Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 12-ei soron
következő üléséről

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, Majercsik Zoltán, Baginé Czékus Ilona, Czinege László, Módos Róbert,
Dr. Molnár András, Ulviczkiné Katona Éva, Oláh András, Csótó Andrásné, Balog Tiborné.
Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Vargáné Kalmár Éva testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta Vargáné
Kalmár Éva testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Pollák Tibor polgármester: kéri a testület tagjait, hogy kerüljön levételre a meghívóban 8. napirendi
pontként szereplő tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról, azt a 2011. évi beszámolóval, annak
részeként együtt tárgyalják meg. Így a napirendi pontok száma eggyel csökken. Az óvoda álláshely bővítése
iránti kérelmét pedig tárgyalják meg a költségvetési beszámoló előtt.
11. napirendi pontnak vegyék fel a „Vásárhelyi terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz
rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges
„Pénzeszköz-átadási megállapodás aláírásához, valamint átszámlázásához” című előterjesztést.
16. napirendi pontként vegyék fel a lakossági szennyvízszolgáltatás támogatására benyújtandó pályázathoz
szükséges határozati-javaslatot, 17. napirendi pontként kerüljön felvételre az Eszterlánc Óvoda alapító
okiratának módosításáról szóló határozati-javaslat, valamint Szentiványi András képviselő javaslatára 18.
napirendi pont legyen a járások kialakításáról szóló tájékoztató, 19. napirendi pont a közcélú foglalkoztatás
helyzetéről településünkön szóló tájékoztató, 20. napirendi pont pedig a stég ki, illetve elhelyezéséről
tájékoztatás.
Szentiványi András: kéri, hogy a 2011. évi beszámoló tárgyalása előtt, ugyan ne önálló napirendként hanem
a 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló részeként, az iskola- és óvodatársulás
pénzeszközátadásáról beszéljenek.
Pollák Tibor polgármester: kéri a testület tagjait, aki a fentivel kiegészített napirendi pontokkal egyetért
szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:
Napirend:

Előadó:

1. Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről

Módos Róbert
őrsparancsnok

2.

Tájékoztató a tiszasülyi Polgárőrség működéséről

Kovács István
P. parancsnok

3.

Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről

Dr. Molnár András
háziorvos
Ulviczkiné Katona Éva
védőnő

4. Tájékoztató a falugazdász 2011. évi tevékenységéről, a 2012. évi
támogatási lehetőségekről, tiszasülyi mezőgazdasági termelők
helyzetéről

Oláh András
falugazdász

5. Beszámoló a belső ellenőrzésről

Kistérségi iroda munkatársa

6. Tiszasüly Községért Alapítvány kuratóriumi tagságáról való lemondás

Csótó Andrásné
kuratórium elnöke

7. Óvoda álláshely bővítési kérelem

Balog Tiborné
intézményvezető

8. Iskola- óvodatársulás pénzeszközátadásáról
Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

Pollák Tibor
polgármester

9. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

Pollák Tibor
polgármester

10. Előterjesztés önerő biztosítására (ÖNO épület, eszközbeszerzés)

Pollák Tibor
polgármester

11. Előterjesztés a „Vásárhelyi terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú
pályázat támogatásának lehívásához szükséges „Pénzeszköz-átadási
megállapodás aláírásához, valamint átszámlázásához”

Pollák Tibor
polgármester

12. SZKTT Társulási megállapodás módosítása (2 db)

Pollák Tibor
polgármester

13. Rendelet-tervezet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Tóth Ildikó
jegyző

14. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Pollák Tibor
polgármester

15. Előterjesztés alpolgármester választására

Pollák Tibor
polgármester

16. Határozati-javaslat a lakossági szennyvízszolgáltatás támogatására
benyújtandó pályázathoz

Pollák Tibor
polgármester

17. Eszterlánc Óvoda alapító okiratának módosítása

Pollák Tibor
polgármester

18. Járások kialakításáról szóló tájékoztató
19. Tájékoztató a közcélú foglalkoztatás helyzetéről településünkön
20. Tájékoztató a stég ki, illetve elhelyezéséről
1. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Czinege László rendőrkapitánynak, valamint Módos Róbert
rendőrőrs parancsnoknak.
Módos Róbert: sajnos a létszámhelyzet nem változott az őrsnél 2011-ben, a kapitány úr közbenjárásával
sem, ami a bűncselekmények számán meglátszik. 2011-benTiszasüly településen körzeti megbízott nem
teljesített, az őrsparancsnok látta el ezt a feladatot is, valamint a revizionálást is. Ez megnehezítette, hogy itt
a faluban helyt tudjon állni. Ennek ellenére nőtt a személyi állomány intenzitása, több bűnelkövetőt is
elfogtak. A bevetési csoport heti egyszer megjelent a településen. Az őrs területén a vízirendészet, a
közlekedés rendészet, és a REBISZ Budapestről is segítséget jelentett pld. a tiszasülyi falunap alkalmából.
Két súlyosabb bűncselekmény történt a faluban, az egyik egy emberölés kísérlete, a másik egy életveszélyt
okozó súlyos testi sértést. Az önkormányzat sérelmére három bűncselekményt követtel el, ami később
kettővé vált, a faluház és a ravatalozó elkövetője ugyanaz volt. A másik bűncselekmény az iskola sérelmére

elkövetett kerékpártároló eltulajdonítása volt. Reméli, hogy az őrs létszáma 2012-ben kedvezőbben alakul.
Az önkormányzattól kapott támogatást köszöni.
Czinege László: az előző beszámolókor ígéretet tett arra, hogy Tiszasülyön lesz körzeti megbízott, vagyis
fel tudja tölteni a létszámot, de sajnos ez más okokból nem sikerült. Ha nem is ebben az évben, de 2013-tól
lesz körzeti megbízottja Tiszasülynek. Tájékoztatást ad az aktuális létszámról. Elmondja, hogy „Egy
település egy rendőr” programot indított Pintér belügyminiszter úr. Ez év december 31-ig kell leadni az
igényt, hogy hol akarnak még körzeti megbízottat. Amennyiben megtalálják a megfelelő embert, kéri az
önkormányzat segítségét a letelepedés segítésében, vagyis az önkormányzat lakhatási támogatással, vagy
szolgálati lakással járuljon hozzá.
Elmondja, hogy az új szabálysértési törvény a rendőrség munkáját próbálja segíteni. Új alosztály jött létre a
rendőrkapitányság keretén belül. Kb. 1300 ügy várható éves szinten, jelentős mértékben élnek majd az
elzárás eszközével, miután erre feljogosítja a törvény a rendőrséget.
Köszöni az önkormányzattól kapott eddigi támogatás. A településen megszervezésre kerülő rendezvényekre
továbbra is felajánlja segítségét.
Szentiványi András: Tiszasülyi a helyi újság 2 havonta jelenik meg, szívesen vennék, ha prevenciós
anyagot kapnának a rendőrségtől, ami a helybélieknek és az elszármazottaknak információt nyújtana, és
remélhetőleg hatása lenne.
Czinege László kapitányságvezető: ennek semmi akadálya nincs, egy email elérhetőséget kér. Szívesen
küldenének anyagot pld. a tipikus bűncselekményekről, az áldozattá válás eseteiről. Elmondja, hogy több
településen is kérték az ún. „szem” mozgalom bevezetését, amelynek egyes településeken már eredménye is
volt.
Fekete József: úgy látja, hogy a település bűnügyi helyzete nem javult, de nem is lett rosszabb. Ebben
közrejátszott az, hogy nincs körzeti megbízott. Tudják, hogy nincs anyagi fedezet, de ezt valahogy meg kell
oldani, mert egyre rosszabb lesz a közbiztonság. Tiszasülyre is és térségére is a vagyon elleni
bűncselekmények a jellemzőek, ami mozdítható szinte mindent ellopnak. A helyi gazdakör tagja, elnöke,
gazdaköri ülésen beszéltek arról, hogy belépnek a polgárőrségbe, hogy biztosítsák a hatékony működést,
mert saját magukat védik meg. Többször elmondta, hogy jó lenne a település két bejövő oldalára kamerát
szerelni, ami nagy segítséget nyújtana a rendőrségnek, hiszen mutatná a bejövő és kimenő forgalmat. Sajnos
erre fedezet sem az önkormányzatnak, sem a rendőrségnek nincs. Arra kérjük a rendőrséget, hogy legyen egy
olyan rendőr, akit bármikor, éjjel-nappal el lehet érni.
Dr. Molnár András háziorvos: Minden, mindennel összefügg. Már az óvodás korúak között is mutatkozik
az agresszivitás, iskolás korban el kellene érni, hogy a gyerek ne szólhasson vissza a tanárnak. Mára
eljutottunk oda, hogy jobb autója van a bűnözőnek, mint a rendőrnek. Az a liberális gondolkodás,, amit
átveszünk máshonnan a rendőrség munkáját is nehezíti és a társadalomét is. Ő elégedett a rendőrség
munkájával, egy eset kapcsán konkrét kapcsolatba került a rendőrséggel. 5 településre azonban valóban
kevés ez a létszám.
Ha visszaállítják a járásokat ez érinteni fogja a rendőrség szervezetét?
Czinge László kapitányságvezető: erre nem tud válaszolni, egyelőre a rendőrség illetékességi területének
módosítására vonatkozó előterjesztést nem ismer.
Pollák Tibor polgármester: köszöni a munkát és a segítséget. A polgárőrség átalakulóban van, melyről a
későbbiekben tájékoztatást ad a rendőrkapitányság felé. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény,
hozzászólás, kéri aki elfogadja a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
12/2012.(IV.12.) sz. Kt. határozat
a közrend- és közbiztonság helyzetéről
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint
egyhangúan elfogadta a közrend- és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,

2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Czinege László rendőrkapitány
5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gy. út 5.
5. Módos Róbert őrsparancsnok
5061 Tiszasüly, Kiséri út 21.
(Czinege László és Módos Róbert távoznak az ülésről.)
2. napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: a Polgárőrség tájékoztatója megküldésre került, Kovács István polgárőr
parancsnok jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni. Javasolja, hogy a napirendi pontot a soron
következő testületi ülésig napolják el, amelyre újból meghívják a polgárőrség parancsnokát.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
13/2012.(IV.12.) sz. Kt. határozat
2. napirendi pont elnapolásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja a soron következő
testületi ülésig a tiszasülyi Polgárőrség működéséről szóló tájékoztató
megtárgyalását.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Pollák Tibor polgármester helyben,
Tóth Ildikó jegyző helyben,
Képviselő-testület tagjai helyben,
Kovács István P. parancsnok

3. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Dr. Molnár Andrásnak és Ulviczkiné Katona Évának.
Dr. Molnár András: kiegészítésként elmondja, hogy interneten utána olvasott a járások kialakításának.
Ismerete szerint az egészségügyi alapellátás is átszervezés alatt áll és a járásokhoz fogják igazítani. Nem
lenne szerencsés, ha esetleg Jászapáti legyen a járás központja, a közlekedés nem megoldott, reggel és
délután van buszjárat. Minden évben arról számolnak be, hogy átalakítják az egészségügyet. Sajnos ezeket az
átalakításokat közgazdászok végzik, nem orvosok, a betegek rosszabbul járnak, egyre kevesebb gyógyszert
támogatnak, a gyógyszerfelírást megszigorították. Információi szerint az ügyeletet karcsúsítani fogják.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy az orvosi ügyelet valóban megváltozik, Tiszasüly településen
szombat reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig lesz ügyelet. Hétköznap a szolnoki központi ügyeletet kell hívni.
Dr. Molnár András: Nagyon jó, hogy fogorvos már rendel a faluban, de sajnos kevés. A védőnő is
helyettesít, ezért csak kedden tudja megoldani az iskolaszűrést. Kedden van fogorvos is, és csak akkor tudja
vállalni az iskolafogászatot is, ami néha gondot okoz. A lakosság lélekszáma csökken, a munkája viszont nő,
hiszen az átlagéletkor is növekszik, nagyon sok a 80 év feletti lakos, akiknél a multifaktorális betegségek
száma nő (sok a cukorbeteg, magas vérnyomással küzdő) és ezáltal nagyobb odafigyelést igényelnek. A
lélekszám csökkenése miatt nem is gondolta volna, hogy nőni fog a háziorvos munkája.
Hiába tesz meg mindent a szociális háló, ez megoldatlan marad. A mai generáció nem tanulja meg, hogy
hogyan kell ápolni a betegeket, időseket, nem oktatják már az alapvető dolgokat az iskolában. A kórház
„kidobja” az ilyen betegeket, és sajnos nincs olyan, aki elássa őket, a lakosság nincs felkészítve az ilyen
emberek otthoni ápolására, gondozására. Ez sajnos országos probléma.
Elmondja még, hogy az orvosok nem elégedettek a bérezéssel, oda kellene figyelni az iskolákban az
egészségtan és a betegápolás oktatására.
Ulviczkiné Katona Éva: a keddi szűrést és iskolafogászatot a fogorvosnővel megpróbálják megoldani, neki
ez a nap az iskolában illetve óvodában eltelik.

Pollák Tibor polgármester: a fogorvos kérdéshez hozzáfűzi, hogy a praxis többször meg volt hirdetve,
sajnos senki nem jelenkezett. Nagykörű fogorvosa elvállalta volna a tiszasülyi betegek ellátását, úgy, hogy a
betegek átjárnak hozzá. A meglévő 6 órás rendelést is nehéz volt elérni a doktornőnél. Felteszi a kérdést, mi
lesz, ha háziorvosa sem lesz a falunak?
Dr. Molnár András: 2012. szeptemberéig mindenképpen szeretne dolgozni. Próbál mindent megtenni
annak érdekében, hogy találjon Tiszasüly településre háziorvost, e miatt már a megyei tisztifőorvossal is
felvette a kapcsolatot. Véleménye szerint azt sem kizárt, hogy a három körzetből kettőt fognak csinálni, ha
ilyen nagyarányú lesz a lakosság létszámcsökkenése.
Köszöni az önkormányzat segítségét, hogy szerdai napokon a vért elszállítják Szolnokra, ez nagy segítséget
jelent a lakosok számára.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
aki elfogadja a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
14/2012.(IV.12.) sz. Kt. határozat
a lakosság egészségügyi helyzetéről
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta
a mellékletek szerint a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Dr. Molnár András háziorvos
5061 Tiszasüly, Kiséri u. 38.
5. Ulviczkiné Katona Éva védőnő
5061 Tiszasüly, Kiséri u. 38.
4. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Oláh András falugazdásznak.
Oláh András: a tájékoztatóban a fénymagot alulértékelte nem 50ha, hanem 100 ha.
Szentiványi András: mintakertre való kezdeményezés elindult a Faluháznál, a borsó elültetésre került.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
aki elfogadja a Falugazdász 2011. évi tevékenységéről, a 2012. évi támogatási lehetőségekről, a tiszasülyi
mezőgazdasági termelők helyzetéről szóló tájékoztatóját, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
15/2012.(IV.12.) sz. Kt. határozat
a falugazdász 2011. évi tevékenységéről,
a 2012. évi támogatási lehetőségekről,
a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint
egyhangúan elfogadta a falugazdász 2011. évi tevékenységéről, a 2012. évi
támogatási lehetőségekről, a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről szóló
tájékoztatót.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,

4. Oláh András falugazdász
5. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy a belső ellenőrzés vezetője sajnos nem tudott eljönni a testületi
ülésre, így ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. A beszámolót a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanács Kistérségi Irodájának belső ellenőrei készítették el.
Fekete József képviselő kérdéseire Baginé Czékus Ilona megadta a választ.
Fekete József: jó lenne, ha a belső ellenőrzés nem irányított lenne, olyan dolgokra nem állapítottak meg
törvénysértést a 2010. évben megtartott belső ellenőrzés során, amelyekre kellett volna.
Tóth Ildikó jegyző: nem irányított a belső ellenőrzés, legalábbis a 2012-re évre elfogadott ellenőrzési
ütemterv szerint az idén lefolytatott ellenőrzés nélkülözött minden irányítottságot. Ha irányított lett volna,
nem született volna, majd húsz oldalas jelentés.
Dr. Molnár András: sem a jegyző, sem pedig Baginé Czékus Ilona nem volt 2010-ben.
Fekete József: akkor is fizettek az akkori jegyzőnek illetve az akkori pénzügyesnek fizetést, és még
köszönő viszonyban sem voltak a költségvetésben szereplő számok a valósággal.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény nincs, aki elfogadja a melléklet szerint a 2011.
évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatót, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
16/2012.(IV.12.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatala
2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdése g.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a többször módosított
1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdésére, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm.
rendeletben meghatározottakra, az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatala 2011. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul vette és elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Jegyzője
folyamatos

Végrehajtásban közreműködik:

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács
Kistérségi Irodája

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5. SZKTT Társulási Tanács Kistérségi Iroda
6. napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot, átadja a szót a kuratóriumi tagoknak.
Csótó Andrásné: sajnos már nem tudja vállalni az Alapítvány kuratóriumi elnöki feladatait, családi okok
miatt sem, valamint a jogszabályi változásokkal előírt kötelezettségek miatt sem, ezért szeretne lemondani
tisztségéről.
Oláh András: könyvelési feladatok bővültek, ami többletfeladatokkal jár, Végh Katalin nyugdíjba vonul.
Úgy gondolják, hogy az új elnök válassza meg a tisztségviselőket, ezért szeretnének lemondani tagságukról.

Fekete József: kettős könyvvitel kötelezett az alapítvány?
Csótó Andrásné: igen, már nincs értékhatárhoz kötve a könyvelés választása.
Fekete József: mekkora vagyona van az alapítványnak?
Csótó Andrásné: 1.352.000.-Ft, melyből lekötve van 1 millió forint szeptemberig.
Fekete József: javasolja, hogy ezen összeget kamera beszerzésre fordítsák vagyonvédelem szempontjából.
Csótó Andrásné: szeretné, ha ezt az összeget templom felújítására fordítanák.
Tóth Ildikó jegyző: A jogszabály adta lehetőségek az alábbiak: az alapítvány megszüntetésre kerülhet, új
kuratóriumi tagokat választhatnak, vagy beolvad egy másik alapítványba. Megszűnés esetén a
vagyonfelosztásról az alapító okiratban kellett rendelkezni, amennyiben ez nem történt meg, úgy az
alapítvány vagyonát a Ptk. szerint a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására kell fordítani. Amíg a
cégbíróságnál nem kerül bejegyzésre az alapítvány megszüntetése, vagy az új kuratóriumi tagság, addig a
jelenlegi, lemondott kuratóriumi elnöknek kell eljárnia.
Csótó Andrásné: az alapító okiratban lefektették, hogy megszűnés esetén a fennmaradt vagyon az alapítót
illeti meg. Javasolja, hogy nézzék át az alapító okiratban foglaltakat, és a következő testületi ülésen
döntsenek az alapítvány sorsáról.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a lemondásokat fogadják el, és a soron következő testületi
ülésen döntsenek az alapítvány sorsáról, vagyonáról.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
17/2012.(IV.12.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Községért Alapítvány
kuratóriumi tagjainak lemondásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan tudomásul vette Csótó
Andrásné (5061 Tiszasüly, Fő út 55.) Tiszasüly Községért Alapítvány kuratóriumi elnöki
vezető tisztségére, Végh Katalin (lakcím: 5062 Kőtelek, Zrínyi út 1/B.) Tiszasüly Községért
Alapítvány kuratóriumi tagsági vezető tisztségére, Oláh András (lakcím: 5061 Tiszasüly,
Kossuth Lajos út 27.) Tiszasüly Községért Alapítvány kuratóriumi tagsági vezető tisztségére
szóló megbízatásukról 2012. március 31. napjával történő lemondást.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Csótó Andrásné
5. Végh Katalin
6. Oláh András
( Az ülésről: Dr. Molnár András, Ulviczkiné Katona Éva, Csótó Andrásné, Oláh András távozik.)
7. Napirendi pont megtárgyalása
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Balog Tibornénak.
Balog Tiborné: A költségvetést elfogadó februári testületi ülésen azt a választ kapta, hogy az április testületi
ülésen visszatérnek az óvónői álláshely bővítésére. A jelenlegi létszám mellett gondot okoz a gyermekek
egész napos ellátása. Az alapok lefektetése az óvodában történik, nagyon sok hátrányos helyzetű gyermek
van, akik részére biztosítani kell az egész napos ellátást. 2 óvodai csoporthoz szükséges még 1 óvónő, így
hogy Végh Katalin nyugdíjba megy. Ezt a problémát meg kell oldani.
Fekete József: mennyivel növeli ez a költségvetést?

Balog Tiborné: bér + járulék, ha kezdő bérű óvónőben gondolkodunk, akkor legalacsonyabb.
Tóth Ildikó jegyző: A költségvetés elfogadásakor erről már valóban szó volt. Pályakezdő esetén kb.
járulékokkal együtt augusztus 1-jétől 650 ezer forint.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy az álláshely pályázat kerüljön kiírásra, határozott időre, 2012.
december 31. napjáig.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
18/2012.(IV.12.) sz. Kt. határozat
Eszterlánc Óvoda tiszasülyi intézményegységbe
történő óvónő álláspályázat kiírásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta, hogy az Eszterlánc
Óvoda tiszasülyi intézményegységbe történő óvónői álláspályázatot határozott időtartamra,
2012. december 31. napjáig hirdessék meg.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Balog Tiborné intézményvezető
5. Tibádné Nagy Zsuzsanna intézményegység vezető
8. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot.
Hozzászólások:
Szentiványi András: tájékozódott arról, hogyan kell elkészíteni egy költségvetést. A költségvetésnek
nyomon kell követnie a változásokat, kiadásokat, bevételeket, pályázatokat. Az iskola-óvoda tavalyi évi
költségvetésének elfogadásakor sem voltak egyértelműek számok. A testület tagjai többször is rákérdeztek,
hogy egy-egy tétel mögött mi szerepel, konkrét választ soha nem kaptak rá. A zárszámadás anyagában most
sem találta meg az iskola-óvoda beszámolóját a tavalyi évi pénzfelhasználásról, holott az részét kellene,
hogy képezze az elszámolásnak.
Tóth Ildikó jegyző: Elnézést kér, valóban nem volt a megküldött anyagban az iskola-óvoda beszámolója,
éspedig azért, mert most a testületi ülés ideje alatt érkezett meg emailen. Annak ellenére, hogy április 5-ig
kértük meg a beszámolót Besenyszögtől. A zárszámadás a rendelkezésre álló anyagok alapján készült el.
Mindenképpen fontosnak tartotta tájékoztatni a képviselő-testületet az elszámolással kapcsolatban kialakult
helyzetről. Elmondta, hogy idén januárban, amikor az intézményvezetőkkel a költségvetési egyeztetések
elkezdődtek, felmerült bennünk kérdésként, hogy hol jelenik meg a bejáró gyermekek és tanulók után
lehívható normatíva, miután önkormányzatunknak meggyőződése volt, hogy ezen a jogcímen Tiszasülyt
megilleti az állami támogatás. A besenyszögi önkormányzat által készített és részünkre megküldött 2012. évi
állami támogatásokat összefoglaló táblázat erre vonatkozóan semmilyen adatot nem tartalmazott.
A tavalyi évre az iskola és óvoda részére történő pénzeszközátadásról megállapodás született az
önkormányzatok között. Idén februárban az ez évi megállapodás tervezetét megküldte Besenyszög
részünkre, amely ellenben a tavalyi évre kötött megállapodással már tartalmazott egy új pontot, éspedig a
bejáró gyermekek és tanulók utáni normatíva összegét. Tekintettel arra, hogy 2007-től, mióta az
intézményfenntartó társulás működik ez a normatíva a központi költségvetésben szerepel, „kérdőre vontuk”
Besenyszög polgármesterét levél formájában, amennyiben 2012-ben megjelenik ez a normatíva a kötendő
gazdasági megállapodásban, 2011-ben és 2010-ben milyen összegben hívták le a tiszasülyi keletkezési
hellyel igényelt normatívát. Válaszlevelükben megírták, hogy 2010-ben a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása és a besenyszögi önkormányzat közötti megállapodás alapján 5.998 ezer forint, 2011-ben pedig
5.566 ezer forint támogatást kapott a gesztor önkormányzat a tiszasülyi bejáró gyermekek és tanulók jogán.
Ebből fedezték az intézményvezetők bérét és járulékát, továbbá azt írták, hogy miután Tiszasüly nem
havonta egyenlő részletben utalt, ez költségnövekedést eredményezett, illetve állításuk szerint folyószámla

hitelt is fel kellett venniük emiatt, nem beszélve a pályázatok utófinanszírozásáról. Miután válaszukat
elfogadni nem tudtuk, így ismételten megkerestük a besenyszögi önkormányzatot levében, most már egészen
2007-től kezdődően tájékoztassanak bennünket a lehívott állami támogatás összegéről, továbbá arról, hogy
ennek felhasználása mire történt, egyáltalán milyen alapon használták fel az általuk „elgondolt” célra a
támogatás összegét, tájékoztatást kértünk a nyertes pályázatokból tiszasülyre eső támogatási összegekről és
kértük, hogy a beszámolót ezen adatokkal kiegészítve küldjék meg részünkre április 5-ig. Azért is fontosnak
tartottuk a kiegészítést, miután eddig egyetlen költségvetés sem tartalmazta ezen normatíva összegét sem a
tervezés, sem az elszámolás során.
A testületi ülés időtartama alatt emailen érkezett anyagban már fel van tüntetve a kistérségtől átvett 2011. II.
félévi támogatás 2.040 ezer forint összege, azonban az I. félévi nem szerepel benne.
Szentiványi András: javasolja, hogy önkormányzatunk addig ne utaljon Besenyszög részére, amíg nem
történik meg az elszámolás, erre hatalmazzák fel a polgármestert. Egy megnyugtató elszámolást kell látni, a
számokból ugyanis az látszik, hogy a gesztor önkormányzat évek óta lehívja a tiszasülyi bejáró gyermekek
és tanulók után járó állami normatívát, azonban az eddig soha nem jelent meg a Besenyszögtől kapott
anyagokban,.
Pollák Tibor polgármester: a március havi összeget átutalták, de addig nem utalnak, amíg megnyugtató
választ nem kapnak.
Fekete József: soha nem kaptak naprakész elszámolást. Az intézményvezetők nem képviselik megfelelően
Tiszasülyt.
Majercsik Zoltán: a gesztor hívhatja le a normatívát. A pályázatokról az iskola éves tájékoztatójában
beszámolt.
Szentiványi András: az érthető, hogy a gesztor hívhatja le a normatívát, de amit a tiszasülyi gyerekekre
igényel meg, az Tiszasülyre kell hogy kerüljön véleménye szerint. Ez a társulás nem működik megfelelően.
El kell gondolkozni azon, hogy Tiszasülyön is egyházi iskolát hoznak létre a további fennmaradás
érdekében.
Pollák Tibor polgármester: az egyházi iskola létrehozásával kapcsolatos információk begyűjtése
folyamatban van. Besenyszögnek adjanak időt a részletes elszámolás elkészítésére.
Fekete József: addig nem szabad kilépni a társulásból, amíg meg nem történik az elszámolás.
Pollák Tibor polgármester: Javasolja, hogy a kialakult problémával keressék meg a Kormányhivatalt levél
formájában, melyben kerüljön összefoglalásra mindaz, ami a levélváltásokból kiderül.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester javaslatával.
Fekete József: A zárszámadással kapcsolatban kérdésként teszi fel, hogy 2010 évhez képest a hitelállomány
700 ezer forinttal növekedett?
Baginé Czékus Ilona: az auditálási eltéréseket részletezi. A szociális intézmény kapcsán még mindig
magasnak tartja az igazgatási tevékenység Tiszasülyre eső részét. A TSZB úgy döntött, hogy szakfeladatok
szerint osztják meg a díjat.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
aki elfogadja Tiszasüly Község Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendeletét, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint
megalkotta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2012.(IV.12.)
rendeletét.

9. Napirendi pont megtárgyalásáról
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a határozati javaslat alapján.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
19/2012. (IV.12.) Kt határozat
A megyei önkormányzati tartalék/az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1.
Tiszasüly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt
nyújt be a megyei önkormányzati tartalék/az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2.
Tiszasüly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalék/az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

A teleülési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő feletti.

II.

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen
27350 ezer forint összegű bevételt tervez.

III.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
48293 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

a.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
b.)
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.

V.

Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja

10. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot az előterjesztés alapján. A pályázathoz 10 % önerőt
kell biztosítani.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
20/2012. (IV.12.) Kt határozat
önerő biztosításáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által a Szociális Szolgáltatató Besenyszögi
Központ tiszasülyi intézményére, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM
rendelet alapján benyújtott pályázat támogatása esetén a Társulás elkülönített
bankszámlájára az önerő összegét átutalja.

Erről értesül:
1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Kistérségi Iroda
2./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi
Központja
3./ Pollák Tibor polgármester
4./ Tóth Ildikó jegyző
5./ Képviselő-testület tagjai
11. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot az előterjesztések alapján.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
21/2012.(IV.12.) Kt. határozat
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel és csapadékvíz rendezés Jász- Nagykun- Szolnok Megyében
I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges átszámlázásról
Tiszasüly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Vásárhelyi Terv
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel és csapadékvíz rendezés Jász- NagykunSzolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges
„Pénzeszköz-átadási megállapodás” aláírásához az alábbiak szerint dönt:
1./ A határozat mellékletében, a „Pénzeszköz-átadási megállapodás”
dokumentumban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja, és a szerint jár el.
2./ Tiszasüly Község Képviselőtestülete felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert a
Megállapodás aláírására és a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5. Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
22/2012.(IV.12.) Kt. határozat
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel és csapadékvíz rendezés Jász- Nagykun- Szolnok Megyében
I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges átszámlázásról
Tiszasüly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Vásárhelyi Terv
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel és csapadékvíz rendezés Jász- NagykunSzolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges
átszámlázásról az alábbiak szerint dönt:
1./ A határozat mellékletében, a „SZERZŐDÉS a pályázat során elszámolható egyes
költségek átszámlázásáról” dokumentumban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja,
és a szerint jár el.
2./ Tiszasüly Község Képviselőtestülete felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,

3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5. Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás
12. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.
Tóth Ildikó jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint. Az első módosítás a gyermekvédelmi
törvény változása miatt szükséges. A módosítás értelmében, amennyiben önkormányzati társulás, vagy
többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban
erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről.
Gyermekjóléti feladatainkat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásán keresztül látjuk el, így
rendeletalkotásra ki kell jelölni egy önkormányzatot. Társulási ülésen Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata került kijelölésre, ő fogja elkészíteni az egységes rendeletet, melyhez a díjakat a települések
fogják meghatározni.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
23/2012.(IV.12.) Kt. határozat
SZKTT társulási megállapodásának
módosítására
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint
jóváhagyja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását.
Erről értesülnek:
1.
Pollák Tibor polgármester helyben
2.
Tóth Ildikó jegyző helyben,
3.
Képviselő-testület tagjai helyben
4.
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás
Tóth Ildikó jegyző: a második társulási megállapodás módosítására törvényi változások miatt van szükség,
„igazítások” miatt.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
24/2012.(IV.12.) Kt. határozat
SZKTT társulási megállapodásának
módosítására
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint
jóváhagyja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását.
1.
2.
3.
4.

Erről értesülnek:
Pollák Tibor polgármester helyben
Tóth Ildikó jegyző helyben,
Képviselő-testület tagjai helyben
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás

13. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.
Tóth Ildikó jegyző: törvényi változások miatt szükséges a rendeletet módosítani. 2012. február 1. napjától a
talajterhelési díj mértéke egységesen 1200.-Ft plusz a területérzékenységi szorzó, ami Tiszasüly település

esetén 1,5, így a talajterhelési díj mértéke 1.800.-Ft /m3. A törvény értelmében helyi rendeletben kell
megállapítani többek között a díjkedvezmények és mentességek eseteit. Ez azt jelenti, hogy a törvény a
mentességek és kedvezmények körében mozgásteret biztosít az önkormányzatok számára. A tervezetben
szereplő mentesség, illetve kedvezmény „gondolatébresztő”, természetesen a képviselő-testület, mint helyi
jogalkotó egyéb mentességeket és kedvezményeket is meghatározhat. A díjfizetés alapját képezi a teljes évi
vízfogyasztás, amely csökkenthető az igazoltan meghibásodás (csőtörés) következtében elszivárgott
vízmennyiséggel, továbbá a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által elszállított szennyvíz együttes
mennyiségével, természetesen ez esetben is igazolt módon.
Vannak olyan ingatlanok, amelyeknél a szennyvízcsatornára kötés eleve kizárt. Ilyen a tanyavilág, pld.
Görbemajor.
Azt is tudjuk, hogy vannak a településen olyan ingatlanok, amelyek már rég rá vannak kötve a
szennyvízcsatornára, de önkormányzatunk felé nem jelentették. Az is hozzátartozik a dologhoz, hogy
vannak olyan érintett családok, akiknél igen magas az éves vízfogyasztás és ha változatlan, 1.800.-Ft-os
összegben kell majd megfizetniük a talajterhelési díjat, akkor több százezer forintos kötelezettséget fogunk
rájuk kiszabni, amit úgy sem tudnak kifizetni.
Fekete József: Mennyi ingatlant érint a településen ez a díj?
Tóth Ildikó jegyző: Körülbelüli számokat tud mondani. 142 olyan ingatlan van, amelynél a víz ugyan benn
van, de a szennyvízcsatornára tudomásunk szerint nincsenek rákötve, 70 közkifolyót használó ingatlan van.
Ehhez jönnek még a tanyák kibocsátói, ahol 7 olyan ingatlan van, amely közkifolyós és 11 ingatlanban van
benn a víz. Arról is tájékoztat, hogy vannak olyan ingatlanok is, amelyek esetében a közműfejlesztési
hozzájárulás sincs még befizetve. Amennyiben ilyen ingatlan kíván csatlakozni a csatornára, első lépésként
ki kell, hogy fizesse a közműfejlesztési hozzájárulást.
Szentiványi András: javasolja, hogy mielőtt rendeletalkotásra sor kerül, kapjunk tisztább képet a lakosság
szándékáról, illetve arról, hogy ténylegesen mennyi háztartás van rákötve a szennyvízcsatornára, mérjük fel,
hogy az új törvény ismeretében hány háztartás kíván rácsatlakozni. Továbbá mennyi azon ingatlanok száma,
amelyeknél nem lehet a rákötést megvalósítani. Javasolja, hogy napolja el a testület a rendeletalkotást.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a rendelet módosítását napolják el a soron következő testületi
ülésig, addig adjanak haladékot azon lakosoknak, akik ingatlanukat eddig nem kötötték rá a
szennyvízhálózatra.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
25/2012.(IV.12.) Kt. határozat
Talajterhelési díjról szóló rendelet
módosításának elnapolásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő testületi ülésig
elnapolja a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását.
Erről értesülnek:
1.
Pollák Tibor polgármester helyben
2.
Tóth Ildikó jegyző helyben,
3.
Képviselő-testület tagjai helyben
14. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti tájékoztatóját.
Szentiványi András: Betekintést kért a benzinkút aktájába, sajnos elég „sovány” aktát tudtak neki mutatni.
Tudomása szerint ez egy mezőgazdasági terület volt, majd az önkormányzat jóváhagyásával kivonásra
került. Ezt követően készült el a bejáró, melynek költségét a vállalkozó finanszírozta meg. A bérletre
vonatkozóan sajnos az önkormányzatnál szerződést bemutatni nem tudtak.
Pollák Tibor polgármester: ő is beszélt a vállalkozóval, aki elmondta, hogy vannak már engedélyei,
amelyek nagyon sokba kerültek, és továbbra is szeretné megvásárolni a földterületet. Kérte, hogy tegyen

ajánlatot és jöjjön el a testületi ülésre. Az ajánlatot nem tette meg, kétszer küldtünk részére levelet, de nem
kereste az önkormányzattal a kapcsolatot.
Szentiványi András: Javasolja, hogy az önkormányzat értékelje fel a területet egy értékbecslővel és ezt
követően ajánljuk fel a vállalkozónak megvételre.
Fekete József: Milyen költségeket fizetett a vállalkozó? Ezt azért tudnunk kellene. Véleménye szerint nem
az önkormányzat a hibás, hogy ez a beruházás itt áll. A vállalkozó 2 évre kapta meg a területet
térítésmentesen, a 2 év letelte után bérleti díjat kell megállapítani részére.
Szentiványi András: Furcsának tartja, hogy egy ingatlan hasznosítása ügyében nem található okirat az
önkormányzatnál. Ebben a kérdésben így tovább vizsgálódni nem tudnak.
Demjén Imre: az önkormányzatnak az az érdeke, hogy egy ilyen frekventált ingatlan olyan személy
birtokában legyen, aki képes arra, hogy hasznosítsa.
Szentiványi András: A horgásztóval kapcsolatban megjegyzi az alábbiakat. Ezt a területet 8.750.000.-Ft-ért
adta bérbe az önkormányzat, a bérlő azonban nem fizetett, emiatt 6,5 millió forint önhiki támogatást kellett
visszafizetnie az önkormányzatnak. A terület már akkor is Natura 2000 védelem alatt állt. Az önkormányzat
akkori ügyvédje az első tárgyaláson azt kérte a bíróságtól, hogy halasszák el a pert. Ez számára elég érdekes,
hiszen a kérés az önkormányzat érdekét sértette. Mire az ítélet ugyanis megszületett addigra a cég ellen
elindult a csődeljárás. Tanulságosnak tartja az ügyet.
Fekete József: Van-e információ arról, hogy miért halasztották el a pert:
Pollák Tibor polgármester: Már konkrétan nem emlékszik rá.
Szentiványi András: Az ügy tanulságából okulnia kell az önkormányzatnak.
Pollák Tibor polgármester: Több kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátotta a két ülés közötti
jelentés elfogadását.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
26/2012.(IV.12.) Kt. határozat
két ülés között tett intézkedések elfogadásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között tett
intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Erről értesülnek:
1.) Pollák Tibor polgármester helyben
2.) Tóth Ildikó jegyző helyben
3.) Képviselő-testület tagjai helyben
.
15. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: a Szolnoki Törvényszék megállapította, hogy mulasztásos törvénysértést
követett el az önkormányzat az alpolgármester választás kapcsán, és a bíróság kötelezte az önkormányzatot,
hogy az áprilisi testületi ülésen határozzon egy társadalmi megbízatású alpolgármestert megválasztásáról.

A választás titkos szavazással történik.
Fejes László képviselőt javasolja az alpolgármesteri tisztség betöltésére.
Megkérdezi Fejes Lászlót, hogy kér-e zárt ülést?
Fejes László: :nem.
Pollák Tibor polgármester: az alpolgármester jelölt személyében érintett a döntésben, de a képviselőtestületnek kell döntenie arról, hogy kizárja-e a szavazásból.
Kéri a képviselő- testületet, szavazzon arról, hogy az alpolgármester jelöltet kizárja-e a szavazásból.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással nem zárta ki Fejes László
alpolgármester-jelöltet a szavazásból.
Fekete József: Megkérdezte, hogy a polgármester és az alpolgármester-jelölt között fennálló rokoni
kapcsolat (nászurak) miatt a jelölt személye nem összeférhetetlen-e?
Tóth Ildikó jegyző: tájékoztatja a testület tagjait, hogy nem, ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az új
Ötv. szerint a Kormányhivatal a képviselő-testület határozathozatalát pótolhatja.
Pollák Tibor polgármester: felkéri az Ügyrendi Bizottság tagjait, hogy a titkos szavazás lebonyolításához
készítsék elő a szavazólapokat és biztosítsák a szavazóhelyiségeket. Ennek idejére szünetet rendel el.
(Szünet)
Pollák Tibor polgármester: felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás módját,
ossza ki a szavazólapokat.
Demjén Imre Ügyrendi Bizottság elnöke: ismerteti a szavazás menetét, kiosztja a szavazólapokat.
Pollák Tibor polgármester: a szavazás idejére szünetet rendel el.
(Szünet)
Pollák Tibor polgármester: felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a szavazás eredményét.
Demjén Imre Ügyrendi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a titkos szavazás rendben zajlott le. Fejes
László 3 igen és 4 nem szavazatot kapott.
Pollák Tibor polgármester: Megállapítja, hogy az alpolgármester választás eredménytelen. A képviselőtestület nem választotta meg Fejes Lászlót alpolgármesternek.
27/2012.(IV.12.) Kt. határozat
alpolgármester választásról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen és 4 nem szavazattal
nem választotta meg Fejes László képviselőt alpolgármesternek.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben
Vargáné Kalmár Éva: Javasolja, hogy egyeztessenek az alpolgármester-jelölt személyéről és polgármester
úr hallgassa meg a képviselők javaslatát is. Igaz, hogy a polgármester tesz javaslatot az alpolgármester
személyére, de talán a képviselők is javaslattal élhetnének.
Pollák Tibor polgármester: A szavazás lezárult, erről tovább nincs mit beszélni.
16. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint.
Amennyiben nincs kérdés, vélemény, hozzászólás, kéri aki egyetért a mellékelt határozati javaslattal, az
szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
28/2012.(IV.12.) Kt határozat
Lakossági szennyvíz szolgáltatás
támogatására
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a lakossági
szennyvíz szolgáltatás támogatására.
Gesztorként megbízza Csataszög Község Önkormányzatát.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Pollák Tibor polgármester
Tóth Ildikó jegyző
Képviselő-testület tagjai
Csataszög Község Önkormányzata

17. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pont a melléklet alapján.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
29/2012.(IV.12.) Kt határozat
Eszterlánc Óvoda Alapító Okiratának kiegészítéséről
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata
módosítását elfogadja az alábbiak szerint:
Az Alapító Okirat 9.) pontjában foglalt 8510121 számon megjelölt Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakfeladat leírása az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
-

érzékszervi fogyatékos – nagyothalló
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pollák Tibor polgármester
Tóth Ildikó jegyző
Képviselő-testület tagjai
Besenyszög Község Önkormányzata
Szászberek Község Önkormányzata
Eszterlánc Óvoda Besenyszög

18. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: járás szempontjából Szolnokhoz tartozik Tiszasüly település,
választókerületileg Jászberényhez. Új információjuk nincs, volt Szalay Ferenc és Pócs János országgyűlési
képviselőknél tárgyalni. Érdemleges választ még nem kapott, de a járások valószínűleg így maradnak,
ahogyan most vannak, a választókerületi felosztás viszont változhat. Kőtelek és Hunyadfalva felé szeretne
nyitni Tiszasüly. Kőtelek jelenleg adósságrendezés alatt áll, Hunyadfalva kis lélekszámú település, így
esélyesként a közös hivatal központjára Tiszasüly maradhat. Véleménye szerint Jászapáti fele járásként nem
kellene „elmenni.”
Szentiványi András: Véleménye szerint a település önrendelkezési joga sérül, ha járásban Szolnokhoz,
választókerületben pedig Jászapátihoz fogunk tartozni. Adjuk meg a település lakosainak a jogot, hogy
döntsék el hova akarnak tartozni.
Érvként elmondja, hogy Jászapáti hátrányos kistérségbe tartozik, több pályázatot nyert, mint a szolnoki
kistérség, amelyik nem hátrányos. Egy kilábalási lehetősége van Tiszasülynek, mégpedig ha a Jászság felé
nyit. Úgy gondolja, hogy Szolnokról nem nagyon érkezik az a segítség, amely a választások előtt meg lett
ígérve. Az embereknek az a véleménye, hogy kevés az a dolog, ami Szolnokhoz köti őket. Ambivalensnek
tartja a helyzetet, hogy Tiszasülynek nem egy, hanem kettő országgyűlési képviselője lesz. A járásokkal
kapcsolatosan még be lehet nyújtani a változtatásra vonatkozó javaslatokat. Mi köti a lakosságot
Szolnokhoz?
Pollák Tibor polgármester: és mi köti Jászapátihoz?
Vargáné Kalmár Éva: Jelen pillanatban semmi.
Fekete József: a szolnoki kistérséghez tartozás miatt a pályázatok terén biztos, hogy ki vagyunk rekesztve.
Amennyiben Jászapátihoz tartozunk, valóban több pályázatba be tudnánk kapcsolódni. Jászapáti felé az út

tényleg nagyon rossz, és a közlekedés sem megoldott, szinte csak személygépkocsival lehet megközelíteni a
települést.
Tóth Ildikó jegyző: Elmondja, hogy a tervek szerint a jegyzőnél maradnak azok az ügyek, amelyekhez a
helyi viszonyok ismerete szükséges. Így például a helyi adózással, a birtokvédelemmel, a hagyatéki
leltározással, a szociális ellátásokkal és támogatásokkal kapcsolatos ügyek, valamint a helyi védelmi
igazgatási ügyek. A járásokhoz például az okmányirodák, a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, a
gyámügyi igazgatás, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a szabálysértési ügyek kerülnek majd át.
Április 15-ével a szabálysértés átkerül a kormányhivatalokhoz. Szolnokon 3 ügyintéző fog dolgozni,
Jászapátiban pedig 1 ügyintéző. Jászapátiban a Fehér Akác idősotthon egy teljesen különálló részében
alakítják ki a szabálysértési ügyintézést. Április 15-ét követően a jegyzőknek szabálysértési hatásköre nem
lesz. Változhat még a járások összetétele, még nincs eldöntve hol lesznek a járási hivatalok. Az új
Ötv. értelmében a 2000 fő alatti településeken közös önkormányzati hivatalokat kell majd létrehozni.
Demjén Imre: ismerete szerint a választókerület határa végleges. A megyében Újszász település van még
ilyen helyzetben, mint Tiszasüly. Pályázatok szempontjából biztos, hogy a jászsági térség előnyösebb,
ugyanakkor az intézmények szempontjából most „be vagyunk ágyazva”. Pócs János képviselő szeretettel vár
minket, de nem erőlteti, Szalay Ferenc képviselő pedig megérti majd a döntést. Június végéig dönteni kell.
Szentiványi András: a következő testületi ülés időpontját úgy kell tervezni, hogy Pócs János képviselő jelen
tudjon lenni. Meg kell vizsgálni, hogy intézményeink függetlensége mit jelentene.
Pollák Tibor polgármester: Javasolja, hogy Szalay Ferenc és Pócs János képviselő urakat hívjuk meg a
következő testületi ülésre és utána tájékoztassuk a lakosságot.
19. Napirendi pont megtárgyalása:
Szentiványi András: úgy látja, hogy a közfoglalkozásban részt vevő dolgozók nem csinálnak semmit, ülnek,
változás nem történik. Csoportokba kell osztani őket, kollegák felügyelete alá, akiktől számon lehet kérni az
elvégzett, vagy el nem végzett munkát. Ez a látvány borzasztó, a lakosság sem nézi jó szemmel. Ez ellen
azonnal tenni kell.
Fekete József: közelről volt lehetősége megfigyelni a munkásokat. Egész nap fekszenek, ez vérlázító. Ezt
nem lehet közmunkának nevezni. Rontja a munkamorált.
Demjén Imre: nagyon nehéz ennyi embert irányítani. Nehéz őket csoportokba szedni, úgy hogy az ne
okozzon gondot. Sajnos mindig van közöttük olyan, aki „kilóg a sorból”. A közmunkások parkosítanak,
kerítést csinálnak, fát ültetnek, helyettesítik a takarítókat, besegítenek a konyhán. Arra törekszünk, hogy
folyamatosan ellenőrizzük őket, a „nyomukban legyünk”.
20. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: Ismerete szerint a stéget a vízügyi igazgatóság nem engedi máshova lehelyezni,
csak ahol most van.
Szentivány András:az Egyesület a templomi gátfeljárónál a Tiszán bérelt egy 10 X 5 méteres területet
április 1. napjától. Kéri, hogy az eddig az „Ásványoknál” elhelyezett csónakkikötőt, most ide helyezzék át.
Díjat az önkormányzatnak nem kell fizetnie, mivel az Egyesület ezt rendezte. Bent a faluban szerinte
nagyobb haszna lenne ennek a kikötőnek. Kéri a testületet, hogy támogassa javaslatát.
Pollák Tibor polgármester: A vízügyi igazgatóság engedélye nem kell hozzá?
Szentiványi András: A vízüggyel megkötötte az egyesület a megállapodást, a stéget lehelyezzük, erről
küldjük a fotót, a vízügy pedig küldi az engedélyt. (Átadja polgármester úrnak vízüggyel kötött
megállapodás másolatát.)
Pollák Tibor polgármester: Képviselő úr javaslatát szavazásra bocsátja.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:

30/2012.(IV.12.) Kt határozat
Csónakkikötő kihelyezése
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a csónakkikötőt a
templomi gátfeljárónál helyezzék el a Tiszán.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Tóth Ildikó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
Fekete József: elmondja, hogy a képviselő testületi tagok is gondolkodjanak el azon, hogy belépjenek a
Polgárőrségbe.
Tóth Ildikó jegyző: elmondja, hogy 2012. február 2. napjától hatályos a polgárőrségre vonatkozó törvény. A
törvény értelmében a bejegyzett és működő polgárőrségeknek az e törvényben előírtaknak megfelelően kell
az alapszabályt módosítani a törvény hatálybalépését követő első közgyűlésen. A polgárőrségeknek a
törvényi feltételeket 2012. december 31-ig teljesíteni kell. Ennek értelmében a polgárőrségnek rövidesen
közgyűlést kell tartania, ahol természetesen egyéb napirendi pontokat is meg lehet tárgyalni, illetve a
tagfelvétel, esetlegesen a tisztújítás kérdésében is dönteni lehet.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény nincs az ülést berekeszti. Köszöni a
megjelenést.
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/:Pollák Tibor:/
polgármester

/:Tóth Ildikó:/
jegyző

/: Vargáné Kalmár Éva:/

jegyzőkönyv-hitelesítő

Tiszasüly Község
Jegyzőjétől

Iktatószám:272/3/2012
III.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. április 12-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

12/2012.(IV.12.) sz. Kt.
határozat

a közrend- és közbiztonság helyzetéről

13/2012.(IV.12.) sz. Kt.
határozat

2. napirendi pont elnapolásáról

14/2012.(IV.12.) sz. Kt.
határozat

a lakosság egészségügyi helyzetéről

15/2012.(IV.12.) sz. Kt.
határozat

a falugazdász 2011. évi tevékenységéről,
a 2012. évi támogatási lehetőségekről,
a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről

16/2012.(IV.12.) sz. Kt.
határozat

Tiszasüly Község Polgármesteri Hivatala
2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról

17/2012.(IV.12.) sz. Kt.
határozat

Tiszasüly Községért Alapítvány
kuratóriumi tagjainak lemondásáról

18/2012.(IV.12.) sz. Kt.
határozat

Eszterlánc Óvoda tiszasülyi intézményegységbe
történő óvónő álláspályázat kiírásáról

7/2012.(IV.12.)
rendelete

az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
szóló

19/2012. (IV.12.) Kt
határozat

a megyei önkormányzati tartalék/az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

20/2012. (IV.12.) Kt
határozat

önerő biztosításáról

21/2012.(IV.12.) Kt.
határozat

a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel és csapadékvíz rendezés Jász- Nagykun- Szolnok Megyében
I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges
átszámlázásról

22/2012.(IV.12.) Kt.
határozat

a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel és csapadékvíz rendezés Jász- Nagykun- Szolnok Megyében
I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges
átszámlázásról

23/2012.(IV.12.) Kt.
határozat

SZKTT társulási megállapodásának
módosítására

24/2012.(IV.12.) Kt.
határozat

SZKTT társulási megállapodásának
módosítására

25/2012.(IV.12.) Kt.
határozat

talajterhelési díjról szóló rendelet
módosításának elnapolásáról

26/2012.(IV.12.) Kt.
határozat

két ülés között tett intézkedések elfogadásáról

27/2012.(IV.12.) Kt.
határozat

alpolgármester választásról

28/2012.(IV.12.) Kt
határozat

lakossági szennyvíz szolgáltatás
támogatására

29/2012.(IV.12.) Kt
határozat

Eszterlánc Óvoda Alapító Okiratának kiegészítéséről

30/2012.(IV.12.) Kt
határozat

Csónakkikötő kihelyezése

Készült: 3 példányban

