
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 6-ai soron 
kívüli üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Tóth Ildikó jegyző, Majercsik Zoltán, Páldi Tamás

Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
fő  képviselőből  4  fő jelen  van.  Fekete  József,  Szentiványi  András,  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. „Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás” társulási Pollák Tibor
    megállapodás elfogadása polgármester

2. Törvényességi ellenőrzés megállapításairól és intézkedési terv Tóth Ildikó
    elfogadásáról jegyző

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: köszönti az ülésen megjelent Páldi Tamást, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Önkormányzat munkatársát. Elmondja, hogy a képviselők is választ kapjanak kérdéseikre a „Tisza-völgyi  
Közműfejlesztő Beruházási Társulás” Társulási Megállapodása kapcsán, meghívták az ülésre Páldi Tamást,  
aki a pályázat lebonyolítását menedzseli.

Páldi Tamás: ismerteti  az elmúlt  hónapok történéseit,  azt a munkafolyamatot,  amelynek eredményeként  
most a képviselők a Társulási Megállapodás elfogadásáról kell, hogy döntsenek. Elmondja, hogy a projekt  
keretében megvalósuló beruházások 100 %-ban támogatottak,  vissza nem térítendő támogatást  foglalnak 
magukban.  A  pályázatban  nevesített  települések  a  pályázat  benyújtására  konzorciumot  hoztak  létre,  a  
konzorciumvezető  szerepét  Kunhegyes  Város  Önkormányzata  vállalta  el.  A  kormány  döntése  alapján  a  
projektjavaslat maximális támogatási összege 2.454.370.000.-Ft lett. A pozitív döntést tartalmazó levélben a 
Támogatási Szerződés megkötése kapcsán észrevételeket fogalmazott meg a Bíráló Bizottság, melyek közül  
az elsődleges az volt,  hogy az eddigi konzorciumi  forma helyett  a kedvezőbb pénzügyi  elszámolás és a  
projektben szereplő egyes konzorciumi településeket veszélyeztető adósságrendezési eljárás miatt javasolták 
a társulássá történő átalakulást. 

A társulássá alakulás folyamataként  készült  el  a Társulási  Megállapodás,  melynek  az  érintett  képviselő-
testületek általi elfogadása a feltétele a Támogatási Szerződés megkötésének. 

A Társulási  Megállapodás elfogadását  tartalmazó határozati  javaslat  pontjaihoz az alábbi  kiegészítéseket  
fűzte:
Az 1. pont tartalmazza, hogy Tiszasüly település – hasonlóan a társulás többi településéhez – a pályázat  
keretében  rögzített  infrastrukturális  beruházásokat  közös  beruházás  keretében  valósítja  meg.  A  közös 
beruházás  során  viszont  a  közbeszerzési  pályázatban  részajánlat-tételi  lehetőség  lesz  biztosítva  a  
településeket érintő beruházásokra vonatkozóan. 



A 2. pont szerint a közös beruházás megvalósítása céljából a pályázatban érintett települések létrehozzák a  
jogi személyiséggel rendelkező Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulást. 

A 3. pont szerint a Társulási Megállapodást az abban foglalt tartalommal a képviselő-testület elfogadja és  
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy azt Tiszasüly Önkormányzatának képviseletében aláírja.

A 4. pont szerint a Társulási Tanácsba delegálni kell. A képviselő-testületek a Társulási Tanácsba jellemzően  
a polgármestert delegálják.

Az 5. ponthoz az alábbiakat fűzte hozzá. A társulás munkaszervezetét alkotó két fő  – egy határozott idejű 
közalkalmazotti  jogviszonnyal  rendelkező  projektasszisztens  és  egy  megbízási  jogviszony  keretében 
foglalkoztatott  munkatárs  –  bére  a  pályázatban  elszámolható  projektmenedzseri  költségtételből  lesz 
finanszírozva,  de  a  Társulás  működési  költségei  már  nem  finanszírozhatók  ebből  a  költségtételből.  A 
működési költségek finanszírozása a társult tagönkormányzatok beruházás arányos hozzájárulásából tevődne 
ki, mely összeg Tiszasüly esetében 60.573.-Ft/év. Ez az összeg gyakorlatilag az éves tagdíj összege, amely  
az  adminisztrációs  feladatok finanszírozására  szolgál,  s  amelyet  az  önkormányzatnak  saját  költségvetése 
terhére kell  biztosítania. A Társulási Megállapodásban szereplő belső ellenőr alkalmazásával  kapcsolatos 
költségek nem a társulást terhelik, a belső ellenőri munkálatokat Kunhegyes Város belső ellenőre fogja majd 
végezni.  

A  6.  pont  kiegészítésre  szorul.  A  pályázat  pénzügyi  elszámolási  rendje  a  Társulási  Megállapodás 
tagönkormányzatok  részére történő megküldése óta változott.  A lebonyolítás  során lehetőség nyílik  arra,  
hogy az egész projekt  szállítói  finanszírozással  valósuljon  meg.  A Támogatási  Szerződés megkötéséhez 
szükséges dokumentumokat a menedzsment már e szerint nyújtotta be a Közreműködő Szervezetnek, mely 
dokumentáció elfogadásra is került. E szerint társulási saját erő biztosítására nem lesz szükség, figyelemmel  
arra, hogy a teljes projekt szállítói finanszírozással valósul meg. 
Itt  kell  megemlíteni  a  Társulási  Megállapodás  azon  rendelkezését,  mely  szerint  az  el  nem számolható 
költségek finanszírozása a saját forrás terhére történik. Ez a rendelkezés a következők miatt szükséges. A  
projekt ugyan 100 %-ban finanszírozott, azonban a beruházás során várható olyan rendkívüli költségtétel,  
amely a pályázatban nem számolható el. Ilyen pld. a vízjogi létesítési engedélyek átíratásának igazgatási 
szolgáltatási díja, valamint a beruházás végével a vízjogi üzemeltetési engedélyek beszerzésének igazgatási  
szolgáltatási díja. Ezek a költségelemek a projekt bonyolítása során esetlegesen jelentkező megtakarítások 
terhére (pld. a közbeszerzési eljárás során olcsóbb kivitelezési díjak felmerülése esetén) átcsoportosítással  
lehívhatóvá válnak, de jelen helyzetben a tárgyilagosság miatt el nem számolható költségként jelennek meg.  
Megjegyezte, hogy már most látszik, hogy lesz olyan többlet, amely majd fedezi ez ilyen típusú költségeket,  
de ezt csak a tényleges költségnemre kötött szerződés aláírása után lehet átcsoportosítani. Elmondja, hogy a 
pályázat 2009-ben készült, de a költségek tervezése során már akkor is figyelemmel voltak arra, hogy mire  
ez  a  pályázat  teljesedésbe  megy  el  fog  telni  néhány  év,  így  a  költségek  kalkulálása  során  igyekeztek  
figyelembe venni az inflációt, az árnövekedést. 

A  7.  pont  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  elfogadásra  kerülő  határozatban  és  a  Társulási  
Megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  társulás  működése  és  a  beruházás  megvalósítása  
érdekében szükséges további megállapodásokat megkösse, azzal, hogy a pénzügyi kötelezettségvállalással 
járó döntéseket a képviselő-testület elé kell terjesztenie. 

Egyéb kiegészítést a megállapodáshoz és a határozati javaslathoz nem kívánt hozzáfűzni.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a mellékelt határozatot, úgy hogy a 4. pont szerint képviselőként a testület a polgármestert  
delegálja, az 5. pont szerint  pedig évi 60.573.-Ft a tagdíj összege,  az szavazzon. 

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

63/2011.(X.06.) Kt. sz. határozat
„Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás” 
társulási megállapodásának elfogadásáról



,,A Vásárhelyi  Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel-és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyében  I.  ütem”  című  ÉAOP-5.1.2/D3-09_2f-2010-001  azonosítási  számú  pályázat  megvalósítására 
irányuló „Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás” társulási megállapodásának elfogadásáról.

A Képviselő-testület:

1. elhatározta, hogy Tiszasüly település ,,A Vásárhelyi  Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel-és 
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” című pályázat keretében rögzített 
infrastrukturális beruházásokat közös beruházás keretében valósítja meg. 

2. az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása céljából Abádszalók Város, Jászkisér 
Város,  Kunhegyes  Város,  Tiszabura  Község,  Tiszasüly  Község  és  Vezseny  Község 
Önkormányzatával  megalapítja  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  Tisza-völgyi  Közműfejlesztő 
Beruházási Társulást. 

3. a társulási megállapodást e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a  
polgármestert, hogy a társulási megállapodást – a társult önkormányzatok jóváhagyását követően – 
Tiszasüly Község Önkormányzata képviseletében aláírja. 

4. Tiszasüly  Község  Önkormányzatának  képviselőjeként  a  Társulási  Tanácsba  Pollák  Tibor 
polgármestert delegálja. 

5.  jóváhagyja, hogy Tiszasüly Község Önkormányzata a társulási megállapodás V.1. pontja alapján a 
társulás működési feltételeihez évi 60.573.- forint összegű tagdíj fizetésével járuljon hozzá az éves 
költségvetés terhére. 

6. kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges esetleges társulási saját erő biztosításához a 
támogatási  megállapodás  által  rögzített  mértékben  hozzájárul,  a  társulás  e  célra  történő 
hitelfelvételéhez a társulási megállapodás szerint ráeső mértékben kezességet vállal. 

7. felhatalmazó  levélben  bejelentik  a  számlavezető  pénzintézetüknek  a  Társulás  székhelye  szerinti  
Önkormányzat  megnevezését  és  pénzforgalmi  jelzőszámát,  mint  azonnali  beszedési  megbízás  
benyújtására jogosultat. 

8. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  jelen  határozatban  és  a  társulási  megállapodásban  nem 
szabályozott  kérdésekben  a  társulás  működése  és  beruházás  megvalósítása  érdekében  szükséges 
további  megállapodásokat  megkösse  azzal,  hogy  az  önkormányzatot  érintő  pénzügyi 
kötelezettségvállalást jóváhagyásra terjessze a képviselőtestület elé. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5. érintett önkormányzatok

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.

Tóth Ildikó jegyző: a melléklet szerint ismerteti az előterjesztést. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a mellékelt határozatot, az szavazzon. 

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



64/2011.(X.06.) Kt. sz. határozat
törvényességi észrevételre

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  –  figyelemmel  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  
Kormányhivatal  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  98.  §-a  szerint  törvényességi  
ellenőrzési  hatáskörében végzett  törvényességi  ellenőrzés  megállapításaira  –  az  alábbi  intézkedési  tervet 
elfogadja:

1. Az  elektronikus  információszabadságról  szóló  2005.  évi  XC.  törvényben  előírt  közzétételi  
kötelezettséget a község honlapján teljesíteni kell.
Felelős: Pollák Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
A végrehajtásban közreműködik: Csillik Imre előadó

2. Meg  kell  alkotni  az  elektronikus  információszabadságról  szóló  2005.  évi  XC.  törvény 4.  §  (3) 
bekezdésében előírt közzétételi szabályzatot.
Felelős: Tóth Ildikó jegyző
Határidő: 2011. december 31.

3. A 2011. január 1. napját követően megalkotott helyi önkormányzati rendeletek esetében figyelemmel 
kell  lenni  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX  törvény  18.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében 
meghatározott követelményekre.
Felelős: Tóth Ildikó jegyző
Határidő: folyamatos

4. A képviselő-testületi  és  bizottsági  ülésekről  készült  jegyzőkönyveket  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 17. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell megküldeni  
a kormányhivatalnak.
Felelős: Tóth Ildikó jegyző
Határidő: folyamatos
A végrehajtásban közreműködik: Vakhal Andrea előadó

5. Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 12/2010.(XII.09.) sz., Tiszasüly Községi 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  rendeletét  a 
vizsgálat megállapításainak figyelembevételével módosítani szükséges. 
Felelős: Tóth Ildikó jegyző
Határidő: 2011. december 31.

6. A polgármesternek  a  Szolnoki  Kistérségi  Társulási  Tanácsában  végzett  munkájáról  a  települési  
önkormányzatok  többcélú  kistérségi  társulásairól  szóló  2004.  évi  CVII.  törvény  szerint  évente 
legalább két alkalommal be kell számolnia a testület felé. A 2011. évben esedékes beszámolóra a  
2011.decemberi testületi ülésen kerül sor.
Felelős: Pollák Tibor polgármester
Határidő: 2011. december havi testületi ülés

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

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:280/15/2011
     Jegyzőjétől

XV.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. október 6-ai soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

63/2011.(X.06.) Kt. sz. „Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás” 
határozat társulási megállapodásának elfogadásáról

64/2011.(X.06.) Kt. sz. törvényességi észrevételre
határozat

Készült: 3 példányban
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