
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-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:
Tóth Ildikó jegyző, Varga Lajosné

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  
mivel a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Fekete József, Szentiványi András képviselők az ülésről való 
távolmaradásukat jelezték. 
Az  érvényben  lévő  SzMSz  alapján  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javasolja  Tibádné  Nagy  Zsuzsanna 
testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Tibádné Nagy 
Zsuzsanna testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Pollák Tibor polgármester: Kéri a testület tagjait, hogy 4. napirendi pontnak vegyék fel társulási  
tanács ülésen a polgármester helyettesítésére vonatkozó döntést, aki elfogadja a napirendi pontokat a 
kiegészítéssel az szavazzon.

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

Napirend:           Előadó:

1. Rendelet-tervezet a szociális juttatásokról és ellátásokról Tóth Ildikó 
jegyző

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (V.26.) Pollák Tibor
    számú rendelet módosítására polgármester

3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok Pollák Tibor
    2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása polgármester

4. Társulási Tanácsülésen valamint a Kistérségi Fejlesztési  Pollák Tibor 
    Tanácsülésen a polgármester helyettesítéséről döntés polgármester

5. Falunap értékelése

1. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.

Tóth Ildikó jegyző: írásbeli anyagban részletesen leírásra került, hogy miért szükséges módosítani a 
helyi szociális rendeletet. Kéri a testület tagjait, hogy fogadják el a melléklet szerint a rendeletet. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki 
elfogadja a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló rendeletet, kérem, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 9/2011.(VIII.25.) rendeletét. 



2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor  polgármester: ismerteti  a  napirendi  pontot,  a  szöveges  előterjesztésben részletesen 
leírásra került, hogy miért szükséges a költségvetési rendeletet módosítani.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja a az önkormányzat  
2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (V.26.) számú rendelet módosítását, kérem, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (V.26.) rendelet 

módosításáról szóló 10/2011.(VIII.25.) rendeletét. 

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges könyvvizsgálói jelentés folyamatban van.

Hozzászólások:

Vargáné Kalmár Éva: sürgetni kell a könyvvizsgálói jelentés elkészítését, hogy be tudják nyújtani a 
pályázatot.

Pollák Tibor polgármester: kéri a képviselőket, hogy a melléklet szerint fogadják el a határozatot. 

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

52/2011. (VIII.25.) sz. Kt. határozat 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról

1. Tiszasüly  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság  2011.  évi 
költségvetéséről  szóló  2010.  évi  CLXIX.  törvény  6.  számú  melléklet  2.  pontja  alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására.

2. Tiszasüly  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül  hátrányos 
helyzetben  lévő  önkormányzatok  támogatásának  igényléséhez  a  fenti  törvény  alapján  a 
következő nyilatkozatot teszi:

I. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő feletti.

II. A  települési  önkormányzat  helyi  adó  bevezetéséről  döntött  és  2011.  évben  ilyen 
jogcímen 18350 ezer forint összegű bevételt tervez.

III. Az önkormányzat  2011.  évi  költségvetési  rendeletét  vagy módosított  költségvetési 
rendeletét 40379 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.    Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 
Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
a) Kötelező  könyvvizsgálat  esetén  az  önkormányzat  2010.  évi  zárszámadását  a 

könyvvizsgáló elfogadta.



Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy települési önkormányzatok többcélú társulásának tagjai a 
polgármesterek. A polgármester helyettesítéséről a képviselő-testület rendelkezik, de mivel a helyi 
önkormányzati feladat és hatáskörben hoz döntéseket a társulás, ezért csak testületi tag helyettesítheti 
a távollévő polgármestert. Javasolja Vargáné Kalmár Éva képviselőt, hogy akadályoztatása esetén ő 
helyettesítse.

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

53/2011. (VIII.25.) sz. Kt. határozat 
polgármester helyettesítéséről
társulási tanácsülésen

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megszavazta, hogy a 
polgármestert társulási tanács ülésén, akadályoztatása esetén állandó meghatalmazással 
Vargáné Kalmár Éva képviselő helyettesítse.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Vargáné Kalmár Éva helyben
5. SZKTT 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Pollák  Tibor  polgármester: a  területfejlesztésről  és  a  területrendezésről  szóló  törvény  szerint  a 
kistérségi fejlesztési tanács szavazati  joggal rendelkező tagjaként a kistérség valamennyi  települési 
önkormányzatának polgármesterét  jelöli  meg.  Ebben az esetben a feladat és hatáskör állami,  ezért 
állandó vagy eseti meghatalmazással egy másik település polgármestere, aki a fejlesztési tanács tagja,  
helyettesítheti a hiányzó polgármestert. Javasolja, hogy eseti meghatalmazással akadályoztatása esetén 
Lovász Tibor Kőtelek község polgármestere helyettesítse. 

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

54/2011. (VIII.25.) sz. Kt. határozat 
polgármester helyettesítéséről
kistérségi fejlesztési tanácsülésen

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megszavazta, hogy a 
polgármestert  kistérségi  fejlesztési  tanács  ülésén,  akadályoztatása  esetén,  eseti 
meghatalmazással Lovász Tibor polgármester helyettesítse.



Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Lovász Tibor polgármester 
5. SZKTT 5000 Szolnok, József Attila út 83.

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: pozitív visszajelzéseket kapott a falunap kapcsán. Véleménye szerint a 
jövőben is egy naposra célszerű tervezni ezt a rendezvényt. Mindenkinek köszöni a lelkiismeretes 
munkát. A falunapi költség a tervezetten belül maradt. 

Varga Lajosné: javasolja, hogy a jövő évi szervezésnél kerüljék el az utolsó pillanatban történő 
intézkedéseket, a tervezés legyen körültekintőbb, precízebb. 

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

Kmf.

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

/: Tibádné Nagy Zsuzsanna:/
jegyzőkönyv-hitelesítő

            



Tiszasüly Község Iktatószám:280/12/2011
     Jegyzőjétől

XII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 25-ei soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

9/2011.(VIII.25.) a szociális juttatásokról és ellátásokról
rendelet 

10/2011.(VIII.25.) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
rendelet 8/2011. (V.26.) rendelet módosításáról

52/2011. (VIII.25.) sz. Kt. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
határozat önkormányzatok 2011. évi támogatására

vonatkozó igény benyújtásáról

53/2011. (VIII.25.) sz. Kt. polgármester helyettesítéséről
határozat társulási tanácsülésen

54/2011. (VIII.25.) sz. Kt. polgármester helyettesítéséről
határozat kistérségi fejlesztési tanácsülésen

Készült: 3 példányban
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