
Jegyzőkönyv
Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-ei soron 

következő üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Tóth Ildikó jegyző, Balogh Tamás, Baginé Czékus Ilona

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

Pollák Tibor polgármester: Kéri a testület tagjait, hogy 9. napirendi pontnak vegyék fel a Bursa Hungarica  
Ösztöndíj pályázathoz történő csatalakozás megtárgyalását,, 10. napirendi pontként a tiszasülyi Tiszavirág 
Fesztivál 2012. kapcsán benyújtandó LEADER pályázat megtárgyalását.

Szentiványi András: javasolja, hogy vegyék fel napirendi pontnak a „Tiszasüly Községért” kitüntetésről  
szóló rendeletet vizsgálják felül, valamint ezen díjra szeretne személyt javasolni. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Szentiványi Andrással javaslatával és kiegészítésként elmondott  
napirendi pontokkal  az szavazzon.

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

Napirend:           Előadó:

1. Jászkiséri Tűzoltóság beszámolója Balogh Tamás 
parancsnok
Balog László
ÖT elnöke 

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

3. Rendelet-tervezet a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról Tóth Ildikó
    jegyző

4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Pollák Tibor
    társulási megállapodás módosítása polgárrmester

5. Beszámoló Tiszasüly kül- és belterületének állapotáról Demjén Imre
KG vezető

6. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének Pollák Tibor
    I. félévi végrehajtásáról polgármester

7. „Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás” társulási Pollák Tibor
    megállapodás elfogadása polgármester

8. Határozati-javaslat Csataszög-Hunyadfalva-Kőtelek-Nagykörű- Pollák Tibor
    Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás polgármester
    Önerejének fedezeti összetételéről

10. Pályázat benyújtása a Tiszavirág Fesztivál 2012. kapcsán Pollák Tibor
polgármester



11. A „Tiszasüly Községért” díj  adományozásáról szóló rendelet Tóth Ildikó
      felülvizsgálata, aktualizálása jegyző

1. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Balogh Tamás tűzoltó parancsnoknak.

Balogh  Tamás  tűzoltó  parancsnok:  köszönti  a  megjelenteket.  Úgy  gondolja  részéletes  beszámolót 
készítettek. Szerencsére a tavalyi év során nagyobb káresemény nem történt Tiszasülyön, a szabadtéri tüzek 
voltak a jellemzőek. Jövőre nézve az alábbiakat szeretné elmondani. Az önkéntes tűzoltóság 3 önkormányzat 
és  az  egyesület  által  jött  létre  2005.  évben.  A  kormányzat  elképzelése,  hogy  2012-től  állami  és 
önkormányzati  tűzoltóságok  jönnek  létre.  Állami  tűzoltóságok  lesznek  majd  azok,  amelyek  jelenleg 
önkormányzatok  által  működtetettek,  mint  pld.  Szolnok,  Jászberény,  míg  az  önkéntes  tűzoltóságokból 
lesznek  önkormányzati  tűzoltóságok.  A  finanszírozás  terén  is  várhatóak  változások,  ami  jelenleg 
fixfinanszírozás az a tervek szerint megmarad,  de a normatíva számításának alapját nem a lakosságszám 
fogja képezni. Ugyancsak a tervekben szerepel ún. központi adó kivetése az önkormányzatokra, továbbá a 
működési terület kötöttségén is enyhíteni kívánnak.  
Vannak  olyan  önkormányzatok,  akik  „élvezik”  a  gyümölcsét  a  tűzoltóságnak,  a  finanszírozáshoz  nem 
járulnak hozzá,  ilyen  Jászladány település is.   A megyében 7 köztestületi  tűzoltóság működik,  Jászkisér 
szakmailag előkelő helyen  szerepel.  Természetesen a  várható jogszabályi  változásokról  időben értesíteni 
fogják az érintett önkormányzatokat. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a Jászkiséri Tűzoltóság 2010. évi munkájáról szóló tájékoztatót, az szavazzon.

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

55/2011. (IX.29.) sz. Kt. határozat
Jászkiséri Tűzoltóság 2010. évi munkájáról
szóló tájékoztató elfogadásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászkiséri  Tűzoltóság 
2010. évi munkájáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadta.

Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester
2.Tóth Ildikó jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Önkéntes Tűzoltóság
    5137 Jászkisér, Fő út 7.

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek. 

Tóth Ildikó jegyző: az előterjesztés alapján ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy szeptember 1-jétől 
változott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, melyben a bérpótló juttatás, mint  
elnevezés,  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  elnevezésre  módosult.  Ezáltal  a  helyi  rendeletet  is 
szükséges módosítani. 
2011. szeptember 1. napjától a lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei is változtak, kedvezőbbek 
lettek, mely miatt nagyon sok kérelem érkezik a hivatalba. A képviselő-testület a lakásfenntartási támogatás  
megállapítását  a  Szociális  Bizottságra  ruházta  át,  mely  döntéshozatali  eljárás  a  kérelmek  folyamatos 
feldolgozását  és elbírálását  nehezíti.   Mivel a bizottság a törvény előírásai alapján járhat el,  mérlegelési  
jogköre nincs, javaslom, hogy a lakásfenntartási támogatás kerüljön át polgármesteri hatáskörbe. 

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

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta a szociális juttatásokról és ellátásokról 11/2011. (IX.29.) rendeletét.



3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.

Tóth Ildikó jegyző: törvényességi észrevétel érkezett a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról  
szóló  rendeletre.  Az  észrevétel  szerint  a  rendelet  nem  tartalmazta  a  feladatkör  megjelölését,  ez  
jogszabálysértő,  valamint  a  tiszteletdíj  összege  ellentétes  a  törvényben  meghatározottakkal,  ezért  ezt  is  
szükséges módosítani. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja 
a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezetet kérem, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  a  melléklet  szerint 

megalkotta a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 12/2011. (IX.29.) rendeletét.

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: az előterjesztés alapján ismerteti, hogy miért szükséges módosítani a társulási 
megállapodás III. 2.  pontját. 
Amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs,  kéri,  aki  egyetért  a melléklet  szerinti  módosítással az  
szavazzon.

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

56/2011. (IX.29.) sz. Kt. határozat
SZKTT Társulási Tanács
Társulási Megállapodás módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a melléklet szerint a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulási Tanács Társulás Megállapodásának III.2. pontjára 
vonatkozó módosítást. 

Erről értesülnek:

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

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti  a melléklet alapján a napirendi pontot.  Elmondja, hogy a munkatervben először  
szerepel ilyen beszámoló. Kér javaslatokat, hogy a jövőben hogyan, milyen szempontok szerint készítse el a 
beszámolót. 

Hozzászólások:
Szentiványi András:  Az anyagon valóban érződik, hogy először készült el ilyen beszámoló, ugyanis a címe 
és a tartalma sajnos nem korrelál egymással. Javasolja, hogy a jövőben a beszámoló mutasson be egy tény-  
és egy tervállapotot, mert ez esetben van mit összevetni. A közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségek nincsenek  
optimálisan  kihasználva.  A  mezőgazdasági  utakat  a  gazdák  tartják  rendben,  nem  az  önkormányzat.  A 
játszótér állapota rossz, ennek felújítása nem lehet költség kérdés. A csatornák borzalmas állapotban vannak,  
ezeket ki teszi rendbe? A vállalkozó a Dobai –csatorna elkészítése után otthagyta a betontömböket, cementes  
zsákokat. Ezekkel mi lesz? 
Humán erőforrás mit takar? A közfoglalkoztatottak teljesítménye nem szemet gyönyörködtető, nagyon sok a 
szemét, lenne mit csinálni, maga a közfoglalkoztatás nincs optimálisan kihasználva. Erőforrás van, ha nincs 
elvégezve a munka, nem kell leigazolni a napjaikat. 

Demjén Imre: jelenleg 12 fő dolgozik közfoglalkoztatás keretében, 4 órában, 6 nő és 6 férfi.
A  nők egy részét  leköti  a  Művelődési  Ház  takarítása,  valamint  az  önkormányzat  épületét  és  az  orvosi 
rendelőt  takarító  kolléganő  helyettesítése.  Közfoglalkoztatásban  oldják  meg  a  szemét  összeszedését,  a  
buszmegállók rendbetételét, a faluszéli szemét összeszedését. 



A férfiak gyűjtik a fát, valamint a Rákóczi úton takarítják az árkokat. A játszótér véleménye szerint rendben 
van, csak ütéscsillapító homok kellene, valamint a kerítést kellene megjavítani, ami nagy költséget jelent,  
egyébiránt  a  játszóeszközöket  rendszeresen  kijavítják,  hogy  elkerüljék  a  balesetveszélyt.  A  fűnyírást  
kéthetente elvégezték.

Szentiványi  András:  Javasolja  a  jövő  évi  költségvetésben  a  játszótér  felújítását  betervezni,  továbbá 
javasolja. 

Pollák  Tibor  polgármester:  amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri,  aki  a  beszámolót 
elfogadja, az szavazzon.

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

57/2011. (IX.29.) sz. Kt. Határozat
Tiszasüly Község kül- és belterületének
állapotáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint  elfogadta  a 
Tiszasüly Község kül- és belterületének állapotáról szóló beszámolót.

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

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Hozzászólások: 

Szentiványi  András: az  előző  testületi  ülésen  beszéltek  arról,  hogy a  gulyagyepi  gödörrel  kapcsolatos 
bérleti  díj  behajtása  kapcsán  indult  bírósági  ügy  milyen  szakaszban  van.  A  horgásztó  bérleti  díjának 
felülvizsgálatáról az előző ülésen beszéltek,  ez ügyben milyen  fejlemények  történtek? Az adóhátraléknál  
gondolja,  hogy nyilvántartásban szerepelnek a behajthatatlan tartozások is.  14 millió  forintból  mennyi  a  
behajtható és mennyi a behajthatatlan tartozás. Az iparűzési adó túlfizetés visszafizetése hogyan történt meg,  
késedelmi kamat is fizetve lett? 
Úgy tudja, hogy olyan döntés született, 30.000.- Ft feletti vízdíjtartozás esetén a vizet ki kell kötni. Mégis azt  
hallja,  hogy  nem  mindenhol  történt  meg  a  kikötés.  Szeretne  kérni  egy  kimutatást,  ami  nem  sérti  a 
személyiségi jogokat. A közfoglalkoztatásról szeretne kimutatást kérni, melyben kerüljön kimutatásra, hogy 
hány  órát  dolgoztak  és  milyen  munkát  végeztek,  mely  alapján  érdemes  a  közcélú  foglalkoztatás 
hatékonyságát végiggondolni. Fogorvosi szék elvitele kapcsán hozott egy bírósági határozatot, mely arról 
szól, hogy ha a fogorvos pályázaton nyerte a fogorvosi széket egy adott település egészségügyi ellátásának  
javítására,  akkor távozásakor nem viheti  magával.  Kéri  az ügyet  megvizsgálni.   Javasolta,  hogy vegyük  
számba az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat és ami hasznosítható azt optimálisan hasznosítsuk,  
melyből az önkormányzatban származzon árbevétele. 

Baginé Czékus Ilona: a gulyagyepi legelő bérleti díj behajtásáról meghozták a bírósági ítéletet, melyben a 
bérbe  vevő  céget  a  bíróság  kötelezte  831.162.-Ft  megfizetésére.  A  bírósági  döntés  jogerős,  a  fizetési 
meghagyás kibocsátása, miután a végzésben foglalt határideig a bérbe vevő cég nem fizetett, folyamatban  
van. 

Pollák  Tibor  polgármester:  eddig  a  horgászegyesület  4000.-Ft  éves  bérleti  díjat  fizetett,  melyet  az 
alapítvány  számlájára  fizetett  meg,  a  képviselő-testületnek  majd  dönteni  kell,  hogy  a  szerződés  a 
továbbiakban hogyan változzon. 

Demjén Imre:  a vízdíj  esetében a hátraléknak 90 napon túlinak kell  lennie, valamint  az ingatlantól 150 
méteren belül kell, hogy legyen közkifolyó. 
A  közfoglalkoztatás  kapcsán  a  jelenléti  ívek  folyamatosan  kiöltésre  kerülnek,  a  Munkaügyi  Központ  
ellenőrzi. Személyre szóló munkalap eddig nem volt, ha erre születik döntés, akkor készít ilyet is. 



Szentiványi  András: a  vízdíj  hátralékról  szóló  nyilvántartásban  szeretné  kérni,  hogy késedelmi  nap  is 
legyen feltüntetve.  Ahol nincs közkifolyó  150 m-en belül,  ott  legyen szűkítés,  bár információi  szerint  a 
településen nincs ilyen ingatlan. 

Tóth  Ildikó  jegyző: a  gépjárműadó  kapcsán  a  szükséges  intézkedések  valamint  a  forgalomból  való 
kivonatás is  megtörtént az éven túli  tartozások esetén.  A helyi  iparűzési  adót,  a  késedelmi  pótlékot,  az  
építményadót szeptember 15. napjáig kellett megfizetni. Szeptember 30-áig „várjuk” a befizetéseket, október 
1-jétől  megkezdődik  a  törvény  adta  lehetőségek  számbavétele  a  behajtásra,  illetve  a  végrehajtásra.  
Novemberi  testületi  ülésre  tervezi  behozni,  hogy  mennyi  a  behajthatatlan  tartozás.  Az  iparűzési  adó 
visszafizetése esetén nem jár kamat megfizetése. 

Szentiványi  András: a  Dobai-csatorna  rekonstrukcióján  másfél  évig  dolgoztak  Tiszasüly  közigazgatási 
területén. Az alvállalkozók megfizették az iparűzési adót? Vésztározó kapcsán érkezik adóbevétel? Számára  
nincs szinkronban a beruházás költségvetése a befizetett adókkal.

Tóth  Ildikó  jegyző: A  Dobai-csatorna  felújításán  dolgozó  vállalkozó  fizetett  helyi  iparűzési  adót,  a 
vésztározónál dolgozó al- és társvállalkozókról jelenleg is van lista, de most kértünk egy újat és adott esetben  
a NFÜ felé is élünk majd megkereséssel ezzel kapcsolatban. 

Szentiványi András: a vésztározó építése kapcsán a vállalkozó irodája Pélyen van, meg tudja adni a vezető 
elérhetőségét, aki segíteni tud az aktuális  al- és társvállalkozók megadásában. 

Baginé Czékus Ilona: minden hónapban kifizetjük a számlákat, és ezzel a hitelkeretünk kimerül. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja 
az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  8/2011.  (V.26.)  számú  rendelet  módosításáról  és  a  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásról szóló rendelet tervezetet kérem, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  a  melléklet  szerint 

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

módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásról szóló 13/2011. (IX.29.) rendeletét.

7. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot az előterjesztés alapján.

Hozzászólás:

Szentiványi András: olvasva az előterjesztést, vannak kételyei. Nem érti, hogy mire kell tagdíjat fizetni, és 
hogy mire kell  kezességet vállalni,  mire kell  inkasszó jogot adni.  Javasolja,  hogy ezt a napirendi pontot 
halasszák el, amíg a részletekre választ kapnak.

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Szentiványi András képviselő javaslatával, hogy a „Tisza-völgyi  
Közműfejlesztő  Beruházási  Társulás”  társulási  megállapodásának megtárgyalását,  valamint  az  arról  való 
döntést napolják el, az szavazzon: 

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

55/2011. (IX.29.) sz. Kt. határozat
7.  napirendi pont elnapolásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  elnapolja  a 
„Tisza-völgyi  Közműfejlesztő  Beruházási  Társulás”  társulási  megállapodásának 
megtárgyalását, valamint az arról való döntést. 

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



8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a határozati javaslatot. 

Hozzászólások:

Szentiványi  András:  Tiszasülyre  milyen  összeg  vonatkozik?  Kőtelek  hogyan  fogja  ezt  kifizetni?  A 
kivitelezés  ellenőrzését,  akár  Tiszasüly is  biztosíthatná,  hogy a  kivitelezés  úgy történjen  ahogy kell.  A 
pályázat milyen felújítást foglal magába?

Pollák Tibor polgármester: hálózat cseréjét 100 méteren, tolózár és akna cseréjét, valamint a tűzcsapok és 
kútház felújítását. 
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri aki egyetért a melléklet szerinti határozati javaslattal,  
az szavazzon.

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

59/2011. (IX.29.) sz. Kt. határozat
a Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, 
Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás önerejének 
fedezeti összetételéről

A Csataszög,  Hunyadfalva,  Kőtelek,  Nagykörű,  Tiszasüly Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás 
sikeresen  pályázott  KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0018  azonosító  számon,  „Csataszög,  Hunyadfalva,  Kőtelek, 
Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Projekt” címmel. A projekt nettó összköltsége 673.580.481 Ft, az 
elnyert  támogatás  összege  560.483.242  Ft,  a  szükséges  önerő  113.094.238  Ft.  A  támogatás  mértéke:  
83,209988%.Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Önkormányzati  
Társulás elhatározta,  hogy a projekt  megvalósításához szükséges önerőt,  azaz 113.094.238 Ft  -ot  az EU 
Önerő Alapból kívánja finanszírozni. A pályázat benyújtására felhatalmazta és kötelezte Nagykörű Község  
Önkormányzatát, mely felhatalmazást elfogadta.
Nagykörű  Községi  Önkormányzat,  mint  az  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  gesztor 
önkormányzata az önerő biztosítása érdekében a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet szerint pályázatot nyújt be.  
A  BM  rendelet  szerint  az  önerő  70%-ára,  azaz  79.165.966  Ft-ra  nyújthat  be  pályázatot.  A  Kormány 
1224/2011. (VII.29.) Korm. határozat 1. rendelkezik az alábbiakról:
1.  A Kormány az Ivóvízminőség-javító  Program végrehajtására  benyújtott  projektek esetében felhívja  a 
felelős  minisztereket,  hogy  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Programban  biztosított  támogatás  feletti  
önerőnek az EU Önerő Alapból történő teljes mértékű felhasználását biztosítsák az érintett önkormányzatok  
számára.
Fentiek  alapján  az  Ivóvízminőség-javító  Program  megvalósításához  szükséges  30%  önerőt  az 
önkormányzatuk  saját  költségvetésük (2011-2014.  évi)  terhére biztosítják az EU Önerő Alap támogatási  
intenzitásának módosításáig. 

Pénzügyi ütemezés

Csataszög, 
Hunyadfalva, Kőtelek, 
Nagykörű, Tiszasüly 
Ivóvízminőség-javító 
Projekt

Támogatható tevékenységek elszámolható költsége
Támogatható tevékenység le nem vonható 

áfával számított 
elszámolható költségének évek szerinti 

bontása  (Adatlap 4.1)

Összes támogatható 
tevékenység elszámolható 

költsége

Összes támogatható 
tevékenység 
elszámolható 
költségéből 

TÁMOGATÁS

Összes támogatható 
tevékenység 
elszámolható 
költségéből 

ÖNERŐ

projektelem nettó összeg

le nem 
vonható 
áfával 
növelt 
összeg

nettó 
összeg

le nem 
vonható 
áfával 
növelt 
összeg

nettó 
összeg

le nem 
vonható 
áfával 
növelt 
összeg

2012 2013 2014 Összesen

Sajátos 
technológia /beruházás 
értékében/ Összesen 10 722 180 10 722 180 8 921 925 8 921 925 1 800 255 1 800 255 0

10 722 
180 0

10 722 
180

Építési munkák 
Összesen 551 970 456

551 970 
456

459 294 
555

459 294 
555

92 675 
901

92 675 
901

250 585 
991

301 384 
465 0

551 970 
456

Projektmenedzsment 
/beruházás értékében/ 
Összesen 22 638 000 22 638 000 18 837 077

18 837 
077 3 800 923 3 800 923

10 187 
100

10 187 
100 2 263 800

22 638 
000



Közbeszerzés 
/beruházás értékében/ 
Összesen 7 491 120 7 491 120 6 233 360 6 233 360 1 257 760 1 257 760 7 491 120 0 0 7 491 120

Tervezés /beruházás 
értékében/ Összesen 10 863 900 10 863 900 9 039 850 9 039 850 1 824 050 1 824 050 0

10 863 
900 0

10 863 
900

Mérnöki 
feladatok /beruházás 
értékében/ Összesen 20 580 000 20 580 000 17 124 616

17 124 
616 3 455 384 3 455 384 9 261 000

11 319 
000 0

20 580 
000

Tájékoztatás és 
nyilv. /beruházás 
értékében/ Összesen 3 935 925 3 935 925 3 275 083 3 275 083 660 842 660 842 1 967 962 1 967 963 0 3 935 925
Egyéb projektelem 
ktg /beruházás 
értékében/ Összesen 617 400 617 400 513 738 513 738 103 662 103 662 493 920 123 480 0 617 400

Tartalék 44 761 500 44 761 500 37 246 039
37 246 

039 7 515 461 7 515 461
19 556 

232
25 205 

268  
44 761 

500

 673 580 481
673 580 

481
560 486 

243
560 486 

243
113 094 

238
113 094 

238
299 543 

325
371 773 

356 2 263 800
673 580 

481

Pénzügyi források összetétele és azok éves ütemezése

Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Összesen
Eu Alapból igényelt 
támogatás

3 164 629 246 085 
338

309 352 
568

1 883 708 560 486 243

EU Önerő alapból igényelt 
támogatás

446 989 34 758 362 43 694 552 266 063 79 165 966

Saját forrás 191 566 14 896 441 18 726 236 114 029 33 928 272
Mindösszesen 3 803 184 295 740 

141
371 773 

356
2 263 800 673 580 481

Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
önerő kimutatása

Település
Önrész 

összesen 
(Ft)

Önerő 
Alapból 
igényelt 

támogatás 
(Ft)

Saját 
hozzájárulá

s* (Ft)

Csataszög 15 260 716 10 682 501 4 578 215
Hunyadfalv
a 12 585 692 8 809 984 3 775 708
K telekő 33 532 152 23 472 506 10 059 646
Nagykörű 32 547 073 22 782 951 9 764 122
Tiszasüly 19 168 605 13 418 024 5 750 581

Összesen
113 094 

238 79 165 966 33 928 272

*A 15/2011. (IV.22.) BM rendelet módosításáig

Tiszasüly Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázat benyújtását támogatja, Tiszasüly Község 
Önkormányzatára  eső  önerő  összegét  (Összes  önerő  19.168.605  Ft,  Önerő  Alapból  igényelt  támogatás 
13.418.024 Ft,  saját  hozzájárulás  a 15/2011.  (IV.22.)  BM rendelet  módosításáig 5.750.581 Ft)  a  fentiek 
alapján saját költségvetése terhére biztosítja. 

9. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy eddig minden évben csatlakozott  
az  önkormányzat  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíj  pályázathoz.  A költségvetésben ez  700-800 ezer  forintot 
jelent. Tudja, hogy nagyon fontos a főiskolás, egyetemista diákok támogatása, de most el kell gondolkozni 
azon, hogy idén csatlakozunk-e. 



Hozzászólások:

Vargáné Kalmár  Éva: nem a szándékról  van szó,  hanem arról,  hogy nincs  pénz.  Nagyon  nehéz erről 
dönteni.

Szentiványi András: ha most nem csatlakoznak jövőre lehet csatlakozni?

Pollák Tibor polgármester: igen, akkor csak ez az egy év marad ki.

Tibádné Nagy Zsuzsanna: csatlakozni kell, támogatni kell a diákokat, szülőket.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri aki egyetért azzal, hogy 
csatlakozzanak a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen,  1  nem és  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi  
határozatot hozta meg: 

60/2011. (IX.29.) sz. Kt. határozat
a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre kiírja a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázatot. 
A  pályázatot  2011.  november  14.  napjáig  a  Polgármesteri  Hivatal 
hirdetőtábláján kiírja és tájékoztatja a lakosságot a helyben szokásos módon.

Erről értesülnek:

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

10. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester: ismerteti  az  előterjesztés  alapján  a  pályázat  benyújtásával  kapcsolatos 
feltételeket. 
Amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  aki  egyetért  a  mellékelt  határozati  javaslattal  az 
szavazzon.

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

61/2011. (IX.29.) sz. Kt. határozat
pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a Helyi  
Vidékfejlesztési  Stratégiák  LEADER  fejezetének  nyújtandó  támogatás 
elnyerésére

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  pályázatot 
nyújt  be  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alap  a  Helyi  Vidékfejlesztési  
Stratégiák LEADER fejezetének nyújtandó támogatás elnyerésére.

Célterület: Hagyományokat  őrző,  térségre  jellemző  rendezvények  fejlesztése, 
megvalósítása. Azonosító: 1021570

                              
A projekt megnevezése: Tiszasülyi Tiszavirág Fesztivál 2012.

                               
A projekt összköltsége: 2.300.000.-Ft.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról,  hogy  a 
pályázatban megjelölt cél megvalósítását vállalja.

                              
                              Erről értesülnek:



1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja helyben.

11. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  átadja  a  szót  Szentiványi  András  képviselőnek,  mivel  ő  javasolta  ezen 
napirendi  pont  felvételét,  miszerint  javasolja  „Tiszasüly  Községért”  kitüntetésről  szóló  rendelet 
felülvizsgálatát, valamint ezen díjra szeretne személyt javasolni. 

Szentiványi  András: szeretné  a  rendelet  aktualizálását  kérni,  hozzáigazítva  azt  napjaink  társadalmi  
környezetéhez,  valamint  kéri azt,  hogy a rendeletben szereplő kitüntetéssel járó 50.000.- Ft pénzjutalmat  
töröljék el. A költségvetés szűkössége ne akadályozza, hogy emlékérmet, valamint oklevelet adományozzon 
a képviselő-testület. Egy személyt szeretne jelölni ezen díjra.

Tóth  Ildikó  jegyző: elvégzik  a  rendelet  aktualizálását  amennyiben  ezt  a  képviselő-testület  elfogadja. 
Tájékoztatja  a  testületi  tagokat,  hogy  személyről  való  döntést  a  továbbiakban  zárt  ülés  keretében  kell  
tárgyalni. 

Pollák  Tibor  polgármester: amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  aki  egyetért 
Szentiványi  András  javaslatával,  hogy  a  „Tiszasüly  Községért”  kitüntetésről  szóló  rendeletből  kerüljön 
törlésre az 50.000.- Ft pénzjutalom, valamint  végezzék el a rendelet aktualizálását, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta a „Tiszasüly Községért” díj  adományozásáról szóló 14/2011. (IX.29.) rendeletét.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés,  vélemény nincs  a  nyílt  ülést  berekeszti,  az  ülést 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatják.

Kmf.

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

/: Vargáné Kalmár Éva:/
jegyzőkönyv-hitelesítő

            



Tiszasüly Község Iktatószám:280/13/2011
     Jegyzőjétől

XIII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. szeptember 29-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

55/2011. (IX.29.) sz. Kt. jászkiséri Tűzoltóság 2010. évi munkájáról
határozat szóló tájékoztató

11/2011. (IX.29.) a szociális juttatásokról és ellátásokról
rendelet

12/2011. (IX.29.) a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
rendelet

56/2011. (IX.29.) sz. Kt. SZKTT Társulási Tanács
határozat Társulási Megállapodás módosítására

57/2011. (IX.29.) sz. Kt. Tiszasüly Község kül- és belterületének
határozat állapotáról

13/2011. (IX.29.) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
rendelet 8/2011. (V.26.) számú rendelet módosításáról

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásról

55/2011. (IX.29.) sz. Kt. 7.  napirendi pont elnapolásáról
határozat

59/2011. (IX.29.) sz. Kt. a Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, 
határozat Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás önerejének 
fedezeti összetételéről

60/2011. (IX.29.) sz. Kt. a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra
határozat

61/2011. (IX.29.) sz. Kt. pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
határozat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének nyújtandó

támogatás elnyerésére

14/2011. (IX.29.) „Tiszasüly Községért” díj  adományozásáról
rendelet

Készült: 3 példányban
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