
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-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:

Munkácsi György jegyző, Baginé Czékus Ilona

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 javasolja Vargáné Kalmár Éva testületi
tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta
Vargáné Kalmár Éva testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

1/2014.(II.04.) sz. Kt. határozat
jegyzőkönyv- hitelesítőre

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik
szavazással  Vargáné  Kalmár  Éva  testületi  tagot  nevezte  ki  jegyzőkönyv-
hitelesítőnek.

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

Pollák Tibor polgármester:  Javasolja,  hogy a kiküldött  meghívóban szereplő napirendi pontokon
kívül 11. napirendi pont keretén belül kerüljön megtárgyalásra a Regio-Kom Kft települési hulladék
ártalmatlanítására kapott árajánlat, továbbá 12. napirendi pontként a Tiszasülyi Vackor Óvoda önerő
támogatása  pályázatához,  továbbá  13.  napirendi  pontként  Aprítógép  bérbeadásához  árajánlat
meghatározása, továbbá 14. napirendi pontként a Tiszasüly Község Önkormányzata valamint Pataki
László  társtulajdonosok  tulajdonában  lévő  0125/6  hrsz.-ú  földterület  megosztásához  szükséges
eljáráshoz felhatalmazás megtárgyalása, továbbá 15. napirendi pontként 2014. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentésére  pályázat  benyújtása  kerüljön  megtárgyalásra,
továbbá  16.napirendi  pontként  a  Csataszög,  Hunyadfalva,  Kőtelek,  Nagykörű,  Tiszasüly
Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  Társulási  megállapodásának  módosítása  kerüljön
megtárgyalásra.  Kéri a testület tagjait, aki a kiegészítettek szerint elfogadja a napirendi pontokat, az
szavazzon.

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

2/2014.(II.4.) sz. Kt. határozat
napirendi pontok elfogadására



Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  7  igen  szavazással
elfogadta az elhangzottak szerint a napirendi pontokat. 

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

Napirend:   Előadó:

1.  2014. évi költségvetési tervezet Pollák Tibor 
polgármester

2. Tájékoztató az Idősek Klubja 2013. évi munkájáról Vargáné Kalmár Éva
Telephelyvezető

3. Előterjesztés az Alapító Okiratok módosítására Munkácsi György
jegyző

-Közös Önkormányzati Hivatal 
-Tiszasülyi Vackor Óvoda
-Önkormányzat SZMSZ módosítása

4. Határozati javaslat pályázat benyújtásához Pollák Tibor
szelektív hulladékgyűjtő eszközök vásárlásához polgármester

5. Törvényességi észrevétel Munkácsi György
jegyző

6. Javaslat Szavazatszámláló Bizottság névsorához Munkácsi György
jegyző

7. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okirat Pollák Tibor
       és Társulási Megállapodás módosítása polgármester

8. Tájékoztató a Víztorony hidroglóbusz kötélzet kicseréléséhez Pollák Tibor
(szóbeli) polgármester

9. Tájékoztató kamera rendszer kiépítéséhez Pollák Tibor
(szóbeli) polgármester

10. Előterjesztés Tiszasüly Községért Alapítvány megszüntetésével Pollák Tibor
 kapcsolatban ügyvédi megbízásról polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Baginé Czékus  Ilona:  kiegészítené  a költségvetést,  kezdené a  szöveges résszel,  valamint  vannak
plusz információk, amik az anyag elkészítése után érkeztek az Államkincstártól.
2. oldalon a kiegészítő támogatást 3.552e Ft összegben tervezzük ehhez hozzáfűzné, hogy a rendelet 1.
számú mellékletében kérdőjelet tett mert idő közben gyermekétkeztetés, üzemeltetés címen 4.956 e Ft-
ot kapunk amivel billen az egyensúly több lesz a bevételünk így kiegészítő támogatást nem tervezek.,
amit a hulladék gazdálkodásra kell fordítani, ott várhatóan több lesz a kiadás.



3. oldalon a várható kiadások a 4 b mellékleten tüntette fel, ez a kiosztott anyagban 4 a-ként szerepel.
Ez egy elírás. Továbbá a rendelet létszám adatai nem stimmelnek mert az Óvodának összességében 7
fő viszont a segítők száma 2 főnek lett megállapítva, de az valójában 3 fő.
A  22.  oldalon  található  1.  számú  melléklethez  még  annyit  fűzne,  hogy  az  1.  pont  első  sorban
feltüntetett Önkormányzati hivatal működésének támogatása sorba nincs összeg feltüntetve. A tavalyi
évben ez még szerepelt a táblázatban, most nem lett kitörölve. Ezt a támogatást a Közös Hivatal a
Gesztor  Besenyszög  kapja  meg.  22.  sorban  pedig  az  említett  gyermekétkeztetési  üzemeltetési
támogatás kerül beírásra a 4.956 e Ft ez borítja fel a végösszeget. Így ezzel a felállással a kiegészítő
támogatást nem tervezi, nem hiányos a költségvetés. Nem is lehet hiányos, nem is hiányt terveznek
hanem egyéb kiegészítő támogatást 155.963. e Ft lenne a vége és 1.403000 Ft-al a hulladék szállítást
megtoldaná. Hiszen a mostani  számítás  a tavalyi  alapján lett  tervezve és ez valószínűleg változik.
Pénzmaradványt nem tartalmaz az előterjesztés, körülbelüli adatokat lehetne bele tenni, de a tényleges
pénzmaradványt a zárszámadás keretében lesz megállapítva.

Szentiványi András: kérdezi, hogy nagyságrendileg lehet e tudni mekkora.

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy az Önkormányzat pénztárában december 31.-én 103.390.- Ft
volt,  a  bank  egyenlege  pedig  58.670.518.-  Ft.  A  Képviselő-testület  a  koncepció  tárgyalása  során
elfogadott százalékos felosztásának javaslatát az iparűzési adó illetve a súlyadóból befolyt összegek
felosztását a költségvetés elkészítésekkor. Elmondaná mi az ami tervezésre került, de hozzáfűzné hogy
az iparűzési adónál tavalyi évhez kevesebb adót terveztek, mivel több nagy beruházás már véget ért a
tavalyi évvel. Ezért inkább alul tervezték.
 

Fekete József: elmondja, hogy jó lenne tudni, hogy a 2013 évi 53.millió Ft milyen arányban folyt be,
hogy pontosabb képet kapjanak.

Szentiványi András: egyetért Fekete József észrevételével.

Baginé Czékus Ilona: elkészítteti az adós kolleganővel a kért kimutatást következő testületi
ülésre.
Fekete József: szerinte a 42. millió Ft túl van tervezve. Úgy gondolja most csak a tervezett
költségvetésről beszélünk. Kéri, hogy különítsék el a helyi iparűzési adónál a mezőgazdasági,
az egyéb, a kereskedelem és vendéglátó egységektől befolyt összeget valamint a három nagy
gazdaságtól befolyt összeget.

Szentiványi  András:  javasolja,  hogy  a  2.  oldalon  feltüntetett  önként  vállalt  feladatokat
bővítse ki 3 dologgal.: -turizmus, sport, környezetvédelem. Továbbá Megkérdezi Munkácsi
György  jegyzőt,  hogy  az  Önkormányzati  feladatokat  közös  hivatal  látja  el,  így  mivel
indokolja a kiadások 3. oldalon szerepeltetett 2 fő felvételét. Milyen feladatokat gondolt a 2 fő
részére.  Úgy  gondolja,  hogy  nem  sikerült  jól  a  százalékos  elosztása  a  befolyt  iparűzési
adónak.

Baginé Czékus Ilona: előadja, hogy folytatná az előterjesztést, hiszen az előbb félbehagyták.
A bevételi  oldalon 42.  millió  Ft  az iparűzési  és  2  millió  Ft  a  súlyadóból  befolyt  összeg.
Ismerteti  a melléklet  szerint a kiadási oldalt  részletesen,  illetve a pályázatokhoz szükséges
önerő  összegét,  pályázatok  benyújtásának  időpontjait.  Elmondja  a  Képviselő-testületnek,
hogy a koncepció javaslatban elfogadott százalékos felosztás nem meríti ki a teljes bevételt.
Marad még felhasználható adóbevétel, amiről a Képviselő-testület dönthet. 

Pollák Tibor polgármester: elmondja,  hogy a költségvetésben több olyan rész van, amit
külön napirendi pontként kíván a testületi ülésen megtárgyalni. Elmondja, hogy számolni kell
még  pályázatokhoz  önerővel,  2014-ben  lesz  esedékes  a  játszótér  befejezéséhez  szükséges
önerő fedezete is, valamint az ivóvíz-és szennyvízjavító pályázat önereje is várható.
Demjén Imre: megkérdezi, hogy a  közmunka program benne van a Start munkaprogram hol
van beszámítva a költségvetésbe.
Baginé Czékus Ilona: az óvodánál szerepel.



Szentiványi András: kérdése az, hogy a Tiszavirág fesztiválnál feltüntetett összeg nem csak
ezt az egy rendezvényt foglalja magában, hanem az összes rendezvényre szánt keret.
Baginé Czékus Ilona: igen az összes rendezvényről van szó.
Szentiványi András: kérdése továbbá, hogy lehet, hogy az üzemanyag költség a megengedett
összeget meghaladja.
Fekete József: megkérdezi ki felel azért hogy 150% meghaladta a tervezettet.
Baginé Czékus Ilona:  a ¾ éves beszámolóban is  szerepelt  ez,  hogy túllépték a megadott
keretet. A képviselő-testület úgy fogadta el és nem reagált rá akkor senki  sem.
Pollák  Tibor  polgármester: tájékoztatásul  adja,  hogy  ez  a  költség  milyen  gépek
használatával,  üzemórájával  keletkezett.  Demjén  Imre  készített  kimutatást  ezzel
kapcsolatosan.

Fekete József: elmondja,  hogy ez esetben ha bérben dolgoztak a gépek, akkor annak van
bevételi oldala is. Úgy tartja korrektnek, ha erről a Képviselő-testület időben értesül, hogy
kevés a tervezet keret.

Szentiványi  András: megkérdezi,  hogy  a  kommunális  hulladék  begyűjtéséhez  szükséges
kukák vásárlása, amiről már volt szó korábbi testületi üléseken van e már javaslat. A játszótér
felújítása is pályázatból lett finanszírozva, a most feltüntetett összeg is a pályázat önerejének
támogatása.
Pollák Tibor polgármester: válaszol a feltett kérdésekre.
Szentiványi András: elmondja, hogy lenne egy javaslata a Tiszasülyért  Egyesület  mind a
sport,  kultúra,  környezetvédelem ügyében és a  helyi  újság menedzselésében eddig szépen
helytállt,  kéri  a  Képviselő-testületet,  hogy szavazzanak meg az Egyesület  javára  800.e Ft
támogatást,  így további 4 újság megjelentetése és plusz tevékenységekre fordítanák ezt az
összeget.

Fekete  József: javasolja,  hogy az  eddig  hallott  felosztást  egészítsék  ki  szociális  kerettel,
nagyon  sok  a  rászorult,  idős  ember  aki  nem  tudja  megteremteni  a  téli  tüzelőt.  Mint
földtulajdonos sokan keresik fel Őt, hogy jappán akácos területtel segítsen. Drága a rászorult
embereknek  ha  irreálisan  magas  fuvardíj  fejébe  termelik  haza  a  tűzifát.  Úgy  gondolja
támogatni  kellene  őket  ebben.  Továbbá  szeretné  ha  az  aprítógép  használatát  is  a  ledarált
gallyak,  apríték szétosztását is megfontolnák. Elmondja, hogy fogyóba van az erre a célra
kiosztott földterület, ezért úgy gondolja lehetne újabb területeket e célból bevonni. Érdemes
és hasznos dolog lenne. Járt a földterületnél betekintésre, az önkormányzat tulajdonában lévő
külterületi utak mentén volna megfelelő kitakarításra váró földterület.  Ezt természetesen ki
kellene méretni, hogy ne sértsünk jogokat. Beszélt földmérővel aki 50. e Ft+ Áfa vállalja a
kimérést.

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy az aprítógépet már kipróbálták. Ebben a nyirkos
időben az apríték csak összepenészedik, ezt száraz időben lehet végrehajtani. Úgy gondolja,
hogy ezt a megfelelő időben saját munkásaink bevonásával is el lehet végeztetni, és az iskola
fűtésére, rászorulók segítésére lehetne fordítani. Ez volt eltervezve az aprítógép vásárlásakor.

Vargáné Kalmár Éva: elmondja,  hogy létezik a szociális  rászorultság alapon ítélt  tüzelő
pályázat, ez megfelelne Fekete József képviselő elképzelésének. Ha erre a célra különítenének
el összeget sokkal láthatóbb eredménye lenne. Nem ért vele egyet, hogy rászorultság alapon
szállítson, vagy fizessen az Önkormányzat a szállításért. Legyen egy reális ár határozva az
Önkormányzat részéről a szállítást illetőleg.

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy a környékből nem tudnak fát beszerezni, nagy
költséggel járna az ideszállítatás. Ismerteti az ide vonatkozó információkat. Elmondja, hogy



az érintett szociális rászorultak lakásfenntartási támogatásban, önkormányzati segély útján is
segítséghez jutnak.
Demjén Imre: kéri, hogy javaslatát fontolja meg a Képviselő-testület. A géppark régi rakodó
gépét le kellene cserélni. Az elmúlt időszakban többet kellett szerelni mint dolgozni tudtak
volna vele.

Szentiványi András: elmondja, hogy ide egy komolyabb beruházás kellene,  mert olcsóbb
géppel hasonló állapotú használt munkagéphez tudnának hozzájutni.

Pollák  Tibor  polgármester: javasolja,  hogy  hagyják  későbbre  ennek  a  kérdésnek  a
megtárgyalását.

Fekete  József:  elmondja,  hogy  a  szeméttelep  rekultivációs  pályázat  eredményével  nincs
megelégedve.  A kivitelező otthagyott  egy nagy nádas gödröt,  ez egy szégyenfolt  szerinte.
Szerinte ugyanúgy oda fogják hordani illegálisan a lakosok a szemetet. Kéri a polgármestert,
hogy járjon utána.

Pollák  Tibor  polgármester:  elmondja,  hogy  még  nem  került  átadásra  az  elkészült
szeméttelep rekultivációs terület.

Fekete  József: megkérdezi,  hogy  az  önkormányzati  vagyon  bérbeadásánál  miért  0  Ft
szerepel. A szolgálati lakásokon kívül van e még más ahonnan bevétel várható.

Baginé  Czékus  Ilona:  felsorolja  az  érintett  önkormányzati  tulajdonú  vagyontárgyakat,
ingatlanokat amik szóban forognak, és tájékoztatást ad annak befolyt bevételeiről.
Fekete József: nem látja feltüntetve a föld bérbeadásának a díját.

Pollák  Tibor  polgármester: megválaszolja  a  kérdést.  Elmondja,  hogy  mivel  külföldön
tartózkodnak  hosszú  ideig,  így  nehéz  velük  egyeztetni,  de  keresni  fogja  őket,  amint
Magyarországra jönnek.

Fekete József: nem érti, hogy nem lehet megoldani ezt a bérleti szerződést. Sok bérleti díjtól
estünk el. Még egy évet ne engedjünk kicsúszni az Önkormányzattól.
Munkácsi György jegyző: tájékoztatja az adott területet érintő szerződés állásáról, ami elég
hosszadalmas telekmegosztási eljárást vont maga után. 

Fekete József: kéri, hogy részletezzék ki a 4 b táblázatot, mi van benne. Továbbá nem ért
egyet a szociális intézmény pénzeszköz átadásának mértékével.

Baginé Czékus Ilona: megválaszolja a kérdést részletesen kifejtve. Folytatja a költségvetés
ismertetését.

Vargáné Kalmár Éva: tájékoztatja Fekete Józsefet a szociális intézmény mai helyzetéről.
Volt idő amikor önellátók voltak, de ez sajnos az alul finanszírozás miatt a múlté.

Fekete József: elmondja, hogy messzemenőkig nem támogatja a polgárőrség munkáját.

Munkácsi György jegyző: megválaszolja a Szentiványi  András kérdésére a választ,  hogy
mivel indokolja a 2 fő felvételét az Önkormányzathoz. Úgy gondolja, hogy sok a feladat, és a
megmaradt  4 fő végzi a 2012 évben Kormányhivatalnak átadott  munkatársak feladatkörét.
Ekkor a Kormányhivatal azt a tájékoztatást adta, hogy az átadandó létszámmal majd elveszik
az  összes  államigazgatási  feladatot!  Ez  a  mai  napig  nem  történt  meg!  Az  álláshelyeket
átadtuk,  de  a  feladatok  nemhogy  csökkentek,  hanem  nőttek!  2013  februárban  például
visszakerült jegyzői hatáskörbe a telepengedélyezés is! Mivel egy kolléga nyugdíjba is ment,
a korábbi 7 köztisztviselő munkáját jelenleg 4 fő végzi. Ez a minőség rovására megy, ennek
elkerülése végett kéri a 2 fő felvételét.



Pollák Tibor polgármester: egyetért  a 2 fő felvételével.  Pont a szociális  terület  az,  ahol
azonnal segíteni kell a rászorult családoknak. Nem tudják kivenni a szabadságot a meglévő
munkatársak.

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy ez régen egy teljes embert kívánt.

Fekete  József: úgy  gondolja,  hogy  az  aljegyző  asszony  költség  elszámolása  lakosság
arányosan  is  sok.  Kompromisszumot  kötne,  ha  aljegyző  asszony  bérköltségét  fel  lehetne
használni a 2 fő felvételéhez.

Szentiványi András: támogatja ezt az alternatívát hogy, vegyék ki az aljegyző asszony bérét
és fordítsák a 2 fő alkalmazására. Nincs szükség az aljegyző munkájára! Mit gondol jegyző
úr? 
Munkácsi György jegyző: Még át kell gondolnom. Aljegyző asszony nagy segítségemre volt
az ügyfelezésben.

Pollák  Tibor  polgármester: tájékoztatja  a  költségvetésben  szerepelt  szennyvíz  és  ivóvíz
pályázatokkal kapcsolatos álláspontokat.
Szentiványi András: elmondja hogy a Jászkiséri Tűzoltóság támogatását át kellene dogozni
akár időarányos elosztásban. Úgy gondolja, hogy Tiszasüly területére tűz esetén az Európai
Unios előírás szerint nem ér ki a vonuló egység 15 perc alatt. Úgy hallotta, hogy Kőteleken
alakul egy Önkéntes Tűzoltóság, amit akár támogathatnának is.

Pollák  Tibor  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  a  Jászkiséri  Tűzoltóság
működéséről,  annak  felmerülő  költségeiről.  Lakosság  arányos  a  támogatás  mértéke.  A
riasztáshoz  vonuló  egységet  minden  esetben  az  önkéntesek  bevonásával  oldják  meg.
Anyagilag Jászkiséri Tűzoltóság számunkra a legkedvezőbb. Továbbá elmondja, hogy Nincs
tudomása arról, hogy Kőteleken Önkéntes Tűzoltóság alakulna.
Amennyiben  kérdés,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  hogy  a  módosításokat  pontonként
fogadják el a 2014. évi költségvetést szavazásra bocsátja.

Baginé  Czékus  Ilona  :  felsorolja  a  2014.  évi  költségvetéshez  javasolt  változtatásokat,  amit  a
Képviselő -testület javasolt, illetve jóváhagyott.

 gyermek étkeztetés bevételi oldal növekedése: 4.956.014.- Ft
 bérleti díj betervezése: 560.000.-Ft
 hulladékgazdálkodás megtoldása: 1.403.000.-FT

Pollák Tibor polgármester: kéri a testület tagjait, aki egyetért a 2014. évi költségvetésben  elhangzott
szociális alap elkülönítését 500.e Ft összegben az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  megszavazta  a  szociális  alap
betervezését. 

 Szociális alapba/ rászorultak tűzifához való segítése/: 500.000.-Ft

Pollák  Tibor  polgármester:  kéri  a  testület  tagjait,  aki  egyetért  a  2014.  évi  költségvetésben   a
Tiszasülyért Egyesület támogatásával 800.e Ft összegben az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  megszavazta  a  Tiszasülyért
Egyesület támogatását betervezését. 

 Tiszasülyért Egyesület támogatása: 800.000.-Ft

Pollák Tibor polgármester: kéri a testület tagjait, aki egyetért a 2014. évi költségvetésben elfogadja a
Polgárőrség  támogatását 200.e Ft összegben az szavazzon.



Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen,  1  nem,  1  tartózkodik  szavazattal
megszavazta a Polgárőrség támogatását. 

 Polgárőrség támogatása : 200.000.- Ft
 Vöröskereszt támogatása: 50.000.-Ft

Pollák  Tibor  polgármester:  kéri  a  testület  tagjait,  aki  egyetért  a  2014.  évi  költségvetésben
Tiszasülyi  Önkormányzat  létszámbővítésével  további  2  fő  köztisztviselő  felvételével,  azzal  a
feltétellel, hogy Tiszasüly Község Képviselő -testülete nem tart igényt az aljegyzőasszony munkájára.
Továbbá vállalja a köztes időben január, február hónapra az aljegyző asszony közös költségére eső
időarányos önkormányzati támogatás összegét az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazattal  megszavazta  a  2  Fő
köztisztviselő felvételét az alábbi módosításokkal megszavazta.
 

 2 fő köztisztviselő alkalmazása

Pollák Tibor polgármester: kéri a testület tagjait, aki elfogadja a 2014. évi költségvetés tervezetet az
fenti módosításokkal az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazattal  elfogadta  a  2014.  évi
költségvetés tervezetet az alábbi módosításokkal megszavazta.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.06.) számú rendelete

a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

( melléklet szerint)

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: felkéri Vargáné Kalmár Évát, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Vargáné Kalmár Éva: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Pollák  Tibor  polgármester:  amennyiben  kérdés,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki
elfogadja az Idősek Klubja 2013. évi tájékoztatóját, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  1  tartózkodik  szavazással  az  alábbi
határozatot hozta meg: 

3/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat
Idősek Klubja 2013. évi munkájáról 
szóló tájékoztató

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadta az Idősek Klubja 2013.
évi munkájáról szóló tájékoztatóját.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző helyben, 
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Vargáné Kalmár Éva telephelyvezető



3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.
Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. A módosítást indokolja, a
Közös  Önkormányzati  Hivatal  alapító  okiratában  bekövetkező  változások,  hogy  Besenyszög
községből város lett, továbbá pontosításra került a nyolcadik pontban szereplő kormányzati funkciók a
hivatal feladatához kell igazítani. 

Pollák Tibor polgármester: kéri a testület tagjait, aki egyetért a melléklet szerinti Besenyszögi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásával az szavazzon. 

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

4/2014.(II.4.) sz. Kt. határozat
Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratára

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  egyhangú  szavazással  a
melléklet szerint elfogadta a  Besenyszögi  Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratát. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Magyar Államkincstár

Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Pollák Tibor  polgármester: amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet, hogy aki a melléklet szerint egyetért Tiszasülyi Vackor Óvoda Alapító okirat módosításával,
az szavazzon.

5/2014.(II.4.) sz. Kt. határozat
Tiszasülyi Vackor Óvoda
Alapító Okiratára

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  egyhangú  szavazással  a
melléklet szerint elfogadta a Tiszasülyi Vackor Óvoda alapító okiratát. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Magyar Államkincstár

Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Pollák Tibor polgármester:  amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet,  hogy  aki  a  melléklet  szerint  egyetért  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-



testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I.26.) rendelet módosításával, az
szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  a  melléklet  szerint

megalkotta  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési

Szabályzatáról szóló 1/2012. (I.26.) rendelet módosításáról szóló 2/2014. (II.06.) rendeletét.  

(melléklet szerint)

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján.  Elmondja,  hogy
Tiszasüly településen hasznos lenne további  Szelektív hulladékgyűjtő tartályokat beállítani. Az
árajánlatban 3* 4 darab hulladék gyűjtő tartályról és 2 hulladék gyűjtő sziget felújításáról és
kialakításáról szól. 

6/2014.(II.4.) sz. határozat
Szelektív hulladékgyűjtő tartályok
pályázat benyújtásához.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete
elhatározza,  hogy  pályázatot  nyújt  be  az  Országos
Hulladékgazdálkodási  Ügynökség  által  kiírt  OHU.IFPR-  2013-
001 számú pályázat 3.2.4. pont a) bekezdése szerinti „ Szelektív
Hulladékgyűjtő  eszközök,  tárolóedények  beszerzési  költsége”
tárgyában eszközölt beruházásra.

Projekt  megnevezése: Szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek
felújítása és kialakítása Tiszasüly településen

A projekt összköltsége: 2.837.327.-Ft, melyből a 10%-os önerőt,
azaz 283.733.-Ft-ot saját bevételeiből biztosítja.

A  képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  a  beruházás
megvalósítására.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester
2. Munkácsi György jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4.   Pénzügyi csoport helyben

5. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: ismerteti a törvényességi felhívást a melléklet szerint. Elmondja, hogy az 
év végén két egymást követő jegyzőkönyv szinte egyidejűleg készült. A novemberi jegyzőkönyv 
hiányos volt költségvetési rendelet szempontjából, hiányosan nem akarták beküldeni, de a decemberi 
jegyzőkönyv is már esedékes volt. A határozatok folyamatossága miatt a számozást már nem lehetett 



felborítani így nem megfelelően készült el a jegyzőkönyv, ami tartalmazta a zárt ülés jegyzőkönyvét 
is. 

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a felhívásban foglaltakkal az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg:

7/2014.(II.04.) sz. Kt. határozat
törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztály
JNB/06/00177/2014. ikt.számú törvényességi felhívását, az abban foglaltakkal
egyetért  és  a  jövőben  tartózkodik  a  hasonló  jellegű  jogszabálysértések
elkövetésétől. 

Erről értesülnek:

1.Pollák Tibor polgármester
2.Munkácsi György jegyző
3.Képviselő-testület tagjai
4.JNSZ Megyei Kormányhivatal

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Közeledik a 2014. évi
országgyűlési  választás. Tiszasülyön  kettő  szavazatszámláló  bizottság  van,  a  tagok
kiválasztása  megtörtént.  A  bizottság  tagjai  már  máskor  is  láttak  el  ilyen  feladatot.
Későbbiekben esküt  tesznek.  Az egyes  szavazatszámláló  bizottságnál  7  főre van szükség,
mivel  a  lakcímmel  nem  rendelkező  polgárok  ott  tudnak  szavazni.  A  szavazatszámláló
bizottságokba  a  pártok  is  delegálnak  tagokat,  ennek  függvényében  lesznek  behívva  a
póttagok.

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a javaslatban foglaltakkal az szavazzon.

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

8/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat
szavazatszámláló bizottság megválasztásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  a
melléklet szerint elfogadta a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztását. 

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Munkácsi György jegyző  helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben



7. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Amennyiben kérdés,
hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  elfogadja  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása
Alapító  Okiratának,  Társulási  megállapodásának  és  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosítását,  az szavazzon.

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

9/2014.(II.04.) Kt. sz. határozat
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
Alapító Okiratának, Társulási Megállapodásának 
és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú
Társulása  Alapító  Okiratának,  Társulási  Megállapodásának és  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának módosítását megtárgyalta és azt elfogadja, 2014. január 1-jei hatállyal.

Erről értesül:
1.) Pollák Tibor polgármester
2.) Tóth Ildikó jegyző
3.) SZKTT
4.) Képviselő-testület tagjai helyben

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. A költségvetés kapcsán
már beszéltek róla.  A Víztorony hidroglóbusz 50 éves, kötélzete elavult. A problémával  már más
esetben is találkoztak . A felújítását esedékes lenne betervezni, hiszen nem tudni igazán az állapotát,
meddig áll  még a  glóbusz.  El  kell  dönteni,  hogy saját  költségen felújítja az  Önkormányzat,  vagy
megvárja míg a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. pályázat útján /2014-2020 között/ készíttetné el.
Ez viszont nem egy konkrét időpont, ami azt jelenti, hogy kitolódhat akár több évre is. A Nobius 90
Kft-től kért árajánlatot.

Vargáné Kalmár Éva: úgy gondolja, hogy nem szabad kockáztatni.

Szentiványi András: elmondja, hogy így nő a víztorony vagyonértéke ezáltal magasabb lesz a bérleti
díj összege is.

Fekete József: egyetért a felújítással, így a bérleti díjba be lehet számítani.

Pollák  Tibor  polgármester: Amennyiben  kérdés,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki
egyetért a Tiszasülyi Víztorony hidroglóbusz teljes kötélzet kicserélésével a Nobus 90 Kft. által adott
árajánlatban  foglaltakban  megfelelően  megvalósítja  a  Tiszasülyi  Víztorony  hidroglóbusz  teljes
kötélzet cseréjét  az szavazzon.

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

10/2014.(II.4.) Kt. sz. határozat
A Tiszasülyi Víztorony hidroglóbusz teljes kötélzet kicserélésére

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Nobus 90 Kft.  által
adott  árajánlatnak  megfelelően  megvalósítja  a  Tiszasülyi  Víztorony
hidroglóbusz teljes kötélzet cseréjét.



A munkadíj……………..Ft
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés
aláírására.
A  Képviselő-testület  felkéri  Demjén  Imre  műszaki  vezetőt  a  munkálatok
ellenörzésére.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor  polgármester, 
2. Képviselő-testület helyben, 
3. Munkácsi György jegyző helyben,
4. Pénzügyi Csoport
5. Nobus 90 Kft.

9. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. MVH-tól megérkezett a
levél, melyben tájékoztattak, hogy Tiszasüly Önkormányzat 3 db kamerára nyerte meg a pályázatot.
Magában foglalja az adó-és vevő kiépítését továbbá a 3 db kamerát. A betervezett további 3 kamerára
kért árajánlatot,  mivel  az eredeti  tervezet a 6 db kamera beállítása volt  a községben. Összesen 16
kamerával bővíthető a rendszer. A kamera  ára 396.e Ft .
Baginé  Czékus  Ilona: elmondja  a  testületnek,  hogy  teljesen  külön  kell  kezelni  az  elszámolás
szempontjából a pályázat által megvalósult és a vásárolt kamerákat.

Szentiványi András: megkérdezi, kié lesz ez a  kamera rendszer? Továbbá elmondja, hogy fel kell
térképezni a falut, hogy hol lenne jó helye a kameráknak. Az 5-6 kamera belátja e a kívánt területeket.
Nem kell elzárkózni a további kamerák vásárlásától, ha belefér a költségvetésbe.

Pollák  Tibor  polgármester:  a  pályázatot  a  polgárőrség  nyerte  meg.  Meg  van  határozva,  hogy
bizonyos  ideig  nem  idegeníthető  el.  A  polgárőrség  Leaderbe  való  belépéséhez  a  tagdíját  az
önkormányzat finanszírozta meg. Ismételten elmondja a Képviselő-testületnek, hogy miért csak 3 db
kamerát nyert a pályázat a beadott  darabszám helyett.

11/2014.(II.4.) Kt. sz. határozat
Kamera rendszer kiépítéséhez, további 3 db, azaz három darab kamera
vásárlására.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kamera
rendszer  kiépítéséhez,  további  3  db,  azaz  három  darab  kamera
vásárlását megszavazta. 1.200.000.- Ft értékben.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor  polgármester, 
2. Képviselő-testület helyben, 
3. Munkácsi György jegyző helyben,
4. Pénzügyi Csoport

10. Napirendi pont megtárgyalása:

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

Pollák Tibor polgármester:  amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-
testületet, hogy aki a melléklet szerint egyetért a Tiszasüly Községért Alapítvány megszüntetésével
kapcsolatos  ügyvédi  megbízás  elfogadásával,  továbbá  a  Képviselő-testület Pollák  Tibor



polgármestert  felhatalmazza  a  törvényességi  ellenőrzéshez  szükséges  további  intézkedések
megtételére az szavazzon.

12/2014.(II.4.) Kt. sz. határozat
a Tiszasüly Községért Alapítvány megszüntetésével kapcsolatos 
ügyvédi megbízás elfogadásáról. 

Tiszasüly Község Önkormányzata Képviselő Testülete a Tiszasüly 
Községért Alapítvány működésével kapcsolatos törvényességi 
ellenőrzést kezdeményez az illetékes ügyészség előtt. 

A képviselő testület felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert a 
törvényességi ellenőrzéshez szükséges további intézkedések 
megtételére. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Mészáros Mátyás 
Zoltán ügyvédet az eljárás lefolytatására. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor  polgármester, 
2. Képviselő-testület helyben, 
3. Munkácsi György jegyző helyben,
4. Pénzügyi Csoport
5. Dr. Mészáros Mátyás Zoltán Ügyvéd.

 

11. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy a
Jászladányi Müvi felmondta Tiszasüly Község Önkormányzatával a szerződést a napokban.
Felvette a kapcsolatot a Regi-Kom Kft-vel. Szerepel a szerződésben a kommunális hulladék
elszállítása,  a  hulladékgyűjtő  szigetekről  a  szelektív  hulladékgyűjtőktől  való  elszállítás,
valamint évente egyszer egy lomtalanítás. Ez heti 61.e Ft+Áfa/ tonna. Éves szinten 35 tonna
szokott lenni a község kommunális hulladéka.
Szentiványi András: elmondja, hogy kevés az 5-6 mázsa szemét/ hét. Az lenne a javaslata
hogy minden család Tiszasülyön kapjon egy zsákot/hét ajándékba, hogy ne legyen ennyire
szennyezett a határ és az utak, árkok területe a faluban. Vagy valami ösztönzést a lakosoknak,
hogyha egy zsákot vesz a másikat ajándékba kapja.
Demjén Imre: elmondja,  hogy nem tudja, hogy lehet e a lakosságot kötelezni  arra,  hogy
minden héten kirakjon egy zsák szemetet. Szerinte ettől függetlenül lesz a határban szemét.
Munkácsi György jegyző: közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni? Mennyi a szolgáltatás
éves díja?

Pollák Tibor polgármester: elmondja,  hogy ezért  kell  szorgalmazni  a jövőben a szemetes kukák
vásárlását.  Így az  illegális  szemetelés  problémáját  is  tudnák csökkenteni,  de  viszont  árbevétele  is
származna belőle. Nem kell közbeszerzés, nem éri el az értékhatárt.
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a melléklet
szerint  elfogadja  a  Regio-Kom  Kft.  szerződés  létrehozásával  a  települési  kevert  hulladék,
ártalmatlanítására az szavazzon.

13/2014.(II.4.) Kt. sz. határozat
a Regio-Kom Kft. szerződés létrehozása 
a települési  kevert hulladék, ártalmatlanítására



Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Regio-
Kom  Kft  a  települési   kevert  hulladék,  ártalmatlanítására  a
Társulás által megállapított árlista alapján fogadta el.

  

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor  polgármester, 
2. Képviselő-testület helyben, 
3. Munkácsi György jegyző helyben,
4. Pénzügyi Csoport
5. Regio-Kom Kft.

12. Napirendi pont megtárgyalása:

  Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot az előterjesztés alapján. Elmondja, hogy az
épület infrastrukturális fejlesztésére van lehetőség pályázni melynek önereje 10%.

Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki  elfogadja a
Tiszasülyi Vackor Óvoda épületének infrastrukturális fejlesztésére az szavazzon.

14/2014.(II.4.) sz. Kt. határozat
pályázat benyújtása a Tiszasülyi Vackor Óvoda
épületének infrastrukturális fejlesztésére

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy az 
önkormányzat pályázatot nyújt be a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására. 

A projekt megnevezése: „ Tiszasülyi Vackor Óvoda épületének 
infrastrukturális fejlesztése”

A projekt összköltsége: 17.519.576Ft, melyből a 10 %- os önerőt, azaz  
1.751.957 Ft-ot a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésből biztosítja.

Erről értesülnek:

1.Képviselő-testület helyben
2.Pollák Tibor polgármester
3.Munkácsi György jegyző helyben 
4.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja helyben 
5.Vackor Óvoda vezetősége

13.Napirendi pont:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az aprítógép bérbeadásának
árszabását tervezte. 600Ft/óra traktor nélkül, kezelő nélküli árat számolt. Mivel a Képviselő-
testületben  több kérdést vet fel az aprító gép kezelő nélküli kiadása. Nem helytálló a rendelkezésre 
álló információ. Nem tudnak számolni a lehetséges kiadások, a nem megfelelő használatból adódó 
javítási költségekkel, kezelő napi bérbeadásával keletkező bérköltség. 



Képviselő-testület: Egyöntetűen úgy döntöttek, hogy mivel nagyon sok kérdés merült fel az üggyel 
kapcsolatosan, így ezt a napirendi pontot későbbre halasztja a Képviselő-testület.

14. Napirendi pont:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.
Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy a 
telekmegosztást a Pataki és Balaton -féle földnél Dr. Berente Andrea ügyvédnő készíti. Szükséges, 
hogy utólag is határozatot hozzon a Képviselő-testület arról, hogy hozzájárul az Önkormányzat saját 
földjének osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez. Illetve, hogy felhatalmazzák Pollák Tibor 
polgármestert, hogy eljárjon az ügyben.

Pollák Tibor polgármester: Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért  a Önkormányzati tuladonban lévő földterület telekmegosztásáról, továbbá, hogy 
felhatalmazzák Pollák Tibor polgármestert, hogy eljárjon az ügyben  az szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangú szavazással alábbi határozatot hozta. 

15/2014.(II.04.) Kt.sz. határozat
Önkormányzati tuladonban lévő 0125/6 hrsz. földterület telekmegosztásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Önkormányzati 
tuladonban lévő 0125/6 hrsz. földterület osztatlan közös tulajdonának 
megszüntetésére vonatkozó eljárás lefolytatására, földmérő és ügyvéd 
megbízására felhatalmazza a polgármestert.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor  polgármester, 
2. Képviselő-testület helyben, 
3. Munkácsi György jegyző helyben,
4. Pénzügyi Csoport
5. Dr.Berente Andrea ügyvéd

15. Napirendi pont:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a pályázati kiírás alapján.
Amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs,  kéri a testület  tagjait,  aki  egyetért   a 2014. évi
lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentésére  pályázatot  benyújtásával  az
szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangú szavazással alábbi határozatot hozta. 

16/2014.(II.4.) Kt. sz. határozat
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évi
lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentésére
pályázatot nyújt be. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
elkészítésére, aláírására.

Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor  polgármester, 



2. Képviselő-testület helyben, 
3. Munkácsi György jegyző helyben,
4. Pénzügyi Csoport
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

 

16. napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester:  Ismerteti a napirendi pontot az előterjesztés alapján.
A módosító határozat meghozatala és a törzskönyvi bejegyzés közötti időszakban, valamint
azt  követően  bekövetkezett  jogszabály  változások  miatt  a  júniusi  módosítás  nem  került
átvezetésre  a  törzskönyvi  nyilvántartásban.  Ezért  és  a  2014.  január  14-én  bekövetkezett
jogszabályi változások miatt ismét szükséges a Társulási Megállapodás módosítása.

Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki egyetért   a Csataszög,
Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség –javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításával az szavazzon.

A képviselő-testület egyhangú szavazással alábbi határozatot hozta. 

17/2014.(II.04.) Kt. sz. határozat
a Hunyadfalvi Regionális Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosítására

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a
a  Hunyadfalvi  Regionális  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Megállapodás módosítására

Erről értesülnek:
1.  Pollák Tibor polgármester helyben
2.  Munkácsi György jegyző helyben,
3.    Képviselő-testület tagjai helyben
 4.   Hunyadfalvi Regionális Ivóvízminőség-javító Társulás

Egyebek:

Fekete József: elmondja, hogy jön megint az iparűzési adó bevallásának ideje, legyen az iparűzési adó
mellett tájékoztató az adózóknak kiküldve. A másik fontos dolog ami még fontos a területek felosztása
fakitermelés céljából. Ez az Önkormányzat érdeke is hiszen tiszták, járhatóak lennének a most benőtt
területek. Így a rászorulókon is tudnának segíteni, biztosítva lenne a tüzelő számukra.
Továbbá megkéri Munkácsi György jegyzőt, hogy a településen földbizottságot kell alakítani, amihez
szükséges hogy összehívjanak egy alakuló ülést. Kéri ebben a segítségét.

Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy legkésőbb február közepén tudják ezt megvalósítani.

Pollák Tibor polgármester. mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülést berekeszti.
Köszöni a megjelenést.



Kmf.

            /:Pollák Tibor:/                            /:Munkácsi György:/
polgármester        jegyző

            /:Vargáné Kalmár Éva:/
                    jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám: 161/2/2014
     Jegyzőjétől

II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014.február 4-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

1/2014.(II.04.) sz. Kt. határozat jegyzőkönyv- hitelesítőre

2/2014.(II.04.) sz. Kt. határozat napirendi pontok elfogadására

1/2014. (II.06.)  2014. évi költségvetés 
rendelet

3/2014. (II.04.) sz. Kt. Idősek Klubja 2013. évi munkájáról 
határozat szóló tájékoztató elfogadásáról

4/2014.(II.04.) Kt. sz. közös önkormányzati hivatal
határozat alapító okirat

5/2014.(II.04.) Kt. sz. Tiszasüly Vackor Óvoda
határozat alapító okirat

2/2014. (II.06.) Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I.26.)

módosításáról 

6/2014.(II.4.) sz. Szelektív hulladékgyűjtő tartályok
határozat pályázat benyújtásához.

7/2014.(II.04.) sz. Kt. törvényességi felhívás megtárgyalásáról
határozat

8/2014. (II.4.) sz. Kt. szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
 határozat

9/2014.(II.04.) Kt. sz. a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
határozat Alapító Okiratának, Társulási Megállapodásának 

módosításáról

10/2014.(II.4.) Kt. sz. A Tiszasülyi Víztorony hidroglóbusz teljes kötélzet 
határozat kicserélésére

11/2014.(II.4.) Kt. sz. Kamera rendszer kiépítéséhez, további 3 db, azaz három darab
határozat kamera vásárlására.



12/2014.(II.4.) Kt. sz. a Tiszasüly Községért Alapítvány megszüntetésével 
határozat kapcsolatos ügyvédi megbízás elfogadásáról, továbbá a 

Képviselő-testület Pollák Tibor polgármestert 
felhatalmazza a  törvényességi  ellenőrzéshez  szükséges  
további intézkedések megtételére.

13/2014.(II.4.) Kt. sz. a Regio-Kom Kft. szerződés létrehozása 
határozat a települési  kevert hulladék, ártalmatlanítására

14/2014.(II.4.) sz. Kt. pályázat benyújtása a Tiszasülyi Vackor Óvoda
határozat épületének infrastrukturális fejlesztésére

15/2014.(II.04.) Kt.sz Önkormányzati tuladonban lévő földterület
határozat telekmegosztásáról

16/2014.(II.4.) Kt. sz. a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
határozat támogatására

17/2014.(II.04.) Kt. sz. a Hunyadfalvi Regionális Ivóvízminőség-javító 
határozat ÖnkormányzatiTársulás Társulási Megállapodás módosítására

Készült: 3 példányban.
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