
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 5-ei soron 
kívüli üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző, Balog Tiborné

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  
mivel a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Fekete József és Szentiványi András képviselő jelezte az  
ülésről történő távolmaradását.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Fejes László testületi tagot.
Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangú szavazással  elfogadta Fejes László 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Pollák Tibor polgármester: Kéri a testület tagjait, hogy a napirendi pontot egészítsék ki az iskola 
fűtéskorszerűsítésére  vonatkozó  pályázat  benyújtásával,  aki  elfogadja  a  napirendi  pontokat  az 
szavazzon.

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

Napirend:           Előadó:

1. Általános Iskola épületének fűtéskorszerűsítésére vonatkozó Pollák Tibor
    pályázat polgármester

2. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor 
     Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy lehetőség van pályázatot benyújtására, ezzel az általános 
iskolában  fűtéskorszerűsítést  meg  tudnák  oldani.  A  Regionális  Gazdaságfejlesztési  Iroda  Kft 
pályázatíró vállalja a pályázatelkészítését, egyszeri éves regisztrációs díj 79.000.-Ft + ÁFA. Ez egy 
KEOP-os pályázat, melynek önereje 15 %. A teljes bekerülési összeg 36.000.000.- Ft, az önerő 15%, 
azaz 5.400.000.- Ft. Ha sikeres a pályázat a pályázatíró 5 %-os sikerdíjat kér, amennyiben nem nyer a 
pályázat formai hiba miatt, akkor a regisztrációs díjat visszafizetik. 

Képviselők által feltett kérdésekre Pollák Tibor polgármester megadta a választ.

Szentiványi András: ebbe az összegbe mindenképpen szerepeltetni kell az aprítékolót. 

Pollák  Tibor  polgármester:  amennyiben  nincs  több  kérdés,  vélemény,  hozzászólás,  kéri  aki 
elfogadja, hogy pályázatot nyújtsanak be az iskola fűtéskorszerűsítésére, az szavazzon.

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

24/2011.(V. 5.) sz. Kt. határozat
fűtéskorszerűsítési pályázat benyújtásáról 

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  dönt  a  kiírt  fűtéskorszerűsítési  
pályázat  benyújtásáról.  A  fűtéskorszerűsítés  teljes  bekerülési  összege  36.000.000.-  Ft,  az 

önerő 5.400.000.- Ft. Az önerő biztosítását az önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére vállalja.



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

2. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: kiosztásra került az iskola és óvoda által elkészített költségvetés tervezet.  
Iskola esetében 7 tanulócsoporttal számolnak , 10 fő pedagógussal, 3 fő technikai dolgozóval, és nem 
tartalmaz napközis csoportot. A hét tanulócsoport azt jelenti, hogy két osztályt össze kell vonni. Egy 
napközi csoportra viszont szükség van.

Hozzászólások:

Demjén Imre: egy napközis csoportot szerinte is meg kellene tartani. .

Tibádné Nagy Zsuzsanna: a törvényi előírásokat be kell tartani, akkor egyetért a javaslattal. 

Vargáné Kalmár Éva: nem látja a tervezetben a végkielégítések összegét, ami a létszámcsökkentés 
miatt jelentkezni fog.

Balog  Tiborné: óvoda  esetében  ilyen  gyermeklétszám  mellett  meg  kell  tartani  a  két  csoportot. 
Nagyon sok a HHH-s gyermek, őket kötelező felvenni. Az általuk beterjesztett költségvetésben a B 
változatot tudják támogatni.

Demjén Imre: ha lesz egy napközis csoport, az plusz egy pedagógust jelent.

Vargáné  Kalmár  Éva:  szerinte  ez  a  költségvetés  nem valós,  mert  egész évre  a  csökkentésekkel 
számol, holott azok csak szeptemberben fognak jelentkezni. Így nem tud állást foglalni

Pollák Tibor polgármester: úgy gondolja, hogy az óvoda költségvetését a B változat szerint el lehet 
fogadni.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan támogatja a B változat szerint az  
óvoda költségvetését. 

Kiss  Ernőné:  legutóbb  azt  kérte  a  képviselőtestület,  hogy  a  csökkentésekkel  készüljön  el  a 
költségvetés. Pontos elképzeléseket kér az idei iskolai költségvetés elkészítéséhez.

Pollák Tibor: vegyék ki a költségvetésből az étkezési és iskolakezdési hozzájárulást Az étkeztetést is  
vegyék figyelembe, hogy május 1. napjától visszakerült Tiszasülyre. A költségvetés erre az évre úgy 
legyen  összeállítva,  hogy  június  30-ig  a  jelenlegi  állapotnak  feleljen  meg,  július  1-től  pedig  7 
tanulócsoport, 1 napközis csoport, 11 pedagógus figyelembevételével.
Javasolja, hogy jövő hét szerdán tartsanak testületi ülést. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan támogatja Pollák Tibor javaslatát. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény nincs az ülés berekeszti. Köszöni a 
megjelenést.

Kmf.

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

/: Fejes László:/
jegyzőkönyv-hitelesítő



            
Tiszasüly Község Iktatószám:280/6/2011

     Jegyzőjétől

VI.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. május 5-ei soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

24/2011.(V. 5.) sz. Kt. fűtéskorszerűsítési pályázat benyújtásáról 
határozat

Készült: 3 példányban


	Tanácskozási joggal meghívottak:
	Tiszasüly Község Iktatószám:280/6/2011
	Jegyzőjétől
	Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének



