
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-ai soron 
következő üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Fekete József, Fejes László, Szentiványi 
András, Vargáné Kalmár Éva képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző, Pomázi Adrienn, Nagyné Csajbók Dorottya, 
Litkei Tamásné, Kiss Ernőné, Majercsik Zoltán, Balog Tiborné

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  
mivel  a  7  fő  képviselőből  6  fő  jelen  van.  Tibádné  Nagy  Zsuzsanna  képviselő  az  ülésről  való 
távolmaradását jelezte. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Demjén Imre testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Demjén Imre 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Pollák Tibor polgármester: Kéri a testület tagjai, hogy Szentiványi András képviselő indítványára a 
napirendi  pontot  egészítsék ki  azzal,  hogy a  földtulajdonosi  közösség fizesse  ki  az  önkormányzat  
részére a földjei után járó bérleti díjat, melyet a vadásztársaság fizet a földhasználat után, aki elfogadja 
a napirendi pontokat az szavazzon.

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

Napirend:           Előadó:
1.Jegyzői álláspályázatok megtárgyalása Pollák Tibor

polgármester

2.Tájékoztató a település lakosságának szociális helyzetéről, Pomázi Adrienn
a munkanélküliség alakulásáról szociális előadó

3.Jelentés a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhatóság tevékenységéről Litkei Tamásné
Családgondozó

       Nagyné Csajbók Dorottya
           Gyámügyi előadó

4.Tájékoztató a Besenyszög- Tiszasüly Általános Iskola, Könyvtár Majercsik Zoltán
és a Művelődési Ház 2010/2011-évben végzett munkájáról, intézményegység 
vezető a további feladatokról

5.Tájékoztató a Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda Tibádné Nagy Zsuzsanna
2010/2011-évben végzett munkájáról, a további feladatokról    intézményegység vezető

6.Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda alapító okirat Pollák Tibor
módosítása polgármester

7.SZKTT társulási megállapodás módosítása Pollák Tibor 
polgármester

8.Határozati javaslat Tiszasüly Község Önkormányzatának Pollák Tibor 
Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadására polgármester

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

10.Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor



polgármester

11.Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Pollák Tibor
módosítása polgármester

12. Tiszasülyi Fesztivál előkészületének megtárgyalása

13. Földtulajdonosi Közösség által fizetendő bérleti díjról Pollák Tibor 
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén  Imre:  elmondja,  hogy  az  ügyrendi  bizottság  megtárgyalta  a  pályázati  anyagokat  4  fő 
pályázatát javasolja érvénytelennek, 2 főét pedig érvényesnek minősíteni Az előterjesztésben szerepel, 
hogy a pályázatok miért érvénytelenek. A pályázók meghallgatása előtt a testületnek dönteni kell a  
beérkezett  pályázatok  érvénytelenné  és  érvényessé  nyilvánításáról,  az  ügyrendi  bizottság  javaslata 
alapján, amennyiben azzal egyetértenek.

Pollák  Tibor  polgármester: kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  alapján  egyetért   a  pályázatok 
érvénytelenné nyilvánításával, az szavazzon. 

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

32/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
jegyzői álláspályázatok érvénytelenné
nyilvánításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 23/2011. (IV.14.) 
sz.  KT határozattal  kiírt  jegyzői  álláshely betöltése  tárgyában  úgy határoz, 
hogy  az  előírt  határidőben  benyújtott  pályázatok  közül  a  következőket 
érvénytelennek nyilvánítja: 

1. Somodi Zsuzsanna (5200 Törökszentmiklós, Blaha Lujza utca 28.), mivel 
a  pályázat  feltételként  előírt  „főiskola,  igazgatásszervezői,  állam  és 
jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítés”-sel,  „legalább  3-5  év  szakmai  tapasztalat”-tal, 
„közigazgatási  szakvizsgával”  nem  rendelkezik,  valamint  pályázat 
részeként  benyújtandó  iratok,  igazolások  közül  a  „jegyzői  munkakör 
betöltésére  irányuló  szakmai  programot”,  „iskolai  végzettséget, 
képzettséget igazoló okmány hiteles másolatát” nem csatolta. 

2. Dr. Juhász Róbert (5000 Szolnok, Tószegi út 45/A. I/7.) mivel a pályázat 
feltételeként  előírt  legalább  3-5  év  szakmai  tapasztalat”-tal  nem 
rendelkezik. 

3. Kurta  Sándor  (  4034  Debrecen,  Csenger  utca  20.),  mivel  a  pályázat 
feltételeként  előírt  „vagyonnyilatkozat  tételi  eljárás  lefolytatáshoz” 
szükséges  nyilatkozatot,  „helyben  lakás  vállalásához”  szükséges 
nyilatkozatot,  pályázat  részeként benyújtandó iratok, igazolások közül a 
„jegyzői munkakör betöltésére irányuló szakmai programot” nem csatolta

4. Budai Erika (2200 Vecsés, Anna u.  21.),  mivel  a pályázat  feltételeként 
előírt  vagyonnyilatkozat  tételi  eljárás  lefolytatáshoz”  szükséges 
nyilatkozatot,  „helyben  lakás  vállalásához”  szükséges  nyilatkozatot, 
pályázat  részeként  benyújtandó  iratok,  igazolások  közül  a  „jegyzői 
munkakör betöltésére irányuló szakmai programot” nem csatolta. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testületi döntésről 
értesítse a pályázókat, és a pályázati anyagukat postai úton küldje vissza. 



Határidő: azonnal

Felelős: Pollák Tibor polgármester

Erről értesülnek:

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

Pollák Tibor polgármester: Kéri,  hogy  aki  az előterjesztés  szerint  egyetért  a pályázatok 
érvényessé nyilvánításával, az szavazzon. 

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

33/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
jegyzői álláspályázatok érvényessé
nyilvánításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 23/2011. (IV.14.) 
sz.  KT határozattal  kiírt  jegyzői  álláshely betöltése  tárgyában  úgy határoz, 
hogy  az  előírt  határidőben  benyújtott  pályázatok  közül  a  következőket 
érvényesnek nyilvánítja: 
1. Tóth Ildikó (5000 Szolnok, Jubileum tér 3. V/24.)
2. Dr. Nagy Mátyás (6500 Baja, Korsós u. 16.)

A  képviselő-testület  úgy  határoz,  hogy  az  érvényes  pályázatot  benyújtott 
pályázókat meghallgatja. 

Erről értesülnek:

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

(Tóth Ildikó pályázó behívásra került)

Pollák  Tibor  polgármester: köszönti  a  pályázót.  Megkérdezi,  hogy  hozzájárul-e  a  nyílt  ülés 
tartásához, vagy zárt ülést kér.

Tóth Ildikó: hozzájárul a nyílt ülés tartásához. 

Demjén Imre: az ügyrendi bizottság meghallgatta a pályázót, kéri a képviselő testület tagjait, hogy 
tegyék fel kérdéseiket. 

Pollák  Tibor  polgármester: javasolja,  hogy  a  pályázó  foglalja  össze  azokat,  a  dolgokat,  amik 
elhangzottak a bizottsági ülésen. 

Tóth  Ildikó:  az  általa  elkészített  szakmai  koncepció  tükrözi,  hogy  tisztában  van  a  jegyzői  
feladatokkal.  A településről rendelkezik ismeretekkel.  Amíg konkrétumokat  nem ismer, addig nem 
akar felelőtlenül bármit is ígérni, de természetesen vannak elképzelései.
Nem  ismeri  az  önkormányzati  vagyonát,  nem  tudja,  hogy  milyen  bérbeadások  vannak,  azokat  
mindenképp  felül  kell  vizsgálni.  Az  iparűzési  adót  át  kell  tekinteni,  nem tudja  hogyan  folyik  a 
kintlévőségek behajtása, illetve az milyen fázisban van. Az oktatást is felül kell vizsgálni, áttekinteni  
az intézmények helyzetét.  6 hónap próbaidő alatt,  úgy gondolja, teljes képet kap az önkormányzat 
vagyoni,  anyagi  helyzetéről,  intézményi  struktúrájáról.  Ha konkrét  eredmény még nem is  lesz,  de 
irányokat, elképzeléseket már lehet felvázolni. 
Ha szükséges, vállalja a helyben lakást, ha nem, akkor Kőtelekről járna át, melyért nem kér útiköltség 
térítést.  Csak  azt  a  juttatást  kéri,  ami  a  törvényben  előírt.  Költségvetés  tervezésében  részt  vett,  
pályázatokat  írt,  az  önerő  megtervezésében,  valamint  annak  biztosításához  szükséges  bevétel 



megteremtésében  szintén  részt  vett  Kőteleken  mint  aljegyző.  Kőtelek  egy  kis  település,  ahol  a  
jegyzőnek, aljegyzőnek mindent kellett tudnia, a rábízott feladatokat elvégezte.
Részt vett a képviselőtestület elé kerülő javaslatok kidolgozásában, a döntést ők hozták meg, adott  
esetben az alternatívák közül választottak.
A képviselők, valamint a polgármester helyi politikusok, számukra a népszerűtlen döntés nem kedvez. 
A jegyző nem politikus, a jegyző feladata a törvények betartatása, ha népszerű, ha nem. Természetesen 
felvállalja népszerűtlen döntések meghozatalát is ha arra van szükség. 

Pollák  Tibor  polgármester: köszöni,  hogy  megjelent,  tájékoztatja,  hogy  a  képviselő-testület  a 
napirendi  pontok  megtárgyalása  után  fog  dönteni,  telefonon  még  a  mai  nap  folyamán  értesíti  a  
döntésről. megkéri, hogy fáradjon ki a teremből. Behívja a második pályázót. 
 Köszönti  a  pályázót.  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  pályázó  a  pályázat  beadásával  
egyidejűleg írásban hozzájárult a nyílt ülés tartásához.
Javasolja, hogy úgy, mint az előző pályázó, foglalja össze a bizottsági ülésen elhangzottakat. 

Dr.  Nagy  Mátyás: Tiszasülyről  ismeretei  az  internetről,  valamint  az  ott  megtalálható  képviselő-
testületi  jegyzőkönyvekből  vannak.  Olvasta  a vitákat,  valamint  látja,  hogy a  település  számára  az 
ÖNHIKI nagyon sokat jelent. Véleménye szerint a képviselők alul értékelik a települést. 
Az  iparban  nem  lát  kitörési  lehetőséget,  a  turizmus  felfuttatása  jöhet  szóba.  Az  ökotelepülés  
létrehozásában  látna  fantáziát,  ingatlanok  értékesítésével  ide  vonzani  szellemi  tőkét,  kézmű-  és 
háziipart,  ez  hosszabb  távon  a  lakosságszám  is  növekedést  is  eredményezhetne.  Ennek  szakmai 
előkészítését  tudná  vállalni.  Foglalkozott  kríziskezeléssel,  dolgozott  olyan  önkormányzatnál,  ahol 
önhiki pályázatot kellett készítenie. Nem okvetlen költségcsökkentésben kell itt gondolkodni, hanem 
dinamizmusra, pénzcsinálásra.
Dolgozott kisebb, majd fokozatosan nagyobb önkormányzatoknál, most már szeretne nyugodt otthont 
teremteni és számára szimpatikus  ez a kis közösség. 

Pollák  Tibor  polgármester: köszöni,  hogy  megjelent,  tájékoztatja,  hogy  a  képviselő-testület  a 
napirendi  pontok  megtárgyalása  után  fog  dönteni,  telefonon  még  a  mai  nap  folyamán  értesíti  a  
döntésről

(Dr. Nagy Mátyás távozik az ülésről.)

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pomázi Adriennek. 

Pomázi  Adrienn:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  tájékoztató  alapján.  Elmondja,  hogy a  szociális 
bizottság tárgyalta a tájékoztatót, és elfogadásra javasolja.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény nincs, kéri a Képviselő-testület tagjait, aki 
elfogadja  a  település  lakosságának  szociális  helyzetéről,  a  munkanélküliség  alakulásáról  szóló 
tájékoztatót, az szavazzon.

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

34/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
település lakosságának szociális helyzetéről, 
a munkanélküliség alakulásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
elfogadja a település lakosságának szociális  helyzetéről,  a  munkanélküliség 
alakulásáról szóló tájékoztatót. 

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



3. Napirendi pont megtárgyalása: 
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót  Nagyné Csajbók Dorottyának, és Litkei Tamásnénak. 

Nagyné  Csajbók  Dorottya: ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján.  Kiegészítésként 
elmondja, hogy a napirendi pontot a szociális bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

Litkei Tamásné családgondozó: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhatóság jelentését kérem, az szavazzon.

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

35/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhatóság
tevékenységéről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 
elfogadta a mellékletek szerint a Gyermekjóléti Szolgálat és a 
gyámhatóság tevékenységéről szóló jelentést.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Nagyné Csajbók Dorottya gyámügyi előadó
5. Litkei Tamásné családgondozó

4. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Majercsik Zoltánnak, hogy ismertesse a napirendi pontot. A 
Szociális Bizottság a tájékoztatót tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Majercsik Zoltán: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Szentiványi András képviselő kérdésére Kiss Ernőné megadta a választ. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki Általános Iskola és Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház 2009/2010-es évben
végzett munkájáról szóló tájékoztatót az szavazzon.

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

36/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Általános
Iskola  2010/2011-es évben
végzett munkájáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadja az Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola 2010/2011-es évben 
végzett munkájáról szóló beszámolóját.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola



Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy ennek a napirendi pontnak a keretében hozzanak 
végleges döntést a tiszasülyi iskolánál tervezett átszervezésről. Erről az előzetes döntést meghozták, és 
felkérték Kiss Ernőné intézményvezetőt a véleményeztetési eljárás lefolytatásával.

Kiss Ernőné: tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a közalkalmazottak és a diákönkormányzat nem 
támogatta a tervezett átszervezést, a szülői szervezet érdemben nem tudott állást foglalni, de nem 
örültek a változásoknak. Véleményeztették Szászberek és Kőtelek társuláshoz történő csatlakozási 
kérelmét, csak Szászberek csatlakozását támogatták. Elmondja még, hogy a véleményeztetés kötelező, 
de az nem köti a képviselőtestületet.

Pollák Tibor polgármester:  aki egyetért azzal, hogy a tiszasülyi általános iskola  2011. július 1-jétől 
7 tanulócsoporttal, 1 napközis csoporttal, 10+1 fő pedagóguslétszámmal működjön, az szavazzon.

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

37/2011. (V.26.) sz. Kt. Határozat
Általános Iskola tiszasülyi intézményegység
szervezeti változtatásáról

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

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

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tibádné Nagy Zsuzsannának hogy ismertesse a napirendi 
pontot. A Szociális Bizottság a tájékoztatót tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Tibádné Nagy Zsuzsanna: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki Eszterlánc Óvoda 2009/2010-es évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóját, az szavazzon.

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

38/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc
Óvoda  2010/2011-es évben
végzett munkájáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
elfogadja  az  Besenyszög-Tiszasüly  Eszterlánc  Óvoda  2010/2011-es  évben 
végzett munkájáról szóló beszámolóját.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda



6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Amennyibe kérdés, vélemény, hozzászólás 
nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  a  melléklet  szerint  elfogadja  az  alapító  okirat  módosítását,  az  
szavazzon. 

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

39/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc
Óvoda alapító okiratának módosítására

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda 
Alapító Okirata módosítását elfogadja az alábbiak szerint:

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- beszédfogyatékos
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével küzd 
- A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésnek súlyos 

rendellenességével küzd
- Kevert specifikus fejlődészavar,
- Aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai

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

7. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás 
nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  a  melléklet  szerint  elfogadja  a  SZKTT  társulási  megállapodás  
módosítását, az szavazzon. 

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

40/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
SZKTT társulási megállapodásának
módosítására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
jóváhagyja  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási 
Megállapodásának módosítását.
Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás



8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester: ismerteti  a  napirendi  pontot,  elmondja,  hogy  ez  a  terv  a 
hulladékrekultivációs pályázathoz szükséges.
Amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  a  melléklet  szerint  
elfogadja a környezeti fenntarthatósági tervet, az szavazzon. 

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

41/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Község Önkormányzatának
Környezeti Fenntarthatósági Tervének
elfogadására

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Keviterv 
Akva  Mérnöki  Vállalkozási  Kft  által  elkészített  Tiszasüly  Községi  Önkormányzatának 
Környezeti Fenntarthatósági Tervét (Local Agenda 21).

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

9. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: Pomázi Károlyné és Bábi Istvánné nem tudtak megjelenni az ülésen. A 
beszámoló elfogadása előtt szükséges módosítani a 2010. évi költségvetési rendeletet. 
Amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  a  melléklet  szerint  
elfogadja az önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítását, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 6/2011.(V.26.) számú 

rendeletét. 

Pollák Tibor polgármester:  amennyiben több kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait,  aki  elfogadja  Tiszasüly  Község  Önkormányzatának  2010.  évi  gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló rendeletét, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta  az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2011.(V.26.) 

rendeletét.

9. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester: amennyiben  kérdés,  vélemény  nincs,  aki  elfogadja  a  zárszámadás 
mellékletét képező vagyongazdálkodásról szóló tájékoztatót,  kérem szavazzon. 

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

42/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
az önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megismerte  és 
elfogadta  a  melléklet  szerint  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 



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

11. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki a melléklet szerint elfogadja az önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítását, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta az önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 8/2011.(V.26.) számú 

rendeletét. 

12. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy idén is szeretnék megrendezni a Tiszavirág Fesztivált. 
Ebben  az  évben most  csak  egy napra  szerveznének programot,  2011.  augusztus  6.  napjára,  és  a  
lakosok részére  most  nem lenne  ebéd.  A programok  között  továbbra  is  szeretnék  szerepeltetni  a 
tűzoltó bemutatót, rendőrségi bemutatót, tűzijátékot, valamint utcabált. 

Hozzászólások: 

Szentiványi András: ki fogja szervezni?

Pollák Tibor polgármester: előreláthatólag Varga Lajosné, úgy mint tavaly. 

Szentiványi András: szeretné kérni, hogy az egyesületi programokkal legyen egyeztetve. 

13. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák  Tibor  polgármester: javasolja  a  képviselőtestületnek,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú 
földterületek után járó bérleti díj kifizetését kérje a Tiszasülyi Földtulajdonosi Közösségtől. 

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

43/2011. (V.26.) sz. Kt. határozat
bérleti díj kifizetéséről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  úgy  dönt,  hogy  a  Szőke 
Tisza Vadásztársaság által a Tiszasülyi Földtulajdonosi Közösség részére fizetett 
bérleti  díjat  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  földterületek  után  a 
Földtulajdonosi Közösség az önkormányzat részére fizesse ki.

Erről értesülnek: 
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő- testültet tagjai helyben
4. Tiszasülyi Földtulajdonosi Közösség

Pollák Tibor polgármester: mivel a meghívóban szerepelt napirendi pontokat megtárgyalták, kéri, 
hogy a jegyzői állásra jelentkezett két meghallgatott pályázó közül döntsenek. 

Hozzászólások:

Fekete József: véleménye szerint ez a település nem bír el egy főállású jegyzőt.

Pollák Tibor polgármester: kéri a testület tagjait, hogy döntsenek. Aki egyetért  azzal,  hogy Tóth 
Ildikót nevezzék ki jegyzőnek, szavazzon.



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

44/2011. (V.26.) sz. Kt. Határozat
jegyző kinevezéséről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Tóth Ildikó (5000 Szolnok, Jubileum tér 3. V/24.) pályázót nevezi ki jegyzőnek, 2011. 
június 6. napjától, 6 hónap próbaidővel. Illetményét 249.300 Ft/hó összegben állapítja 
meg.

A  képviselő-testület  felhívja  Pollák  Tibor  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a 
kinevezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről. 

HATÁRIDŐ: azonnal
FELELŐS: Pollák Tibor polgármester

Erről értesülnek: 
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő- testültet tagjai helyben
4. Tóth Ildikó pályázó

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

Kmf.

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

/: Demjén Imre:/
jegyzőkönyv-hitelesítő

            



Tiszasüly Község Iktatószám:280/9/2011
     Jegyzőjétől

IX.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. május 26-ai soron következő ülésének jegyzőkönyve

32/2011. (V.26.) sz. Kt. jegyzői álláspályázatok érvénytelenné
határozat nyilvánításáról

33/2011. (V.26.) sz. Kt.  jegyzői álláspályázatok érvényessé
határozat nyilvánításáról

34/2011. (V.26.) sz. Kt. település lakosságának szociális helyzetéről, 
határozat a munkanélküliség alakulásáról

35/2011. (V.26.) sz. Kt. a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhatóság
határozat tevékenységéről

36/2011. (V.26.) sz. Kt Besenyszög-Tiszasüly Általános
határozat Iskola  2010/2011-es évben

végzett munkájáról

37/2011. (V.26.) sz. Kt. Általános Iskola tiszasülyi intézményegység
határozat szervezeti változtatásáról

38/2011. (V.26.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc
határozat Óvoda  2010/2011-es évben

végzett munkájáról

39/2011. (V.26.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc
határozat Óvoda alapító okiratának módosítására

40/2011. (V.26.) sz. Kt. SZKTT társulási megállapodásának
határozat módosítására

41/2011. (V.26.) sz. Kt. Tiszasüly Község Önkormányzatának
határozat Környezeti Fenntarthatósági Tervének

elfogadására

6/2011.(V.26.)  az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
rendelet módosításáról

7/2011.(V.26.) az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának 
rendelet zárszámadásáról

42/2011. (V.26.) sz. Kt. az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
határozat

8/2011.(V.26.) az önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról
rendelet

43/2011. (V.26.) sz. Kt. bérleti díj kifizetéséről
határozat

44/2011. (V.26.) sz. Kt. jegyző megválasztásáról
határozat

Készült 3 példányban
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