
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének   2011.  október 
27-i közmeghallgatásról

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:

Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Fekete József, Fejes László, 
Szentiványi  András,  Tibádné  Nagy Zsuzsanna,  Vargáné Kalmár  Éva 
képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Tóth Ildikó jegyző

Pollák  Tibor  polgármester:  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés 
határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Szentiványi  András 
testületi tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  és  1  tartózkodik  szavazással 
elfogadta  Szentiványi András testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a Képviselő-
testület.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontot, az szavazzon.

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

Napirend:   Előadó:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2010 – 2011. évek  Pollák Tibor
    között végzett munkájáról polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása

Pollák  Tibor  polgármester: ismereti  az  önkormányzat  2010-2011.  évek  között  végzett 
munkájáról szóló tájékoztatóját a melléklet alapján. 
Kéri a lakosságot, mondják el véleményeiket, javaslatukat, tegyék fel kérdéseiket a napirendi 
ponttal kapcsolatban.

Hozzászólások:

Fekete  István: A  Dózsa György út  mikor  lesz aszfaltozva,  illetve  az utcában mikor  lesz 
megcsinálva az árok?

Pollák  Tibor  polgármester:  Szalay  Ferenc  országgyűlési  képviselő  legutolsó  fórumán 
elmondta, hogy az elkövetkező 3-5 évben útfelújításra, fejlesztésre az állami költségvetésben 
forrás biztosítva nem valószínű, hogy lesz, az önkormányzatnak pedig erre saját pénze nincs. 
Voltak pályázatok belterületi utak lefedésére, de sajnos a pályázati feltételeknek nem felelt 
meg az önkormányzat. A belvízelvezetés II. ütemére benyújtott pályázatunk sikeres volt, a 
munkálatok 2012. évben elkezdődnek, mely során az árkok felújításra kerülnek. 

Veres Kálmánné: véleménye szerint a közmeghallgatást  nem Mindenszentek előtt kellene 
megtartani. A faluban nagyon sokan nem is tudják, hogy ma közmeghallgatás van, szórólapot 
lehetne készíteni. 



Az önkormányzat a közbiztonság érdekében mit kíván tenni a rendőrséggel együtt? 
A köztisztaság érdekében mit kívánnak tenni? 
Milyen pályázatokat nyújtottak be? Mi nyert és mit utasítottak el? Véleménye szerint 5 év óta 
csak  álló víz van, nem történik semmi, a falu nem fejlődik semmit,  szét kellene nézni a 
környező településeken. 
A közmunkások miért nem dolgoznak? Sok mindent meg lehetne velük csináltatni.
A településen nincs közművelődés. Elmennek, elköltöznek a fiatalok. Nem tudja és nem érti, 
hogy miért  nem üzemel  a  Művelődési  Ház,  melyért  annyit  harcoltak  annak  idején,  hogy 
felépülhessen, most meg itt áll, nem használja ki senki ezt a lehetőséget. Mikor van nyitva a 
könyvtár? Mikor lehet használni? 
A közmeghallgatáson miért  nincs olyan vendég, aki az esetleges kérdésekre tudna választ 
adni?

Pollák  Tibor  polgármester: a  közmeghallgatás  időpontján  lehet  változtatni,  jövőre  erre 
figyelemmel lesznek. 
Tiszasülyön  2009.  év  óta  van  rendőrőrs.  Sajnos  az  állomány  nem  úgy  alakult,  ahogy 
tervezték, megpróbálják feltölteni az üres helyeket, de sajnos a rendőrségnek sincs pénzügyi 
fedezete. A szomszédos településen sokkal rosszabb a közbiztonság. 
Közfoglalkoztatás kapcsán idén kevesebb emberre lehetett pályázatot benyújtani, és csak 4 
órás munkára. 

Demjén Imre: a rendelkezésre álló munkaerőt próbálja minél hatékonyabban beosztani. A 
nők  sepregetnek,  lombot  gyűjtenek,  helyettesítik  az  állandó  takarítókat.  Gondozzák  az 
intézmények és parkok környékét, valamint a vízdíjszámlákat segítenek kihordani, mindezt 7 
órától 11 óráig. 
A férfiak kevesebben vannak, fát szednek 8 órában, de akkor így kapnak egy szabadnapot. 

Pollák  Tibor  polgármester: beszámolójában  elmondta,  hogy  a  belvíz-rekonstrukciós, 
valamint  az  ivóvíz-rekonstrukciós  pályázat  nyert,  melyeknek  munkálatai  2012.  évben 
kezdődnek el. 
Szerettek volna belterületi utak lefedésére is pályázni, de a kiírás olyan feltételek tartalmazott, 
amit nem tudtak biztosítani. 

Tóth  Ildikó  jegyző: a  közmeghallgatás  hivatalos  testületi  ülés,  melyről  jegyzőkönyv  is 
készül. A közmeghallgatásra nem szoktak vendéget hívni. Falugyűlést, politikai fórumot lehet 
szervezni, ahová meghívottak is érkezhetnek. 

Majercsik Zoltán iskolai intézményegység vezető: a művelődési ház működtetését sajnos 
csak közfoglalkoztatottal tudják megoldani. Az iskolai és községi könyvtár üzemeltetése nem 
szerepel az iskolai költségvetésben. Ha a könyvtár nyitva tart az, az iskola költségvetéséből 
történik.  Fűtés  nincs,  vagy  nagyon  nehezen  megoldható.  Szeretnék,  ha  tőlük  kikerülne  a 
Művelődési Ház, kerüljön vissza az önkormányzathoz. 

Kovács Ildikó: az önkormányzatok lehetetlen anyagi helyzetben vannak. A településen miért 
nincs köztisztasági nap, amikor összegyűlne a lakosság és összeszedné a településen illetve a 
környékén a szemetet? Hátha ez visszatartó erő lenne. 

Veres Kálmánné: egyetért Kovács Ildikóval. Szomorúnak tartja, hogy a település nem tud 
egy művelődési házat, valamint egy könyvtárat üzemeltetni. 



Kovács  Mihályné: úgy  hallotta,  hogy  a  vízdíjhátralék  6  millió  forint  körüli.  Ez  hogy 
lehetséges?  Az  önkormányzat  a  saját  dolgozóin  nem  tudja  behajtani  a  hátralékot?  A 
buszmegállóban  nagyon  sok a  szemét,  miért  kellett  elvinni  a  nagy  kukát?  Az árkok  tele 
vannak szeméttel.

Pollák Tibor polgármester: a vízdíj hátralék behajtása folyamatban van, a vízóra kikötések 
folyamatosan megtörténnek. 

Juhász Zsuzsanna: aki kétszer nem fizet, annál ki kell kötni a vizet. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait,  aki  elfogadja  az  önkormányzat  2010-2011.  évek  között  végzett  munkájáról  szóló 
tájékoztatót, kérem, az szavazzon.

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

65/2011. (X.27.) sz. Kt. határozat
az önkormányzat 2010-2011. évek között
végzett munkájáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú 
szavazással  elfogadta  az önkormányzat  2010-2011.  évek között 
végzett munkájáról szóló tájékoztatót.

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

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, a közmeghallgatást 
bezárja. Köszöni a lakosság megjelenését. 

Kmf.

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

/:Szentiványi András:/
jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:280/17/2011
     Jegyzőjétől

XVII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. október 27-ei Közmeghallgatás jegyzőkönyve

65/2011. (X.27.) sz. Kt. az önkormányzat 2010-2011. évek között
határozat végzett munkájáról

Készült: 3 példányban
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