
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-ai soron 
kívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Szentiványi András, Tibádné Nagy 
Zsuzsanna képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak:
Tóth Ildikó jegyző, Varga Lajosné 

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  
mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Fekete József, Fejes László, Vargáné Kalmár Éva képviselők 
az ülésről való távolmaradásukat jelezték. 
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 tagjait, 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 Eszterlánc Óvoda alapító okirat Pollák Tibor

módosítása polgármester

2. Tiszasülyi Fesztivál előkészületének megtárgyalása Pollák Tibor
polgármester

3. Tiszasüly fogorvosi alapellátása Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester: ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján,  elmondja,  hogy  a 
Magyar Államkincstár a melléklet szerint hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatokat, mely szerint  
ismét módosítani szükséges az óvoda alapító okiratát. 
Amennyiben  nincs  több  kérdés,  vélemény,  hozzászólás,  kéri  aki  elfogadja  Besenyszög-Tiszasüly 
Eszterlánc Óvoda alapít okiratát, az szavazzon.

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

44/2011. (VI.23.) sz. Kt. Határozat
Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
Alapító Okirat módosításáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint  elfogadta  Besenyszög-
Tiszasüly Eszterlánc Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,



4. Besenyszög Községi Önkormányzat
5. Magyar Államkincstár

2.Napirendi pont megtárgyalása: 
Pollák  Tibor  polgármester: a  kiosztott  anyag  alapján  ismerteti  a  falunapi  program-tervezetet  a 
kapcsolódó kiadásokkal.  Várja a javaslatokat, véleményeket, ötleteket. 
Továbbá elmondja, hogy idén az önkormányzat részéről a főzés elmarad, a nagykörűi Marsi Gasztro  
Kft-t kérték fel,  áruljon melegételeket, ahol a meghívottakat is vendégül lehet látni. 

Hozzászólások:

Szentiványi András: a helypénzből befolyt bevétel véleménye szerint nagyon kevés. Aki áramot is 
kér, annak a díját bele kellene kalkulálni az általa fizetendő díjba.

Tóth Ildikó jegyző: a rendelet előírja, hogy milyen díjat lehet szedni, annál többet nem. Ebben az  
esetben a díj 480.-Ft /m2, miután közterületről van szó.  Az áramszolgáltatásért pénzt nem lehet kérni, 
mert csak az áramszolgáltató jogosult a szolgáltatásra, annak továbbadása jogkövetkezményeket von 
maga után. 

Varga Lajosné: javasolja, hogy a falunapot követően a hiányosságokat, hibákat, jó ötleteket beszéljük 
meg, történjen meg a falunap kiértékelése. Az áramellátást is jó lenne biztosítani a Művelődési Ház 
előtti részen a kereskedők számára, elkerülendő a korábbi évek hibáit. 

Pollák  Tibor  polgármester: az  áramlekötés  díja  kb.  60.000.-Ft  lenne,  úgy  gondolja,  hogy  a 
művelődési házból légkábelen keresztül juttatják majd el az áramot. 

Demjén Imre: biztonságosan nagyon nehéz ezt megoldani.

Szentiványi  András: az  áramellátás  megoldását  bízzák  Demjén  Imrére.  Jó  ötletnek  találja  az 
értékelést,  javasolja,  hogy a  falunapot  követő soros  ülésen történjen meg a falunap szervezésének 
értékelése. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Szentiványi András javaslatával, hogy a falunapot követő 
soros testületi ülésen értékeljék a falunapot, az szavazzon. 

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

45/2011. (VI.23.) sz. Kt. Határozat
Szentiványi András javaslata

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Szentiványi András 
javaslatával, mely szerint a falunapot követő soros testületi ülésen értékeljék a falunap 
lebonyolítását, szervezését.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester: elmondja,  hogy  Dr.  Móré  Éva  jászkiséri  fogorvossal  folytatott 
tárgyalások  eredményeképpen  a  doktornő  2011.  augusztus  1-jétől  vállalja  Tiszasüly  település 
lakossága fogorvosi ellátását a tiszasülyi fogorvosi rendelőben keddenként 7.00 – 13.00 óra között. A 
Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv  tájékoztatása  alapján  az  egészségügyi  szolgáltatás 
engedélyezésének  első  lépése,  hogy  a  Kőtelek  Községi  Önkormányzatával  fogorvosi  alapellátási 
szolgáltatás  nyújtásáról  szóló  megállapodást  az  önkormányzatok  képviselő-testületei  helyezzék 
hatályon kívül tekintettel arra, hogy a megállapodás elfogadása is a képviselő-testület által történt. 



Természetesen Kőtelek Község  Önkormányzata  képviselő-testületének is  hatályon  kívül  kell  majd 
helyeznie a megállapodást.
Kéri a testület tagjait aki  a megállapodás hatályon kívül helyezésével egyetért, az szavazzon. 

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

46/2011. (VI.23.) sz. Kt. Határozat
fogorvosi alapellátásra kötött megállapodás hatályon kívül helyezéséről

Tiszasüly  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  figyelemmel  a  helyi  
önkormányzatokról  szóló,  többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4) 
bekezdésére,  valamint  az  egészségügyről  szóló,  többször  módosított  1997.  évi  CLIV. 
törvény  152.  §  (1)  bekezdés  b.)  pontjára  2011.  augusztus  1-jétől  az  egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi  alapellátásról  az önkormányzat  tulajdonát 
képező fogorvosi rendelőben.
A képviselő-testület  az 55/2009.  (V.28.)  sz.  Kt.  határozatot  és a mellékletét  képező,  a  
fogorvosi  alapellátási  szolgáltatás  nyújtásáról  szóló  megállapodást  jelen  döntésével 
hatályon kívül helyezi.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Kőtelek Községi Önkormányzat polgármestere
5. JNSZ Megyei Kormányhivatal 

     Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

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

Kmf.

/:Pollák Tibor:/             /:Tóth Ildikó:/
              polgármester                 jegyző

/: Demjén Imre:/
jegyzőkönyv-hitelesítő

            



Tiszasüly Község Iktatószám:280/10/2011
     Jegyzőjétől

X.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. június 23-ai soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

44/2011. (VI.23.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda
határozat Alapító Okirat módosításáról

45/2011. (VI.23.) sz. Kt. Napirendi pont javaslat (Szentiványi András)
határozat

46/2011. (VI.23.) sz. Kt. fogorvosi alapellátásra kötött megállapodás hatályon kívül 
határozat helyezéséről

Készült: 3 példányban
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