
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron 
kívüli üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző, Kiss Ernőné, Majercsik Zoltán

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  
mivel a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.
Az  érvényben  lévő  SzMSz  alapján  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javasolja  Tibádné  Nagy  Zsuzsanna 
testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 4 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta 
Tibádné Nagy Zsuzsanna testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Pollák Tibor polgármester: Kéri a testület tagjait, hogy a napirendi pontot egészítsék ki szennyvízre, 
ivóvízre vonatkozó pályázat benyújtásával, valamint tárgyalják meg Szászberek község kérelmét, aki  
elfogadja a napirendi pontokat az szavazzon.

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

Napirend:           Előadó:
1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor 
     Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése polgármester

2. Határozati javaslat lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatására Pollák Tibor
polgármester

3. Határozati javaslat lakossági szennyvíz szolgáltatás támogatására Pollák Tibor 
polgármester

4. Szászberek Község kérelme Pollák Tibor 
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Kiss Ernőnének.

Kiss  Ernőné: ismerteti  a  költségvetési  tervezetet,  elmondja,  hogy  nem  tervezett  végkielégítést,  
felmentési időre járó juttatást mert még nem tudja, hogy kit fog elküldeni. Ehhez a testületnek döntést 
kell hoznia. Ennek az anyagi vonzata egyébként is később fog jelentkezni, gyesen, gyeden lévőt nem 
lehet most elküldeni. Egy napközis csoport lesz, az alsó tagozatban két tanulócsoportot összevonnak, 
semmi plusz nincs a költségvetésben, gondol itt például szakkörökre.

Fekete József:  ha a Szászberek is társul, jelent-e valami pluszt anyagilag.? 

Kiss Ernőné: Ez csak Szászbereknek jelent plusz bevételt, mert a rá eső társulási normatíva őt fogja  
megilletni.

Szentiványi András: a pótlék mit takar, valamint a költségtérítés?

Kiss  Ernőné:  területi  pótlék,  osztályfőnöki  pótlék,  munkaközösségi  pótlék.  Ezek  törvény  által  
szabályozottak  A költségtérítés  pedig  az  átjáró  pedagógusok  munkába  járásnak  költségét  takarja,  
esetleges szakmai értekezletekre történő elutazás költségeit. 



Szentiványi András: úgy gondolja, hogy ilyen költségvetés mellett nem kell pótlékot fizetni. Kellene 
a falu összefogása is, rendezvényeket kellene szervezni, aminek a bevétele az iskola költségvetését 
támogatná.

Kiss Ernőné: meg lehet vonni a pótlékokat, de akkor a dolgozó munkaügyi bírósághoz fordulhat. 

Bózsóné dr.Pravda Erzsébet: a pótlékok megvonása törvénysértő.

Majercsik Zoltán: ha náluk megvonják az étkezési hozzájárulást, akkor a többi intézményben is 
vonják meg.  

Tibádné Nagy Zsuzsanna: javasolja, hogy az iskola és óvoda esetében ne vonják meg az étkezési 
hozzájárulást.

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Tibádné Nagy Zsuzsanna javaslatával az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  1  igen  3  nem  és  1  tartózkodik  szavazással  
elutasította Tibádné Nagy Zsuzsanna képviselő javaslatát.

Pollák Tibor polgármester: kéri, hogy aki elfogadja az iskola költségvetését a melléklet szerint az 
szavazzon. 

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

25/2011.(V. 11.) sz. Kt. határozat
Általános Iskola tiszasülyi intézményegység
költségvetése

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
elfogadta az intézményegység 2011. évi költségvetését. 

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

Kiss  Ernőné: ezeket  a  változásokat  véleményeztetni  kell  a  szülői  munkaközösséggel,  
diákönkormányzattal stb. Kéri, hogy erről is szülessen határozat.

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

26/2011.(V. 11.) sz. Kt. határozat
Általános Iskola tiszasülyi intézményegység
Szervezeti változatásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. július 1-i hatállyal 
az alábbi szervezeti változásokról dönt az Általános Iskolánál:

- az Általános Iskola 7 tanulócsoporttal és egy napközis 
csoporttal működik

- a pedagógus létszám 10 plusz 1 fő
Felkéri Kiss Ernőné intézményvezetőt hogy a határozatban szereplő szervezeti 
változásokkal kapcsolatos  véleményeztetési  eljárást  a  tiszasülyi 
tagintézményben folytassa le.



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

2. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint. 
Amennyiben  nincs  több  kérdés,  vélemény,  hozzászólás,  kéri  aki  egyetért  a  mellékelt  határozati 
javaslattal, az szavazzon. 

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

27/2011. (V.11.) sz. Kt. határozat
Lakossági ivóvíz szolgáltatás
támogatására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a  lakossági 
ivóvíz szolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be. 

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

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint. 
Amennyiben  nincs  több  kérdés,  vélemény,  hozzászólás,  kéri  aki  egyetért  a  mellékelt  határozati 
javaslattal, az szavazzon. 

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

28/2011. (V.11.) sz. Kt. határozat
Lakossági szennyvíz szolgáltatás
támogatására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatási  igényt  nyújt  be  a 
lakossági szennyvíz szolgáltatás támogatására. 
Gesztorként megbízza Csataszög Község Önkormányzatát. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Csataszög Község Önkormányzata

4. Napirendi pont megtárgyalása

Pollák  Tibor  polgármester: kiosztásra  került  Szászberek  polgármesterének  kérelme,  hogy 
szeretnének  csatlakozni  Besenyszög-Tiszasüly  közoktatási  társuláshoz.  Nem kell  most  dönteni  ez 
ügyben, kéri, hogy gondolják át, és majd a soros ülésen döntenek. 



Egyebek:
Fekete  József: a  költségvetés  kapcsán  el  kell  gondolkozni,  hogy  hogy  fogják  fenntartani  az 
önkormányzatot, minden intézményben végig kell gondolni a kiadásokat, és hogy honnan lehetne a  
bevételeket megnövelni. Lenne egy pár javaslata, hogy ezeket a dolgokat vizsgálják meg. 

1. saját gépkocsi használat
2. költségtérítés
3. adóbevételek növelése
4. képviselői tiszteletdíjról történő lemondás
5. hivatali gépjármű kilométer keretének behatárolása
6. szennyvízdíjakat szedje a szennyvíztársulás, és ebből üzemeltessen
7. felajánlások keresése, kérése. 

Pollák Tibor polgármester: soros testületi ülésen fogják tárgyalni a költségvetés módosítását, azon 
az ülésen végigmennek ezeken a sorokon és részletesebben megbeszélik. 
Amennyiben több kérdés, vélemény nincs az ülés berekeszti. Köszöni a megjelenést.

Kmf.

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

/: Tibádné Nagy Zsuzsann:/
jegyzőkönyv-hitelesítő

            



Tiszasüly Község Iktatószám:280/7/2011
     Jegyzőjétől

VII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. május 11-ei soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

25/2011.(V. 11.) sz. Kt. Általános Iskola tiszasülyi intézményegység
határozat költségvetése

26/2011.(V. 11.) sz. Kt. Általános Iskola tiszasülyi intézményegység
határozat szervezeti változatásáról

27/2011. (V.11.) sz. Kt. Lakossági ivóvíz szolgáltatás
határozat támogatására

28/2011. (V.11.) sz. Kt. Lakossági szennyvíz szolgáltatás
határozat támogatására

Készült 3 példányban
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