikus, hogy az állam legyen a munkáltatójuk, ne az önkormányzat. Kistérségi modell  
fogja jellemezni a rendszert. 200-300 járást szeretnének létrehozni. 
A Közigazgatási Hivatalok visszaállításával 2010. szeptemberétől helyre állt törvényességi ellenőrzés 
rendszere is,  a feladatot természetesen a Kormányhivatal vette át.  Ezen a területen nincs személyi  
változás,  a  Törvényességi  és  Felügyeleti  Főosztály  vezetője  továbbra  is  Dr.  Kollár  István,  aki  a  
Közigazgatási Hivatalnál már ellátta ezt a feladatot.

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: az országgyűlési képviselőnk a tegnapi Kistérségi Társulási 
Tanács ülésén arról tájékoztatta a polgármestereket, hogy a járások kérdése lekerült napirendről. Most  
ezzel ellentétes tájékoztatást kaptak, mi a helyzet a járásokkal valójában.

Dr. Lengyel Györgyi: a politikai egyeztetés még folyik, ő a minisztérium álláspontját képviseli. 

A képviselők által feltett kérdésekre Dr. Lengyel Györgyi megadta a választ.

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót a Czinege László rendőrkapitánynak.

Czinege László: köszönti a megjelentek. Elsősorban szeretné megköszönni az önkormányzattól kapott 
támogatásokat, melyek nagy segítséget nyújtanak a rendőrőrs működéséhez.
Legnagyobb gondot a rendőrség működésében is a pénzhiány jelent. Nagyon sok dolgot ígértek nekik  
is, amiből sajnos még semmi nem teljesült, pl., hogy 15-16 fős lesz a rendőrőrs. 

Módos Róbert: ismerteti a beszámolóját, kiegészítésként elmondja, hogy a beszámolóban szereplő 
számadatokat  a  robotzsaru  programból  kapták.  Az  őrs  kevés  létszáma  miatt  sajnos  nem  tudják 
biztosítani a 24 órás rendőri szolgálatot, de törekszenek arra, hogy mindig legyen rendőri ügyelet. 

Hozzászólások:

Szentiványi András: véleménye szerint túl pozitív ez a beszámoló, a település hangulata viszont nem 
ezt  tükrözi.  Sajnos  azt  az  önkormányzat  nem  tudja  megoldani,  hogy  a  rendőrség  feltöltse  az  
állományát. 32 %-os felderítést kevésnek találja. Nap, mint nap történnek bűncselekmények, nagyon  



sok  az  ittas  vezető,  miért  nem  ellenőrzik  őket?  Tudomása  szerint  nincsenek  védett  emberek.  
Előfordult, hogy rendőri segítség kérésre azt a választ kapták, hogy nincs szolgálatban, hívják a 107-
et. Miért költözött el Módos Róbert Kőtelekre, fontos lenne, hogy a faluban legyen.

Czinege László: A beszámoló statisztika részét a program által adott adatok alapján készítették el. 6  
főt biztosítanak a rendőrőrs részére, de 5 főre adnak pénzt. Nincs védett ember. Módos Róbert majd 
nyilatkozik,  hogy  miért  költözött  el,  ő  hozzájárult.  Előfordulhat,  hogy  amikor  a  rendőr  nincs  
szolgálatban valóban Szolnokot kell hívni. A túlmunka le van szabályozva, azt nem léphetik túl. A  
rendőrnek is jár a pihenés. Ezek a gondok a kevés létszám miatt állnak elő. Ugyanakkor a feladataik 
megnövekedtek, pl. tulajdon elleni szabálysértések, távoltartási ügyek. 

Módos  Róbert:  Azért  költözött  el  Kőtelekre,  mert  ott  az  önkormányzat  nem kér  lakbért,  csak  a 
közüzemi díjakat kell fizetni. Szerinte sincs védett személy.

Fekete József: a közbiztonság addig nem érdekli az embert, amíg konkrétan nem érinti. Valamikor 
csak 1 rendőr volt és volt tekintélye. A mai jogrendszer sajnos nem az átlag állampolgárt védi. Jó 
lenne kamerákat felszerelni a település két szélére az átutazó bűnözők ellen.

Czinege László: a térfigyelő kamera nagyon jó, de sajnos nagyon sok pénzbe kerül, kevés pályázat  
van rá. Az adatvédelmi törvény szerint, ha a kamerák át vannak adva a rendőrségnek akkor a felvételt 
5 napig vissza lehet nézni. Kéri a figyelendő kocsik listáját. A megelőzés nem csak rendőri feladat, 
párbeszédre van szükség, ha nem tudnak a problémáról, nem tudják kezelni.

Pollák Tibor polgármester:  beszéltek már  a  térfigyelő  rendszer kialakításáról  2-3 millió  forintba 
kerülne. 

Czinege László: ha érdekli a képviselő testületet, felajánlja, hogy megmutatja, hogy más településen 
hogyan működik. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás, kéri aki elfogadja 
a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót, az szavazzon.

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

17/2011.(IV.14.) sz. Kt. határozat
a közrend- és közbiztonság helyzetéről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
egyhangúan  elfogadta  a  közrend-  és  közbiztonság  helyzetéről  szóló 
tájékoztatót.

Erről értesülnek:

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

5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gy. út 5.
5.   Módos Róbert
      5061 Tiszasüly, Kiséri út 21.

(Czinege László és Módos Róbert távoznak az ülésről.)

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Kovács Istvánnak.

Kovács István: ismereti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Hozzászólások:



Fekete József: olyan emberek tagjai a polgárőrségnek, akik lopnak. Ez nagyon nagy baj. 

Kovács István: ezen személyek tagságának felfüggesztése folyamatban van. 

Szentiványi András: meg kellene nevezni ezeket az embereket. Az önkormányzattól 50 ezer forintos 
támogatást kapnak. Már egy új polgárőrséget is létre lehetne hozni. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület  
tagjait, aki elfogadja a Tiszasülyi Polgárőrség 2010. évről szóló tájékoztatóját, az szavazzon.

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

18/2011.(IV.14.) sz. Kt. határozat
a Tiszasülyi Polgárőrség 2010. évi
munkájáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
egyhangúan elfogadta a Tiszasülyi Polgárőrség 2010. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót.

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

   5061 Tiszasüly, Rákóczi u. 42.

(Kovács István távozik az ülésről.)

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: felkéri Dr.  Molnár András háziorvost valamint Ulviczkiné Katona Éva 
védőnőt, hogy ismertesse a tájékoztatóját.

Dr. Molnár András háziorvos és Ulviczkiné Katona Éva ismertette a beszámolót.

A napirendi ponttal kapcsolatban Fekete József tett fel kérdést, melyre a választ Dr.Molnár András 
megadta.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület  
tagjait, aki elfogadja a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót kérem, az szavazzon.

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

19/2011.(IV.14.) sz. Kt. határozat
a lakosság egészségügyi helyzetéről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 
elfogadta a mellékletek szerint a lakosság egészségügyi helyzetéről 
szóló tájékoztatót.

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

5061 Tiszasüly, Kiséri u. 38.
5. Ulviczkiné Katona Éva védőnő

5061 Tiszasüly, Kiséri u. 38.



4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Oláh András falugazdásznak.

Oláh András: ismerteti a melléklet szerint a beszámolót. 

A napirendi ponttal kapcsolatban Fekete József, Szentiványi András és Kalmár Éva tett fel kérdést, 
melyre a választ Oláh András megadta.

Hozzászólások:

Fekete József: nagyon sok a fatolvaj.  A csatornák el vannak dugulva. Jó lenne egy érdekvédelmi 
szervezetet létrehozni.

Oláh András: gazdakör van, de ezt már újra kellene szervezni, ez véleménye szerint is jó .

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait, aki elfogadja a Falugazdász 2010. évi tevékenységéről, a 2011. évi támogatási lehetőségekről, 
a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről szóló tájékoztatóját, az szavazzon.

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

20/2011.(IV.14.) sz. Kt. határozat
a falugazdász 2010. évi tevékenységéről,
a 2011. évi támogatási lehetőségekről,
a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
egyhangúan elfogadta a falugazdász 2010. évi tevékenységéről, a 2011. évi 
támogatási lehetőségekről, a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről 
szóló tájékoztatót.

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

(Oláh András, Dr. Molnár András, Ulvizckiné Katona Éva távozik az ülésről.)

5. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Amennyiben kérdés, vélemény nincs, aki elfogadja a tájékoztatót, mely a zárszámadás melléklete, kéri  
szavazzon. 

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

21/2011.(IV.14.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatala és a 
hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek 2010. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138. § 
(1)  bekezdése  g.  pontjában  biztosított  jogkörében  eljárva,  figyelemmel  a  többször 



módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  92.  §  (10)  bekezdésére,  valamint  a  193/2003. 
(XI.26.) Korm. rendeletben meghatározottakra, az alábbi határozatot hozza: 

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Tiszasüly  Község  Polgármesteri  Hivatala  és  a 
hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2010. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul vette és elfogadja. 

Felelős: Tiszasüly Községi Önkormányzat Jegyzője
Határidő: folyamatos

Végrehajtásban közreműködik: SZMJV PH Ellenőrzési Osztálya 
Erről értesülnek: 

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

6-7. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  elmondja,  hogy  sajnos  nincs  itt  a  pénzügyes,  aki  elkészítette  a 
beszámolót. Nem igazán tud eligazodni a rendelet-tervezeten.

Hozzászólások:

Vargáné Kalmár Éva: sok elírás is szerepel a mellékeltekben. Nem tudja kinek feltenni kérdéseit. 

Pollák Tibor polgármester:  javasolja,  hogy ezen napirendi  pontot  napolják el,  kérni  fogja,  hogy 
készítsék újból el a beszámolót, valamint a 8. napirendi pontban szereplő vagyongazdálkodásról szóló 
tájékoztatót is napolják el. 

Aki  egyetért azzal, hogy napolják ezen két napirendi pontot, kéri szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  elnapolja  a  2011.  évi  
beszámoló megtárgyalását, valamint a vagyongazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalását.

8. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Bozsóné  Dr.  Pravda  Erzsébet  jegyző:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  mellékelt  rendelet-tervezet 
alapján. Eddig ilyen rendelet nem volt, most törvény írja elő a megalkotását.

Pollák  Tibor  polgármester:  mivel  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  aki  egyetért  a  rendelet 
megalkotásával, kéri szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet 

szerint  megalkotta  az  anyakönyvi  események  engedélyezésének  szabályairól  és  az 

eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről szóló 4/2011. (IV.14.) rendeletét. 

10. Napirendi pont megtárgyalása:

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



Bozsóné  Dr.  Pravda  Erzsébet  jegyző:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  mellékelt  rendelet-tervezet 
alapján. Elmondja, hogy ezen szabályozás nem kötelező, csak lehetőség. 

A napirendi ponttal kapcsolatban Demjén Imre tett fel kérdést, melyre a választ Bózsóné dr.Pravda 
Erzsébet megadta.

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a rendelet módosítással, kéri szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet 

szerint megalkotta a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.14.) rendeletét. 

10. Napirendi pont megtárgyalása:

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

22/2011.(IV.14.) 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: 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése,  oktatása (1-4. évfolyam) 

- 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

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

-        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 melléklet alapján. 

Hozzászólások:

Szentiványi András: legyen kikötve próbaidő, előnyként szerepeljen a „B” kategóriás jogosítvány,  
helyben lakást oldja meg.

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: a törvény szerint 6 hónap próbaidő kikötésére van lehetőség. 

Pollák Tibor polgármester: biztosítanak önkormányzati lakást. 

Fekete József: legyen részmunkaidős. 

Szentivány András: a költségvetés tervezés ne legyen személyesen végzendő feladat, de legyen előny 
a költségvetésben való jártasság. 

Pollák Tibor polgármester: szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat. 

Aki  egyetért  azzal  a  javaslattal,  hogy  a  pályázati  kiírásban  szerepeljen  a  6  hónap  próbaidő,  az  
szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással egyetért a 6 hónap  
próbaidő kikötésével.

Aki egyetért azzal a javaslattal hogy a pályázati kiírásban feltételkén szerepeljen a helyben lakás, úgy 
hogy önkormányzati lakás biztosított, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással egyetért, hogy feltételként  
szerepeljen a helyben lakás, úgy hogy önkormányzati lakás biztosított.

Aki egyetért  azzal  a javaslattal  hogy a pályázati  kiírásban előnyként  szerepeljen a „B” kategóriás  
jogosítvány, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással egyetért, hogy előnyként  
szerepeljen a „B” kategóriás jogosítvány. 

Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a jegyzői állást részmunkaidősként írják ki, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen és 6 nem szavazással nem ér egyet azzal,  
hogy a jegyzői állást részmunkaidősként írják ki. 

Aki egyetért azzal a javaslattal hogy a pályázati kiírásban költségvetés tervezés ne legyen személyesen  
végzendő feladat, de legyen előny a költségvetésben való jártasság, az szavazzon. 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú szavazással  egyetért  azzal,  
hogy a pályázati kiírásban költségvetés tervezés ne legyen személyesen végzendő feladat, de legyen  
előny a költségvetésben való jártasság. 

Pollák Tibor polgármester: az elhangzott és elfogadott javaslatokkal módosítva, aki elfogadja a 
jegyzői álláspályázat kiírását, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egy ellenszavazattal  az alábbi határozatot hozta 
meg: 



23/2011.(IV.14.) sz. Kt. határozat
Jegyzői álláspályázat kiírása

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  elhangzott  módosításokkal  a 
melléklet szerint kiírja a jegyzői álláspályázatot.

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

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

      /:Vargáné Kalmár Éva:/
             jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:280/4/2011
     Jegyzőjétől

IV.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. április 14-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

17/2011.(IV.14.) sz. Kt. a közrend- és közbiztonság helyzetéről
határozat

18/2011.(IV.14.) sz. Kt. a Tiszasülyi Polgárőrség 2010. évi
határozat munkájáról

19/2011.(IV.14.) sz. Kt. a lakosság egészségügyi helyzetéről
határozat

20/2011.(IV.14.) sz. Kt. a falugazdász 2010. évi tevékenységéről,
határozat a 2011. évi támogatási lehetőségekről,

a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről

21/2011.(IV.14.) sz. Kt. Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatala és a 
határozat hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervek 2010. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

4/2011. (IV.14.) az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól
rendelet és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről szóló

5/2011. (IV.14.) a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló
rendelet 

22/2011.(IV.14.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc 
határozat Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény Alapító Okirat módosításáról

23/2011.(IV.14.) sz. Kt. Jegyzői álláspályázat kiírása
határozat

Készült: 3 példányban
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