
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-ei 
soron következő üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Tóth Ildikó jegyző, Baginé Czékus Ilona, Majercsik Zoltán, Kiss Ernőné, Balog 
Tiborné.

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés határozatképes, 
mivel  a  7  fő  képviselőből  5  fő  jelen  van,  Demjén  Imre  és  Fekete  József  a  testületi  ülésről  való 
távolmaradásukat jelezték. 
Az  érvényben  lévő  SzMSz  alapján  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javasolja  Tibádné  Nagy  Zsuzsanna 
testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 4 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta 
Tibádné Nagy Zsuzsanna  testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Balog Tiborné óvodavezető a napirendi pontok elfogadását megelőzően kéri a testület tagjait tűzzék 
napirendre az egyik közalkalmazott munkavállaló jubileumi jutalmának tárgyalását, mely az ez évre  
elfogadott  költségvetés  módosítását  érintené  abban  a  formában,  hogy  kéri  a  tiszasülyi  óvodai 
intézményegység  részére  átadandó működési  támogatás  megemelését  a  dolgozó jubileumi  jutalma 
összegével, melynek kifizetése az óvodavezető véleménye szerint még ez évben indokolt.

Tóth Ildikó jegyző: A kérelem, amelyre óvodavezető asszony hivatkozik a testületi ülés előtt néhány 
perccel  került  átadásra,  az abban foglaltakat  az  előkészítés  hiánya  miatt  nem javasolja  napirendre  
tűzni. 

Szentiványi András: Miután költségvetést érintő döntésről van szó, ráadásul november 29-ét írunk, 
így nem javasolja a napirendre tűzést. 

Pollák  Tibor  polgármester:   Kéri  a  testület  tagjait,  aki   változtatás  nélkül,  az  eredetileg 
megküldöttnek megfelelően elfogadja a napirendi pontokat az szavazzon.

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

Napirend:           Előadó:

1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének Pollák Tibor
III. negyedévi teljesítéséről polgármester

2. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének irányelveire Pollák Tibor 
 polgármester

3. Rendelet-tervezet a közterületek használatáról, a vásárokról és a Demjén Imre
      piacokról KG vezető

4. Szolgálati lakások bérleti díja Demjén Imre
KG vezető

5. Rendelet-tervezet az önkormányzat Szervezeti és Működési Tóth Ildikó
      Szabályzatáról szóló 12/2011. (XII.09.) Kt. sz. rendelet módosításáról jegyző

6. Közzétételi Szabályzat Tóth Ildikó
Jegyző

7. Rendelet-tervezet a temető fenntartásáról és a temetkezési Tóth Ildikó
      szolgáltatásokról jegyző



8. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2011. évben végzett munkájáról Demjén Imre
ÜB elnök

9. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2011. évben végzett munkájáról        Tibádné Nagy Zsuzsanna
          SZB elnök

10. 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása Pollák Tibor
polgármester

11.  Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkaprogramjára Pollák Tibor
polgármester

12. SZKTT Társulási Tanácsában végzett munkáról beszámoló Pollák Tibor
polgármester

 13.Törvényességi észrevétel megtárgyalása Pollák Tibor
polgármester

14. Előterjesztés kommunális adó bevezetéséről Szentiványi András
képviselő

1. Napirendi pont megtárgyalása: 

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

Hozzászólások:

Vargáné Kalmár Éva: lakbértartozásnál szerepel 271.964.-Ft, ez miből tevődik össze?

Baginé Czékus Ilona: 2 fő bérlő tavalyi tartozásából, valamint 1 főnek a teljes idei lakbértartozásából. 

Vargáné  Kalmár  Éva: a  népszámlálási  előleg  miért  szerepel  a  költségvetésben?  Az  adótartozás 
majdnem 18 millió  forint,  ez  nagyon  magas,  hogyan  áll  a  hátralék  behajtása?  A konyhaüzemnél  
-81.957 Ft összegű a túllépés, miből adódik? A kistérségben a településen a legdrágább az ebéd. 231.-
Ft  a  nyersanyag  norma,  ehhez  viszonyítva  a  rezsi  nagyon  sok.  Óvodai  előirányzathoz  képest  a  
teljesítés nagyon alacsony,  miért? A szennyvízkezelésnél a teljesítés 559 % , mely nagyon magas,  
miből tevődik ez össze? 

Baginé  Czékus  Ilona: a  KSH  népszámlálási  előleg,  azért  szerepel  a  költségvetésben,  mert  az 
önkormányzaton  keresztül  zajlik  az  elszámolás,  úgy mint  a  választásra  kapott  előleg.  A  februári 
testületi ülésen kerül tárgyalásra az intézményi térítési díj, addigra konkrét számításokat végeznek, de 
látszik, hogy a meghatározott nyersanyagnormából nem tudnak gazdálkodni. Óvodai térítési díj azért 
alacsony  az  előirányzathoz  képest,  mert  májusban  az  önkormányzat  visszavette  a  térítési  díj 
beszedését, szükséges majd módosítani az előirányzatot. Szennyvízkezelésre  11.400 ezer forint lett  
tervezve, ami már májusban 2 millió forinttal több volt. Nem érti, hogy miért így lett tervezve.

Tóth Ildikó jegyző: a helyi  adók hátralékának behajtása folyamatban van, az APEH felé átadásra 
kerültek első körben a helyi iparűzési adóból eredő hátralékok. Az APEH ezekben az esetekben él a 
visszatartás  és  az  átvezetés  lehetőségével,  vagyis,  az  adózónak  adóvisszatérítés  járna  valamelyik 
adónemben, akkor az általunk átadott tartozás erejéig visszatart és azt a számlánkra átvezeti. Már most  
van pozitív előmozdulás. Folyamatban van a behajthatatlan tartozások kigyűjtése is, amit le kell írni. 
A kiküldött anyagban egyébként a szeptember 30-ai állapot szerepel. 

Szentiványi András: szennyvíztisztító társulás dolgait át kell nézni. Hány építmény van a településen, 
ami adóköteles? Van olyan épület ami után nem fizetnek adót? Számba kell venni ezen épületek és ki  
kell vetni rájuk az adót. Akciótervet kell készíteni.

Tóth  Ildikó  jegyző:  szükséges  pontosítani  az  építményadó  rendeletet,  pontos  fogalom 
meghatározások szükségesek. Mindezek után készítenek egy akciótervet. 



Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, 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  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalásról  szóló  16/2011.  (XI.29.) 

rendeletét.

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a mellékelt alapján. Sajnos konkrét számokat 
és tényeket még nem tudnak, a folyamatban lévő törvénymódosítások kihatnak a jövő évi költségvetés 
főszámaira.
Amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  elfogadja  Tiszasüly 
Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját, az szavazzon.

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

66/2011. (XI.29.) Kt. sz. határozat
az önkormányzat 2011. évi 
koncepciójáról 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet alapján 
elfogadta az önkormányzat 2012. évi koncepciójáról szóló előterjesztést. 
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Képviselő-testület tagjai helyben,
3. Tóth Ildikó jegyző helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja.

3. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Hozzászólások:

Szentiványi  András: idegenkedik  az  elárusítóhelyek  jelenlegi  formában  meghatározott  díjától, 
ugyanis minden alkalommal le kell mérni, hogy az árus a piacon hány m2-t foglal el és ez alapján kell  
a díjat kiszámolni.  Véleménye szerint célszerűbb lenne  5 m2-enként felfesteni az elárusítóhelyet és 
ennek a felfestett területnek lenne egy konkrét díja. Ha az árus csak egy ilyen felfestett helyet foglal el,  
akkor annak a díját fizeti, ha már termékei átnyúlnak egy másik felfestett területre is, akkor azt is meg  
kell  fizetnie.  Nem  látja  értelmét,  hogy  külön  kerüljön  meghatározásra  a  földön  és  a  padokon,  
állványokon történő árusítás díja,  miután önkormányzatunk nem biztosít  padokat,  állványokat  és a 
legtöbb esetben egyébként is a földön árusítás valósul meg. Aki viszont nem a piac területén értékesít,  
annak meg kell fizetnie a közterület-foglalás díját, jellemző ugyanis az önkormányzat közterületein 
történő értékesítés is. A  mozgóárusítás jelenlegi díja 480.-Ft /alkalom, javaslat 2000.-Ft/alkalom. A 
piaci értékesítés díjára javaslata 500.-Ft/5 m2 árusítóhely,  úgy, hogy az árusítóhelyek 5 m2-enként  
kerüljenek felfestésre. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet, hogy aki egyetért a  javaslatok szerinti rendelet-módosítással, szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta  a  közterületek  használatáról,  a  vásárokról  és  a  piacokról  szóló  36/2055.  (X.20.) 

rendelet módosításáról szóló 17/2011. (XI.29.) rendeletét. 



4. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Hozzászólások:

Vargáné  Kalmár  Éva: alacsonynak  tartja  az  emelést.  Javasolja,  hogy az  összkomfortos  lakások 
lakbére 300.-Ft  /  m2  /hó,  a  komfortos  lakások lakbére 250.-  Ft/m2/hó,  a  komfort  nélküli  lakások  
lakbére 150.-Ft/m2/hó legyen. 

Szentiványi András: javasolja, a garázs bérleti díját 2500.-Ft/hó bérleti díjban határozzák meg.

Pollák  Tibor  polgármester:  amennyiben   több  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a 
Képviselő-testületet,  hogy aki  egyetért  Vargáné  Kalmár  Éva   és  Szentiványi  András  javaslatával,  
szavazzon.

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

67/2011(XI.29.) sz. Kt. határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő
szolgálati lakások bérleti díjáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 1. napjától a 
Tiszasüly község belterületén elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú lakások bérleti 
díját az alábbiakban állapítja meg: 

1. A havi lakbér mértéke a lakás komfortfokozata és alapterülete alapján:
a.) összkomfortos lakás:     300.- Ft/ m2/hó
b.) komfortos lakás 250.- Ft/ m2/hó
c.) komfort nélküli lakás:   150.- Ft/ m2/hó

2. A lakáshoz tartozó (udvaron belüli) nem lakás céljára szolgáló helyiség, garázs havi 
bérleti díja 

2500.-Ft

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

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.

Tóth Ildikó jegyző: az előterjesztés alapján ismerteti a napirendi pontot.

Pollák Tibor  polgármester: amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, kérem az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2010. (XIII.09.) rendelet módosításáról szóló 18/2011.(XI.29.) rendeletét. 

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.



Tóth Ildikó jegyző: az előterjesztés alapján ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy eddig a 
Polgármesteri Hivatal nem rendelkezett közzétételi szabályzattal, ami a Kormányhivatal törvényességi 
ellenőrzése során észrevételezésre került. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet, hogy aki egyetért a melléklet szerint a Közzétételi Szabályzat megalkotásával, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 
68/2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat
a Közzétételi Szabályzat elfogadásáról

Tiszasüly  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  elektronikus 
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – 
figyelemmel a 305/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltakra 
– Tiszasüly Község Önkormányzatának Közzétételi Szabályzatát a melléklet szerint 
elfogadja. 

Erről értesülnek:
1./ JNKSZ Megyei Kormányhivatal, 

Törv.Ell. és Felügy.Főo., Szolnok, Kossuth L. út 2.
2./ Pollák Tibor polgármester, helyben
3./ Tóth Ildikó jegyző, helyben
4./ Az érintett intézmények vezetői (szabályzattal együtt)
5./ Rendszergazda

7. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy  az  elmúlt  egy  év 
tapasztalatai,  a  helyi  sajátosságok  igénylik  a  rendelet  normaszövegének  módosítását,  továbbá 
szükségesnek  tartja  jövő  év  január  1-jétől  a  temetői  sírhelyek  megváltási  díjának,  a  temetkezési  
szolgáltató által fizetett díjaknak az emelését, továbbá temető-fenntartási hozzájárulás fizetését.

Szentiványi András: Tiszasüly településen a Kegyelet Temetkezési Bt. működtet temetkezési irodát, 
a legtöbb temetést ez a társaság bonyolítja. Nem ismert, hogy a Kegyelet az önkormányzat felé fizet-e 
bárminemű  díjat  is,  az  sem ismert,  hogy a  temető  fenntartása  milyen  összegbe  kerül,  és  milyen 
bevételek keletkeztek folyó évben a sírhelymegváltásokból, illetve egyéb díjakból. Javasolja, hogy a 
testület a rendelet-módosítás anyagi részét fogadja el, azonban a rendelet 1. sz. mellékletében szereplő 
díjaknak a változása a következő testületi  ülés napirendje legyen és kapjon szóbeli  tájékoztatást a 
testület a temető üzemeltetésével kapcsolatos folyó évi kiadásokról és bevételekről. 

Pollák  Tibor  polgármester:  amennyiben   több  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a 
Képviselő-testületet,  hogy  aki  egyetért  az  elhangzott  javaslattal,  mely  szerint  a  testület  jelen 
döntésével a rendelet normaszövegének változásait fogadja el és a decemberi testületi ülésen kerüljön 
sor a díjak meghatározására, szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 

megalkotta a temető  fenntartásáról  és  a  temetkezési  szolgáltatásokról  szóló  19/2011.  (XI.29.)  

rendeletét.  

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester:  az Ügyrendi  Bizottság elnöke nincs  jelen az  ülésen,  a  beszámoló 
kiküldésre került. Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy 
aki elfogadja a beszámolót, szavazzon.

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



69/2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat
az Ügyrendi Bizottság 2011. évben végzett 
munkájáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi 
Bizottság 2011. éven végzett munkájáról szóló tájékoztatóját. 

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

9. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót a Szociális Bizottság elnökének. 

Tibádné Nagy Zsuzsanna: a melléklet alapján ismerteti a napirendi pontot. 

Pollák Tibor  polgármester: amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, kérem az szavazzon.

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

70/2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat
a Szociális Bizottság 2011. évben végzett 
munkájáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Szociális 
Bizottság 2011. éven végzett munkájáról szóló tájékoztatóját. 

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

10. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.

Tóth Ildikó jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Pollálk  Tibor  polgármester: amennyiben  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdés, vélemény 
hozzászólás nincs, szavazzon.

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

71/2011. (XI.29.) sz. Kt. határozat
2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet 
alapján  elfogadja  az  önkormányzat  2012.  évi  belső  ellenőrzési 
ütemtervét.

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

11. Napirendi pont megtárgyalása:

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



Amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs,  kéri  a Képviselő-testületet,  hogy aki  egyetért  a  
melléklet szerint  az ülésrenddel, szavazzon.

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

72/2011(XI.29) sz. Kt. határozat
a Képviselő-testület 2012. évi 
munkatervéről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-
testület 2012. évi munkatervét. 

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

12. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 
Amennyiben  kérdés, vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért  a  
beszámolóval, szavazzon.

73/2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsban végzett munkáról

Tiszasüly  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
egyhangúan elfogadta a polgármester Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsban végzett munkájáról szóló tájékoztatóját. 

Erről értesülnek:
1./ JNKSZ Megyei Kormányhivatal, 

Törv.Ell. és Felügy.Főo., Szolnok, Kossuth L. út 2.
2./ Pollák Tibor polgármester, helyben
3./ Tóth Ildikó jegyző, helyben
4./ Képviselő-testület tagjai helyben

13. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a törvényességi észrevételben foglaltakat, valamint 
önkormányzatunk álláspontját, mely az alábbi:
Alkotmányunk 44/B. §131 (1)  bekezdése szerint a helyi képvisel testülető  elnöke a polgármester.  A 
képvisel testülető  a polgármester helyettesítésére alpolgármestert választhat. Alpolgármesternek olyan 
személy is megválasztható,  aki nem tagja a képvisel testületnekő ,  de a polgármestert a 
képvisel testülető  elnökeként csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki a képvisel testülető  tagja.
Korábban az alpolgármesteri tisztség nem kapott helyet  az alkotmányban,  jogállásáról „csupán” az  
Ötv. rendelkezett. Ezzel szemben ma már az alpolgármesteri jogintézmény és szerepkör jogi határait  
maga az alkotmány húzza meg nem feltétlenül egyértelműen. 
A hatályos  alkotmányi  rendelkezésből  expressis  verbis  nem következik  határozott  kötelezettség  a 
legalább  egy alpolgármester  megválasztására.  Az  alkotmány  hivatkozott  bekezdése  megengedő:  a 
helyi testület „alpolgármestert választhat”.  
Az előző ciklusokban egyértelmű volt a jogalkotó akarata: kijelentő módú rendelkezése értelmében  
egy  alpolgármester  választása  kötelező volt,  feladatát  pedig  a  polgármester  helyettesítésében, 
munkájának segítésében határozta meg.
E  rendelkezést  módosította  a  jogalkotó  „megengedő”  rendelkezéssé,  mely  2010.  október  4-étől 
hatályos.  
A  helyhatósági  választásokat  követő  alakuló  ülésen,  2010.  október  14-én  Tiszasüly  Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete – az akkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222.574316#foot131%23foot131


rendelkezésének megfelelően – döntést  hozott  az alpolgármester  megválasztásáról.  A polgármester  
által  javasolt  személyt  nem választotta  meg  alpolgármesterré  a  képviselő-testület,  tehát  a  testület  
megkísérelte a választást, de az eredménytelenül zárult. 
Az SZMSZ akkor  hatályos  előírásait  követve az  alpolgármester  megválasztását  –  törvényi  előírás 
hiányában is – az alakuló ülés kötelező napirendjévé emelte a testület,  mellyel  jogkövető  és nem 
jogsértő eljárásról tett  bizonyságot. (Amennyiben a törvényi szabályozásra hivatkozással nem kísérli  
meg az alpolgármester megválasztását, az SZMSZ előírásait sértette volna meg a képviselő-testület.)
Önkormányzatunk  2011.  január  1-jétől  hatályos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  az 
alpolgármester  jogintézményére  vonatkozó  rendelkezéseket  a  következőképpen  tartalmazza:  „Az 
alpolgármester  feladataira,  jogosítványaira  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény rendelkezései  
irányadók.” 
Fentiek alapján nem értünk egyet azzal,  hogy a képviselő-testület mulasztásban megnyilvánuló 
jogszabálysértést követett el,  mert nem választott legalább egy alpolgármestert a saját tagjai közül. 
Ugyancsak nem értünk egyet a polgármester mulasztásának megállapításával sem,  tekintettel arra, 
hogy az alakuló ülésen törvényi el íráső  hiányában is,  követve az akkor hatályos SZMSZ el írásaitő  
beterjesztett személyi javaslatot az alpolgármesteri tisztségre. 
Az alakuló ülést követő képviselő-testületi ülések egyikére sem történt meg javaslat beterjesztése, 
azonban ezzel a polgármester nem követett el jogszabályba ütköző mulasztást, figyelemmel arra, hogy 
sem az Alkotmány, sem az Ötv. vonatkozó rendelkezéseib lő  nem következik határozott kötelezettség 
az alpolgármester megválasztására,  így az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége nem eredményezi 
az önkormányzat törvénysértő m ködésétű . 
Fentiekb lő  következik,  hogy a képviselő-testületnek sincs törvényes eszköze arra,  hogy normatív 
határozattal kötelezze a polgármestert a személyi javaslat megtételére.

Összegezve,  amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal,  hogy a jelenleg hatályos szabályozás 
szerint alpolgármester választása nem kötelező,  ezáltal sem a képviselő-testület,  sem a polgármester 
nem követett el mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést, kéri szavazzon. 

74/2011.(XI.29.) sz.Kt. határozat
törvényességi észrevétel megtárgyalásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi 
észrevételét és az abban foglaltakkal nem ért egyet. 

Erről értesülnek:
1./ JNKSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth L. út 2.
2./ Pollák Tibor polgármester, helyben
3./ Tóth Ildikó jegyző, helyben
4./ Képviselő-testület tagjai helyben

14. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Szentiványi András képviselőnek.

Szentiványi  András: ismerteti  szóban  is  az  előterjesztést,  várja  az  észrevételeket,  javaslatokat, 
véleményeket. 

Vargáné Kalmár Éva: egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. A kommunális adó mértéke legyen 
egyforma a szemétszállítás jelenlegi díjával, tehát 375 X12, azaz 4500.-Ft.

Pollák Tibor polgármester: 2012. évre nem tudják előre, hogy mennyi lesz a lerakási díj, valamint  
nem  tudják,  hogy  Jászladány  mennyiért  fogja  elvinni  a  szemetet,  így  úgy  gondolja,  hogy  a  
kommunális adó éves díja 6000.- Ft legyen. 

Tóth  Ildikó  jegyző: az  önkormányzatnak  joga  van  arra,  hogy  a  törvényben  rögzített  adók 
valamelyikét  bevezesse,  a már  bevezetett  adót hatályon kívül helyezze,  azonban évközi módosítás  
naptári  éven  belül  az  adóalanyok  adóterheit  nem  súlyosbíthatja.  A  kommunális  adó  rendeletben 



pontosan  kell  meghatározni  a  fogalmakat,  szinkronba  kell  hozni  ezt  a  rendeletet  az  építményadó  
rendelettel, mert egy adótárgyra csak egyféle adó vethető ki. 

Pollák  Tibor  polgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy  készüljön  el  a  kommunális  adó  rendelet-
tervezete, mely a decemberi testületi ülésen megtárgyalásra kerül,  az szavazzon.

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

75/2011.(XI.29.) sz. Kt. határozat
kommunális adó rendelet-tervezet 
elkészítéséről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2012. 
január 1-jétől a település illetékességi területén bevezeti a kommunális adót. A 
kommunális adóról szóló rendelet-tervezetet  a decemberi testületi ülésen 
tárgyalja. 

Felelős: Tóth Ildikó jegyző
Határidő: 2011. december 15.

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

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:280/18/2011
     Jegyzőjétől

XVIII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. november 29-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

16/2011. (XI.29.) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
rendelet 8/2011. (V.26.) rendelet módosításáról és a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásról

66/2011. (XI.29.) Kt. sz. az önkormányzat 2011. évi 
határozat koncepciójáról 

17/2011. (XI.29.) a közterületek használatáról, a vásárokról és a
rendelet piacokról szóló 36/2055. (X.20.) rendelet módosításáról

67/2011(XI.29.) sz. Kt. az önkormányzat tulajdonában lévő
határozat szolgálati lakások bérleti díjáról

18/2011.(XI.29.) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet 12/2010. (XIII.09.) rendelet módosításáról szóló

68/2011.(XI.29.) sz. Kt. a Közzétételi Szabályzat elfogadásáról
határozat

19/2011. (XI.29.) a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásokról
rendelet

69/2011.(XI.29.) sz. Kt. az Ügyrendi Bizottság 2011. évben végzett 
határozat munkájáról

70/2011.(XI.29.) sz. Kt. a Szociális Bizottság 2011. évben végzett 
határozat munkájáról

71/2011. (XI.29.) Kt. sz. 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról
határozat

72/2011(XI.29) sz. Kt. a Képviselő-testület 2012. évi 
határozat munkatervéről

73/2011.(XI.29.) sz. Kt. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
határozat Társulási Tanácsban végzett munkáról

74/2011.(XI.29.) sz. Kt. törvényességi észrevétel megtárgyalásáról
határozat Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi 
észrevételét és az abban foglaltakkal nem ért egyet. 

75/2011.(XI.29.) sz. Kt. kommunális adó rendelet-tervezet 
határozat elkészítéséről

Készült 3 példányban
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