
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron
következő üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:

Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, 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 4 fő jelen van.

Az  érvényben  lévő  SzMSz  alapján  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javasolja  Tibádné  Nagy  Zsuzsanna
testületi tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 3 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta
Tibádné Nagy Zsuzsanna testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

28/2014.(IV.17.) önkormányzati határozat
jegyzőkönyv- hitelesítőre

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tibádné Nagy Zsuzsanna
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  15. napirendi pontként A Térfigyelő kamera rendszer kiépítése, bővítésével kapcsolatos anyag, 

valamint 16. napirendi pontként a Tiszavirág Fesztivál, falunap kerüljön megtárgyalásra. 17. napirendi

pont a Vackor Óvoda alapító okiratának módosítása.

29/2014.(IV.17.) önkormányzati határozat

napirendi pont elfogadására

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  elfogadta  az
elhangzottak szerint a napirendi pontot. 

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



Napirend:   Előadó:

1. Előterjesztés a 2013 évi zárszámadásról Pollák Tibor
polgármester

2. Előterjesztés éves belső ellenőrzési jelentésről Pollák Tibor
polgármester

3. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzés terv elfogadására Munkácsi György
jegyző

4.Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás Munkácsi György
elfogadására jegyző

5. Előterjesztés a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.6) rendelet Pollák Tibor
módosítására polgármester

6. Tájékoztató a 2013. évi Közös Önkormányzati Hivatal társulási  Munkácsi György
megállapodás elfogadására vonatkozó Szolnoki Törvényszék ítéletéről. jegyző
7. Előterjesztés a Temető fenntartásáról és a temető szolgáltatásáról Munkácsi György
szóló 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról jegyző

8. Törvényességi felhívás a temető fenntartásáról és a temetkezési Munkácsi György
szolgáltatásról szóló 23/2011.(XI.29.) rendeletére. jegyző

9. Balatonné Murányi Piroska haszonbérleti szerződés jóváhagyása Pollák Tibor
polgármester

10. Tájékoztató a 2013. évi Chiovini Ferenc Kolping Kat. Általános Iskola Pollák  Tibor
egyenleg értesítőjéről Polgármester

11. Előterjesztés Könyvtárhasználati és szolgálati szabályzatról. Munkácsi György
jegyző

12. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.megállapodás Pollák Tibor
 tervezet díjtámogatáshoz. Polgármester

13. Tájékoztató a Tiszasüly Községért Alapítvány megszünéséről. Pollák Tibor
polgármester

14. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Pollák Tibor
Megállapodásának módosítására polgármester

0. Napirendi pont megtárgyalása(szóbeli)



Pollák  Tibor  polgármester:  elmondja,  hogy  a  testületi  ülés  előtt  kiosztásra  került  a  Tiszasüly
Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  27/2014.(IV.15.)  önkormányzati  határozata  közös
önkormányzati  hivatal  létrehozásával  kapcsolatos  megállapodás  elfogadásáról.  Besenyszög  Város
Önkormányzata,  valamint  Szászberek  Községi  Önkormányzat  által  elfogadott  megállapodás
elfogadásának a  Képviselő-testület nem tett eleget. Az Önkormányzat  által benyújtott  fellebbezési
eljárást  a  Szolnoki  Törvényszék  4.Kf.20.008/2014/5.  számú  ítéletével  helyben  hagyta.   Így ezt  a
határozatot  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  pótolta  Tiszasüly  Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete helyett. 

A 6 napirendi pontban lesz még szó a Szolnoki Törvényszék által helybenhagyott ítélet közléséről.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy vegyék tudomásul a döntést. 

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester:  ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy a 
2013. évi zárszámadásról szóló szöveges beszámoló kiküldésre került. Tiszasüly Község 
Önkormányzata a kötelezően előírt feladatait 2013. év folyamán maradéktalanul teljesítette, 
biztosítva volt az intézmények zavartalan működése.

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentés megérkezett és  kiosztásra 
került a Képviselő-testület részére. A rendelet tartalmazza a pénzmaradvány megállapítását és
ennek a felhasználásáról szintén a Képviselő-testület dönthet, javaslatot tehet.

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy ezt a 2014 évi költségvetésnél tárgyalják meg.

Pollák Tibor  polgármester: amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet, hogy aki a melléklet szerint egyetért a 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezettel,
az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazással  a 2013. évi
zárszámadásról szóló rendeletet elfogadta: 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (IV.17.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról 

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  előterjesztés  alapján  a  Belső  ellenőri
jelentés 2013. éves összefoglaló jelentéséről. Elmondja, hogy az átolvasása során sehol nem talál a
számlákon dátumot, ez így nem megfelelő.

Elfogadják természetesen, de ez így nem jó.

Baginé Czékus  Ilona:  elmondja,  hogy van 8 napunk és erre  észrevételt  lehet  küldeni,  ezáltal  ezt
korrigálni fogják. Az aláírás alkalmával a dátumok is feltüntetésre kerülnek.



Vargáné Kalmár Éva: megkérdezi, hogy van valami oka, hogy belső ellenőrt váltottunk?

Munkácsi  György  jegyző: elmondja,  hogy  a  Kistérségi  Belső  ellenőrzés  megszűnt,  megszűnt  a
társulás, megszűnt rá a normatíva is. 2013-ra elején nem volt Belső ellenőr az érintett három település
egyikén sem.  Így keresett  egy ellenőrt,  aki elvégezte  tavaly az ellenőrzést és elkészítette a Belső
ellenőrzési jelentést. Úgy gondolja a hiányosságok feltárása koránt sem baj, hiszen így lehet rendbe
tenni a dolgokat.

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy fontosnak tartja, hogy helyére kerüljenek ezek a dolgok.
Megfelelő legyen. 

Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy szerződést kötöttek a Vincent Auditor Kft-vel és a 2014.
évre a feladatuk többek között az, hogy rendbe tegyék a szabályzatokat, a belső ellenőrzést, ezen belül
a belső kontrolrendszert. Aláírások rendben legyenek, hiszen Szászberken is egy pénzügyes van. Az
egy pénzügyes hogy írjon alá annyi helyen. Úgy gondolja, hogy ezeket a feladatokat későbbiekben
szét kell osztani a Közös hivatalban.

Pollák Tibor polgármester: Amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs,  kéri  a Képviselő-
testületet, hogy aki a melléklet szerint egyetért Az éves belső ellenőrzési jelentéssel az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  4  igen  szavazattal  elfogadta  a
napirendi pontot az alábbiak szerint:

30/2014.(IV.17.) önkormányzati határozat
Az éves belső ellenőrzésről szóló jelentésről.

Tiszasüly Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadta Az 
éves belső ellenőrzési jelentést.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor  polgármester, 
2. Képviselő-testület helyben, 
3. Munkácsi György jegyző helyben,
4. Pénzügyi Csoport
5. Vincent Auditor Kft. 2373 Dabas, Tavasz utca 3.

3. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi  György  jegyző:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján  a  2014.  évi  Belső
ellenőrzési  terv elfogadására.  Elmondja,  hogy azért  egy pont  az  előterjesztés,  mert  Besenyszögön
szerepel még három pontja A Besenyszögi Polgármesteri Hivatal ezért 600. ezer Ft fog fizetni, míg
Tiszasüly Község Önkormányzatának egy 75.ezer Ft –ba kerül. Úgy gondolja, hogy ha Besenyszögön
rendbe lesznek a szabályzatok, az Tiszasülyön is azt fogja jelenteni. Ez a Belső ellenőrrel egyeztetve
kerül ide Tiszasülyre.

Pollák Tibor polgármester:  Amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet, hogy aki a melléklet szerint egyetért az 2014 évi belső ellenőrzési tervvel az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  4  igen  szavazattal  elfogadta  a
napirendi pontot az alábbiak szerint:



31/2014. (IV.17.) önkormányzati határozat

Tiszasüly Községi  Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX  törvény  119.  §  (5)  bekezdése  szerint   –  figyelemmel  a
költségvetési  szervek  belső  kontrollrendszeréről  és  belső  ellenőrzéséről  szóló  370/2011.
(XII.31.) Korm.rendeletre önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint
fogadja el: 

1./ Ellenőrzés
Az ellenőrzés  tárgya,  célja:  A pénzkezelés,  pénztár működésének ellenőrzése Tiszasüly
Községi Önkormányzat Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 
Ellenőrzött időszak:  2013. IV. negyedév 
Ellenőrzés ütemezése: 2014. év május hónap
Ellenőrzött szerv: Tiszasüly Községi Önkormányzat és intézményei   

Határozatról értesülnek:
1. Képviselő-testület H.
2. Tiszasüly Községi Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport 
3. Vincent Auditor Kft. 
4. Pollák Tibor polgármester
5.  Munkácsi György jegyző

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján a Közös Önkormányzati
Hivatal társulási megállapodás elfogadására.  Elmondja, hogy valamikor még februárban tárgyalta a
Képviselő-testület a Közös Hivatalnak a megállapodását és ott javasolta a Képviselő-testület, illetve
Tiszasülyön  úgy  lett  elfogadva  a  megállapodás,  hogy  aljegyző  asszony  illetményét  vegyék  ki  a
megállapodásból. Ezt átgondolva, arra a következtetésre jutott, hogy szerinte Tiszasülynek sem jó, ha
ő csak heti két félnap jelenik meg a hivatalban. Elmondja, hogy szüksége van az aljegyző asszony
munkájára hétfő és szerdai napokon. Az eredeti tervezetben 2.800.ezer Ft- ban szerepelt az aljegyző,
mivel  csak  Szászberek  és  Tiszasüly  fizette  volna  ezt  az  illetményt.  Felajánlotta  a  Besenyszögi
Képviselő-testületnek, hogy szálljon be Besenyszög is az aljegyző asszony illetmény finanszírozásába
egyenlő arányban 1.500.ezer Ft összegben. Kéri a Tisztelt  Képviselő- testület tagjait,  hogy ezt így
fogadja el a testület. A pénzügyessel ezt átbeszélve arra jutottak, hogy az illetmény fedezete az így is
meglenne. Ezt érinteni fogják a következő napirendi pontban a Költségvetés módosításánál.

Baginé Czékus Ilona: hozzáfűzné, hogy a költségvetésnél, amit a Képviselő-testület elfogadott, ott
benne hagyták az aljegyző asszony illetményét két hónapot. Hiszen március 1- től lett kinevezve két fő



köztisztviselő. Ez 470. ezer Ft már alapból benne volt a költségvetésben az aljegyző béreként, ami azt
jelenti hogy 1.100.e Ft körül kellene kiegészíteni.

Munkácsi  György  jegyző: elmondja,  hogy  ha  ezt  elfogadja  Tiszasüly,  akkor  három  egyforma
elfogadott  Társulási Megállapodás lenne!

Baginé Czékus Ilona: megkérdezi, hogy ha ez megvalósul, akkor heti két alkalommal megjelenne az
aljegyző asszony? Pluszba kell érteni az útiköltséget is?

Munkácsi  György jegyző:  igen,  az aljegyző is  tartani  fogja az ügyfélfogadást.  Elmondja,  hogy a
táblázat e.) pontjában érinti.

Demjén Imre: megkérdezi, hogy összességében Tiszasüly Községi Önkormányzatnak mennyivel kell
a Közös Hivatal költségvetését kiegészíteni?

Baginé Czékus Ilona: a módosításban 3.310. ezer Ft- ot kell átadni, ha ezt elfogadja a testület.

Pollák Tibor polgármester: megkérdezi, hogy havi bontásban ez mennyi is lenne?

Baginé Czékus Ilona: 276.ezer Ft kerekítve.

Vargáné Kalmár Éva: úgy gondolja, hogy valamiféle kompromisszumos megoldást mindenképpen
találniuk kell. Nem kell odázni.

Tibádné Nagy Zsuzsanna: elmondja, hogy támogatja a megállapodás módosítást.

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a fedezetet meg kell találni a gépjárműtérítésre, mivel az sehol
sem lett tervezve. Minimum 400. ezer Ft. Továbbá elmondja, hogy az anyakönyvvezető útiköltsége is
el lett számolva, pedig az a tavalyi és az ez éviben sem volt tervezve. Ez így összesen 3.310. ezer Ft
plusz a jegyző,  aljegyző,  anyakönyv  vezető gépjárműtérítését  is  ami  plusz 600.  ezer Ft  lenne.  Mi
legyen a fedezet, mert ha a képviselő-testület ezt elfogadja, akkor a költségvetést is módosítani kell.

Demjén Imre: úgy gondolja hogy akkor ha az aljegyző asszony is megmarad a pozíciójában, plusz két
köztisztviselő is  ki  lett  nevezve így már  zökkenőmentesen  kell  hogy folyjék  a  munka.  Jövőre ha
Besenyszög és Szászberek még többet fogad el a költségvetésben, akkor az után kell Tiszasülynek is
menni?

Munkácsi  György  jegyző:  Önkormányzati  választások  után  lehet  más  települést  választani!
Elmondja,  hogy  ők  sem  számoltak  azzal,  hogy  2013.  Tiszasülyre  kell  járni  dolgozni,  de  ott  a
Besenyszögi  Képviselő-testület  belátta,  hogy autót  kell  e  célra vásárolni.  Így vettek egy szolgálati
Suzukit. Elmondja, hogy ennek a fenntartásához ennyivel járulna hozzá Tiszasüly. 

Pollák Tibor polgármester:  elmondja, hogy a munkába járás az 9 Ft/km. Akkor hogy kerül 2. ezer
Ft/ útba?

Munkácsi György jegyző: azt számolja el Besenyszögön is.

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy az apeh üzemanyag plusz a 9 ft- al számolt. A módosításban ez
áll, hogy ezt fogadja el a testület. Szászberek is ezt teljesíti Besenyszög felé?

Munkácsi   György  jegyző:  elmondja,  hogy  Szászberek  ezt  már  eleve  bekalkulálta,  és  fizeti
Besenyszögnek.



Vargáné Kalmár Éva: megkérdezi, hogy Tiszasüly felé van- e valami hozadéka, hogy Besenyszög
mint gesztor város lett.

Munkácsi György jegyző: nincs.

 Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a 9 Ft munkába járás költségét fogadják el. Amennyiben
kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a melléklet szerint egyetért
A  Közös  Önkormányzati  Hivatal  társulási  megállapodás  módosításának  elfogadásáról  az
szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  4  igen  szavazattal  elfogadta  a
napirendi pontot az alábbiak szerint:

32/2014.(IV.17.) önkormányzati határozat
A Közös Önkormányzati Hivatal társulási
 megállapodás módosításának elfogadásáról.

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a 
Közös Önkormányzati Hivatal társulási  megállapodást azzal a 
módosítással, hogy a Megállapodás 8. l.) pontjában szereplő 
jegyző, aljegyző és anyakönyvvezető átjárásának költségét 
Tiszasüly Községi Önkormányzat nem kiküldetésként, hanem 9 
Ft/km költséggel számolja el.

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

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester:  ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján a 2014.évi költségvetési 
rendeletének 1. számú módosítására.

Baginé  Czékus  Ilona:  elmondja,  hogy  a Magyar  Államkincstár  felé  benyújtott  2014.  elemi

költségvetés  önkormányzat  és  intézménye  összefüggései  vizsgálatakor  derült  ki,  hogy  az

önkormányzatnál  az intézmény (óvoda) finanszírozása csak az állami támogatáson felüli  összeggel

került  tervezésre,  ezért  szükséges  az  eredeti  költségvetés  módosítása.  A  hiányzó  intézményi

támogatásra az önkormányzat pályázatot nyújt be a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő

támogatásra.  Illetve  az  E-  On  villamos  energia  túlfizetési  visszautalása  szerepel  a  költségvetési

rendelet módosításában. Továbbá a pénzmaradvány igénybevételéről is lehetne dönteni. A 2012. évi

fel nem használt pénzmaradvány 16.980.ezer Ft, a 2013 évi pedig 44.807.ezer Ft.

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy ezek az összegek ne felejtsük el, hogy már előzetesen
beszéltek  róla   például  pályázatok  önerejéhez  (  kamera,  ivóvíz  javító  pályázat  áfája,  Bírósági
tárgyalások ) szükségesek.



Demjén Imre: kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák a rakodógép vásárlásban, ami már előző
testületi ülések egyikén már elhangzott. 

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy várjanak még ezzel a beruházással., így lehetőség nyílna
egy jobb gép vásárlása esetlegesen magasabb ár ellenében is. 

Tibádné Nagy Zsuzsanna:  elmondja, hogy neki mint Óvodavezetőnek is volna javaslata. Az Iskola
melletti játszótér szépen fel lett újítva, de kéri a Képviselő-testületet, hogy az Óvoda belső udvarán
lévő  játszótér  már  teljesen  elavult.  A  játékok  régiek,  szinte  felszereletlen  az  udvar.  Szeretné,  ha
támogatnák  abban,  hogy  erre  a  célra  is  legyen  betervezve  vásárlásra,  felújításra,  homok  cserére
valamennyi  összeg.  Elmondja  továbbá,  hogy  IPR  pályázatban  erre  a  kültéri  beruházásra  nincs
kategória. Évek óta teljes létszámmal működik a Vackor Óvoda, ami a kérését alátámasztja.

Pollák Tibor polgármester:  Kéri Tibádné Nagy Zsuzsannát, hogy legyen egy terv, amit szeretnének
megvalósítani .

Demjén Imre: a belvíz beruházással sokat rontottunk az utak minőségén. Erre is lehetne tervezni.
Baginé Czékus Ilona: például a Kiséri út egy részén a járdák nagyon rossz itt pótolni kellene a beton
kockákat,  Móra  Ferenc  út  járda  szakasza,  ezt  fel  lehetne  szedni  és  újra  lefektetni.  Rossz  még  a
Tessedik Sámuel , Rákóczi, Patika út teljes hossza. Az utak karbantartására 10.000.ezer Ft, plusz a
kültéri utakra további 1.500.ezer Ft van tervezve.
Pollák  Tibor  polgármester:  elmondja,  hogy  nincs  lehetőség  most  út  felújítás  pályázatra.  Úgy
gondolja,  hogy körülbelül  2.000.  ezer  Ft  rá  kell  szánni  ebben az  évben is  az  utak kavicsozására,
kátyútalanítására.

Demjén Imre: ismételten le kellene kövezni, összefésülni, tömöríteni, hengerezni az utakat. Rákóczi
és Patika utat említi meg. Ez megnövelné az üzemanyag fogyasztást is hiszen sok munkafolyamatból
áll az utak javítása.

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a védőnői finanszírozás április 1-től 60 %, mert nincs betöltve
az állás,  ez 500.  e Ft jelent.  Továbbá elmondja,  hogy április  1-től  a Windows XP nem lehet  már
frissíteni. Ez a hivatalban 5 gépet érint, ezek a gépek elavult rendszerűek.

Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy április 1-től a Windows XP nem lehet már frissíteni  nem
foglalkozik vele a Microsoft. Ez azt jelenti, hogy a gépek támadhatóak, nem megfelelő a biztonsági
védelmük.  Át  kell  térni  Windows  7  –re.  Elmondja,  hogy  Besenyszögön  már  ezt  a  beruházást
elkezdték, kértek már árajánlatot 62.e Ft ez csak a szoftver ára, de mivel ez a régi gépeken nem fut
ezért a gépeket is ki kell cserélni. A fénymásolónk is rossz nagy költséggel jár a karbantartása, de az új
vásárlása is komoly költséget vonna maga után.

Tibádné Nagy Zsuzsanna: elmondja, hogy az óvoda kiscsoport és konyha közti átjáró folyosó ahol
az ételt  tolják át  a konyhások folyamatosan bepenészedik. Ezzel  a problémával  is  kezdeni kellene
valamit.
Demjén Imre: hogy ez az óvoda felújításában ez bele van kalkulálva. 

Vargáné Kalmár Éva: megkérdezi, hogy nem lehetne- e megszüntetni ezt a munkaviszonyt és újra
megkötni. Addig más helyettesítene?

Pollák Tibor polgármester:  összefoglalja az eddig elhangzott javaslatokat.

Óvoda játékok  1.500.e Ft
Járdák, 4.500.e Ft
Rakodó gép  6.000.e Ft  ( nézzen árajánlatokat)
Irodai gépek cseréje 1.000.e Ft



Idősek Klubja tisztasági festés 500.e Ft

 Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a melléklet
szerint egyetért a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014 (II.6) rendelet  módosításával az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazással a 2014.
évi költségvetésről szóló 1/2014 (II.6) rendelet  módosítását elfogadta: 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (IV.22.) számú rendelete

a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról egységes szerkezetben

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester:  átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György Jegyző:  ismerteti a napirendi pontot a 2013. évi Községi Önkormányzati Hivatal
társulási  megállapodás elfogadására  vonatkozó Szolnoki  Törvényszék ítéletéről.  Elmondja,  hogy a
tegnapi nap (2014. április 16.) érkezett meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által
pótolt  27/2014.  (IV.15.)  önkormányzati  határozat  a  Közös  Önkormányzati  hivatal  létrehozásával
kapcsolatban  megállapodás  elfogadásáról,  melyet  Dr  Kállai  Mária  kormánymegbízott  írt  alá
Tiszasülyi Községi Önkormányzat nevében.

7. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján a Temető fenntartásáról és
temetkezési  szolgáltatásáról  szóló  12/2012.(V.31.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról.  Előadja,
hogy a rendeletünk 1. számú mellékletének 21) pontja hatályon kívül helyezését javasolja. 

„(21)  14  éven  aluli  gyermek  a  temető  területén  csak  felnőtt  személy  felügyelete  mellett
tartózkodhat. A gyermek által okozott esetleges károkért a felügyeletét ellátó felnőtt tartozik
felelősséggel.” 
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat
törvény által  nem szabályozott  helyi  társadalmi  viszonyok  rendezésére,  illetve  törvényben
kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot”.
A  Polgári  Törvénykönyv  tartalmazza  a  felelősségre  vonatkozó  szabályokat.  A  Ptk.  és  a
Temető törvény egyetlen rendelkezése sem ad felhatalmazást ezen jogterület önkormányzati
rendeletben történő szabályozására. 
Ebből  következik,  hogy  a  rendelet  1.  számú  mellékletének  (21)  bekezdése  törvényi
felhatalmazás hiányában szabályoz felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, megsértve ezzel
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglaltakat. 



A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 46. § (1) bekezdése szerint
„a  szakaszt  és  a  bekezdést  pontokra  kell  tagolni,  ha  a  szakaszba,  vagy bekezdése  foglalt
mondat felsorolást tartalmaz”.  
A Jszr. 48. § (1) bekezdése értelmében „a pontok a latin abc kisbetűivel és a „)” jellel, vagy
pozitív egész számokból képzett arab sorszámokkal jelölhetőek meg. 
Rendeletünk 1. számú mellékletének 1) pontjában a felsorolást a és b pontokkal kell jelölni,
míg az 5) pontjában a felsorolást a, b, c, d, e, f pontokkal kell jelölni. 

Mindezek ismeretében kérem  a Képviselő-testületet, hogy a következő rendelet módosítást fogadja el.

Pollák Tibor  polgármester:  amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet, hogy aki a melléklet szerint egyetért a Temető fenntartásáról és a temető szolgáltatásáról
szóló 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításával az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  4  igen  szavazattal  elfogadta  a
rendelet módosítást.

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2014. (IV.22.) rendelete 

a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról szóló 
12/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi  György  jegyző:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján.  Előadja,  hogy Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2014.március 27-én Törvényességi felhívást tett közzé a
Nemzeti  Jogszabálytár  felületén.  A  törvényességi  felhívást  a  Képviselő-testületnek  a  temető
fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásra szóló 23/2011.(XI.29.) rendeletre vonatkozik. Elmondja,
hogy  ilyen  rendeletünk  nincs.  Nyilvántartásunk  szerint  a  Képviselő-testület  e  tárgyban  19/2011.
(XI.29.)  számmal  alkotott  rendeletet,  melyet  a  23/2011.(XII.15.)  számú  rendelettel  hatályon  kívül
helyezett.

A 23/2011.(XII.15.) rendeletet pedig a 12/2012.(V.31.) rendelet helyezte hatályon kívül.

Mindezek ismeretében kéri a Képviselő-testületet,  hogy egy régi, hatályon kívül helyezett,
pontatlanul megjelölt rendeletre tett törvényességi felhívást ne fogadja el. 

Pollák Tibor polgármester: Amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs,  kéri  a Képviselő-
testületet,  hogy  aki  a  melléklet  szerint  egyetért  a 23/2011.  (XI.29.)  számú  rendeletre  tett
törvényességi felhívás elutasításáról az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  4  igen  szavazattal  elfogadta  a
23/2011. (XI.29.) számú rendeletre tett törvényességi felhívás elutasítását az alábbiak szerint:



33/2014. (IV.17.) önkormányzati határozat 
A 23/2011. (XI.29.) számú rendeletre tett törvényességi 
felhívás elutasításáról.

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a JNB/06/00423/2014
számú törvényességi felhívást nem fogadja el. 
Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testületének nem volt 23/2011.
(XI.29.)  számú  rendelete  a  temető  fenntartásáról  és  a  temetkezési
szolgáltatásról. 
A Képviselő-testület 19/2011. (XI.29.) számmal alkotott rendeletet, melyet a
23/2011. (XII.15.) számú rendelettel hatályon kívül helyezett. 
A 23/2011. (XII.15.) számú rendeletet a jelenleg hatályos 12/2012. (V.31.)
számú rendelet helyezte hatályon kívül. 
Mivel  egy  pontatlanul  megjelölt  és  hatályon  kívül  helyezett  rendeletre
érkezett  a  törvényességi  felhívás,  így  azt  a  Képviselő-testület  nem
fogadhatja el. 

Határozatról értesülnek: 
1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály Szolnok
3.) Irattár H.  

9. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot.  Balatonné Murányi  Piroska a  pályázati
kiírást  megnyerte,  de  a  szerződésben nem valós  helyrajzi  szám és  hektár  lett  feltüntetve.  Ezért  a
Földhivatalnál  nem  tudták  bejegyezteti  a  földhasználatot,  valamint  az  MVH-tól  nem  tudták
megigényelni a földalapú támogatást. Felkértek egy földmérőt, hogy a földkimérést végezze el, mivel
a  terület  nagysága  sem egyezett  a  nyilvántartásokkal.  Kifüggesztésre  került  az  érintett  földterület
haszonbérleti  ajánlata. A kifüggesztés időtartama lejárt  és a haszonbérleti  szerződést  a Földhivatal
jóváhagyta. A szerződés így most már a Képviselő-testület által elfogadható.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  4  igen  szavazattal  az  alábbi
határozatot hozta meg:

34/2014.(IV.17.) önkormányzati  határozat
Balatonné Murányi Piroska haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  megerősítette,  hogy  az  önkormányzat
tulajdonában lévő 0125/8 hrsz-ú területet  Balatonné Murányi  Piroska részére
bérbe adja és a haszonbérleti szerződést jóváhagyja

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Munkácsi György jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Balatonné Murányi Piroska



10.napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. A Chiovini Fe-
renc Kolping Általános Iskola egyenlegértesítő levelében közli, hogy a hiányzó 1.116.670.- Ft
nak Tiszasüly nem tesz eleget, addig az elmaradt számlák nem kerülnek kiegyenlítésre. Ezek
az étkezési hozzájárulások.

Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy arról van szó ebben a levélben, hogy ameddig az
Önkormányzat nem egészíti ki az intézmény működésére 6.700.ezer Ft-ot, addig a Kolping
Katolikus Iskola nem rendezi az Önkormányzat felé az elmaradt számláikat.

Baginé Czékus Ilona: megkérdezi mi az első lépés ilyen esetben? Fizetési felszólítás elküldé-
se, ezt ki is küldték az iskolának. Át is vették.

Demjén Imre: az iskola a gyerekektől beszedi az étkezés díját és a szolgáltatást nem fizetik
meg az önkormányzat részére. Polgárjogilag ezt megteheti?

Baginé Czékus Ilona: a nagy megállapodásban ez nincs benne. Megkérdezi, hogy ilyen eset-
ben fizetési meghagyással lehetne kezdeményezni az iskola felé?

Pollák Tibor polgármester: a megállapodásban, ami 10 évre lett aláírva ez a 6.700.ezer Ft
nem szerepelt, hanem csak 500.ezer Ft az is épület fenntartásra szólt. Ezt a nemrég tartott szü-
lői értekezleten is elmondta. Erre az Önkormányzat befizetett 5.583.330.- Ft- ot erre a Képvi-
selő -testület határozatot hozott, hogy ezt az összeget átadja a Kolping Katolikus Iskolának.

Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy ez polgárjogilag azt jelenti, Tiszasüly hozott egy
egyoldalú határozatot, hogy a Képviselő-testület 6.700.- ezer Ft-al támogatja a Kolping Kato-
likus Iskolát. Egy másik egyoldalú határozattal felfüggeszti a támogatás utalását a Kolping ré-
szére. Ráadásul önként tette az önkormányzat, hiszen az eredeti  megállapodás  10 évre szól,
abban csak 500.-ezer Ft támogatás szerepel A számlákat befogadták, 8 napon belül nem küld-
ték vissza. Javasolja, hogy keresni kell egy ügyvédet, aki egy fizetési meghagyásos eljárás-
ban, ami egy gyorsított eljárás az ügyvéd a közjegyzői kamarán keresztül megkeresi a nem fi-
zető felet és amennyiben nem él ellenvetéssel, úgy a követelés behajthatóvá válik.

Pollák Tibor polgármester:  Amennyiben kérdés,  vélemény,  hozzászólás nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet,  hogy aki  a  melléklet  szerint  egyetért,  hogy a  Chiovini  Ferenc Kolpin  Katolikus  Iskola
egyenlegértesítőjére  válaszul  a  meg  nem  fizetett  számlákra  (tartozásra)  megküldjék  a  fizetési
meghagyást az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  4  igen  szavazattal  elfogadta  a
napirendi pontot az alábbiak szerint:



35/2014.(IV.17.) önkormányzati határozat
A Chiovini Ferenc Kolpin Katolikus Iskola részére fizetési meghagyás megküldéséről.

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta, 
hogy a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Iskola által meg nem fizetett
számlák behajtására  fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor  polgármester,
2.  Képviselő-testület helyben, 
3.      Munkácsi György jegyző helyben,
4.       Pénzügyi Csoport
5.       Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Iskola

11. napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester:  Előterjesztés Könyvtárhasználati és szolgálati szabályzásról, át-
adja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy
ez gyakorlatilag a könyvtár SzMSz- e, ez tartalmazza még a küldetés nyilatkozatot továbbá a
gyűjtőköri szabályzatot. Fenntartói jóváhagyás szükséges hozzá a Képviselő-testülettől.

Pollák Tibor  polgármester:  amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  Képviselő-
testületet, hogy aki a melléklet szerint egyetért, a Könyvtárhasználat és Szolgáltatási Szabályzatával
az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  4  igen  szavazattal  elfogadta  a
napirendi pontot az alábbiak szerint:

36/2014.(IV.17.) önkormányzati határozat
A Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatáról.

Tiszasüly Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadta 
a  Könyvtárhasználat és Szolgáltatási Szabályzatot.

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

12.napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet  alapján a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. megállapodás tervezetet a díjtámogatáshoz.
Elmondja, hogy a TRV Zrt egy összegben kéri a díjtámogatást.



Baginé Czékus Ilona: megkérdezi, hogy a melléklet készítése során a 7. § foglaltak alapján
készítette az előterjesztést. Mit jelent a 7.§ feltüntetett jogos követelés? Elszámolás alapján?

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy két részletben adják át a támogatást.

Baginé Czékus Ilona: elmondja,  hogy ezzel  el  kell  számolni,  de az Önkormányzat  azzal
számol el, hogy átadta a szolgáltatónak.

 Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy havi bontásban kell ez egyértelmű a keletkező jo-
gos követelést követően, de az is meg van adva, hogy a támogatás teljes összegét 2014.12.31.
kell a vízi közmű szolgáltató részére rendelkezésre bocsátani. Semmiféleképpen nem azonnal
és egy összegben kell átadni.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy most már át kell akkor adni 4 hónapot. A megállapo-
dás tervezetet át kell írni.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a már eltelt 4 hónapot adják át, a fennmaradó
összeget pedig havonta adják át a vízi közmű szolgáltatónak.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  4  igen  szavazattal  elfogadta  a
napirendi pontot az alábbiak szerint:

37/2014. (IV.17.) önkormányzati határozat
A 2014. évi víz – és csatornaszolgáltatás támogatásának
átadásáról szóló megállapodás elfogadására

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint
fogadja  el  a  Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság részére átadandó 18023400.-Ft összegű 2014. évi víz- és
csatornaszolgáltatás támogatásról szóló megállapodást. 

Határozatról értesülnek:
1. Képviselő-testület H.
2. Tiszasüly Községi Önkormányzat Pénzügyi csoport 
3. TRV. Zrt
4. Munkácsi György jegyző
5. Pollák Tibor polgármester

13.napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján a Tiszasüly Köz-
ségért Alapítvány megszűnéséről. Elmondja, hogy a Szolnoki Törvényszék meghozta a dön-
tést  a Tiszasülyért  Alapítvány megszüntetéséről.  A 2013.január 31.-i időponttal  az Önkor-
mányzat részére átadott 371.345.- Ft pénzeszköz maradványról dönteni kell. Ehhez figyelem-
be véve mellékelve lett az Alapítvány okirata mely magában foglalja a céljait.



Vargáné Kalmár Éva: javasolja, hogy az Iskolában pályázatot adtak be gyermektáborozta-
tásra. Pályázati díja ennek 8.e Ft/fő. 18 gyermek jelentkezett a táborba.
A másik javaslata a családsegítés lenne, egy nagyobb mennyiségű adomány szállítása fuvardíj
megfinanszírozásával. Lehetne támogatni a szemétszedést is.

Tibádné Nagy Zsuzsanna: elmondja, hogy az Óvodában terveznek egy állatkerti kirándulást.
Rég voltak már ilyen foglalkozáson a gyerekek, hasznos sok szempontból a gyermekek részé-
re ez a kirándulás. A busz költségét szeretné ha támogatnák körülbelül 40. e Ft lenne. Közele-
dik a gyereknap arra is kérne támogatást.

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a Tiszasülyi Gyermekekért alapítván, adó 1 % idén is
szerzett 60.e Ft. Ilyen célokra szokták fordítani a befolyt összegeket. Lehetne egy közös Mű-
velődési Házban megrendezett Gyermeknapban gondolkodni.

Demjén Imre: javasolja, hogy akkor hasonló célokra kerüljön a pénzmaradvány felosztása.
20 főre nyert az Iskola egy Erzsébet tábort Zánkára 5 napra. Programokra szoktak gyűjteni,
ezt is lehetne akkor támogatni.
Baginé Czékus Ilona: összefoglalja a hallottakat a pénzmaradvány felosztásához.

Óvodai kirándulás támogatása 40.ezer .Ft
Erzsébet tábor  támogatása 60.ezer Ft
Iskolai tábor támogatása 60.ezer Ft
Szociális tevékenység támogatása 60. ezer Ft
Gyermeknap támogatása 100.ezer Ft
Környezetvédelem (hulladékgyüjtés) támogatása 51.ezer Ft

Pollák Tibor polgármester: kéri a Képviselő-testületet, hogy aki ezekkel a javaslatokkal el
tudja fogadni a Tiszasüly Községért Alapítvány által  átadott  pénzmaradvány felosztását az
szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  4  igen  szavazattal  elfogadta  a
napirendi pontot az alábbiak szerint:

38/2014.(IV.17.) önkormányzati határozat
A Tiszasüly Községért Alapítvány által átadott pénzmaradvány felosztásáról.

Tiszasüly  Község  Önkormányzata  Képviselő  Testülete  4  igen
szavazattal  elfogadta  az  alábbiak  szerint  a  Tiszasüly Községért
Alapítvány által átadott pénzmaradvány felosztását.

Óvodai kirándulás támogatása 40.ezer .Ft
Erzsébet tábor  támogatása 60.ezer Ft
Iskolai tábor támogatása 60.ezer Ft
Szociális tevékenység támogatása 60. ezer Ft
Gyermeknap támogatása 100.ezer Ft
Környezetvédelem (hulladékgyüjtés) támogatása 51.ezer Ft

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor  polgármester,
2. Képviselő-testület helyben, 



3.      Munkácsi György jegyző helyben,
4. Pénzügyi Csoport

14.napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti  a napirendi pontot a melléklet alapján a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására, valamint a Szolnoki Kistérség Többcé-
lú Társulása és Nagykörű Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló
megállapodás jóváhagyására. 

Demjén Imre: megkérdezi, hogy mi van olyankor, ha ezt valamelyik érintett Önkormányzat
nem szavazza meg? Nagykörű miért halmozta fel a tartozást, miért nem fizette meg eddig? 

Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy a Társulási Megállapodás szerint már inkasszót
kellene benyújtani Nagykörű felé!

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy ez annak köszönhető, hogy a tárulási tagok jó-
hiszeműen viszonyulnak Nagykörűvel felmerülő problémája felé.

Demjén Imre: a kötelezettséget mindenkinek meg kell fizetnie!

Pollák Tibor polgármester: Kéri a Képviselő-testület, amennyiben kérdés, vélemény,  hozzászólás
nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a melléklet szerint egyetért, a  Szolnoki Kistérség Többcé-
lú Társulása Társulási Megállapodásának módosításával, valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Tár-
sulása és Nagykörű Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló meg-
állapodás jóváhagyásáról az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 2 nem szavazattal  nem fogadta el a   
napirendi pontot az alábbiak szerint:

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

39/2014.(IV.17.) önkormányzati határozat
Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodásának  módosításával,  valamint  a
Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  és  Nagykörű  Község  Önkormányzata  között  kötendő
önkormányzati befizetésekről szóló megállapodásról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú
Társulása  Társulási  Megállapodásának  módosításával,  valamint  a  Szolnoki  Kistérség
Többcélú Társulása  és  Nagykörű  Község Önkormányzata  között  kötendő önkormányzati
befizetésekről szóló megállapodást nem hagyta jóvá.

Erről értesül:
1. Pollák Tibor polgármester

           2.    Munkácsi György jegyző
                           3.     SZKTT

          4.     Képviselő-testület tagjai helyben



15.napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a kiosztott előterjesztés alapján. Elmondja,
hogy  korábbi testületi ülésen már volt szó a közbiztonság, a falu védelmében kamera rendszer
kiépítéséről. Pályázat útján 8 kamera helyett csak 3 darab kamerára nyílt lehetőség. A kiépítés 
előmunkálatai folyamatban vannak. Tegnapi nap folyamán értesült újabb pályázati lehetőségről, 
amit most ülés előtt megkapott a Képviselő-testület. A pályázat lehetővé tenné Tiszasüly 
számára, hogy a betervezett 8 darab kamera megvalósulhasson a községben. A pályázatról most 
kell dönteni, mert a beadási határidő nagyon rövid és 100% támogatott ami fontos.

Munkácsi György jegyző. Elmondja, hogy a pályázatban indokolni kell miért van szükség ezekre a
kamerákra. Közbiztonsági adatok kellenek.

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy egy táblázat van, amit ki kell tölteni a pályázathoz. Meg kell
jelölni a helyét a kameráknak. Továbbá tájékoztatásul közli, hogy az elő-
ző testületi ülésen már szavazott a testület és támogatta a fennmaradó ka-
merák megvásárlását. Be lett valamennyi része már kalkulálva a költség-
vetésbe.

Pollák Tibor polgármester: kéri a Képviselő-testületet, hogy aki e tudja fogadni, hogy a Ti-
szasüly Községi Önkormányzat a pályázatot beadja, ha pedig a pályázat nem nyer akkor  egy
másik határozattal  2.000.-e Ft  ki kell egészíteni a térfigyelő kamerák kiépítésének projektjét.
Kéri a Képviselő-testületet, aki ezekkel a javaslatokkal egyetért az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  4igen  szavazattal  elfogadta  a
napirendi pontot az alábbiak szerint:

40/2014.(IV.17.) önkormányzati Határozat
pályázat benyújtása a közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. A 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím
terhére.
           
A projekt címe: Tiszasüly településen térfigyelő rendszer fejlesztése

A projekt összköltsége: 2.453.640.-Ft. 

                           Erről értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja helyben.

    

41/2014.(IV.17.) önkormányzati határozat



A Térfigyelő kamera rendszer kiépítésének támogatásáról.

Tiszasüly Község Önkormányzata Képviselő -testülete  a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 2.000.e.-Ft-ot biztosít, ha a 
„ Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatása „ című pályázat elutasításra kerül.

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

16.napirendi pont megtárgyalása:(szóbeli)

Pollák Tibor polgármester: szeretné ha idén is megrendezésre kerülne falunap, amely egy napos
lenne az idén is. Hasonlóan szeretné a megrendezését mint a 2013. évben volt. Azért akart szóbeli tájé -
koztatást tartani, hogy addig mindenki gondolkozzon el a programokon. Betervezték a költségvetésbe
többek között ezt is. Javasolja, hogy a rendezvényt 2014.augusztus 2-án szombaton rendezzék meg.
Baginé  Czékus  Ilona: elmondja,  hogy  éves  szinten  Falunap  és  rendezvényekre  van  betervezve
2.100.-ezer Ft, ez  az adók 5 %-a. Megkérdezi, hogy a Büfét a Művelődési Házban bérbe adják vagy
úgy legyen mint tavaly?

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy úgy mint az előző évben az Önkormányzat üzemeltetése
alatt működjön. Tájékoztatásul közli, hogy ennek függvényében egy egészségügyi nap is megrende-
zésre kerülne a bruttó költsége 508.-ezer Ft amit Ők vállalnak.

Vargáné Kalmár Éva: Kontroll jellegű lenne? Vérnyomás, vércukor szint mérése?

Pollák Tibor polgármester: Igen. Kéri, hogy mindenki gondolkodjon a programokon a színvonalas
falunap érdekében.

Demjén Imre: Megkérdezi, hogy lesz-e valaki megbízva fő szervezőként. A javaslata Vakhal Andre-
ára esne, mivel már csinálta, és van benne tapasztalata.

    

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

Kmf.

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

            /:Tibádné Nagy Zsuzsanna:/
                    jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám: 161/8/2014
     Jegyzőjétől

II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. április  17-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2014.(IV.15.) önkormányzati Határozata közös
 önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás elfogadásáról

28/2014.(IV.17.) önkormányzati jegyzőkönyv- hitelesítőre
határozat

 

29/2014.(IV.17.) önkormányzati napirendi pont elfogadására

határozat

3/2014. (IV.17.) rendelet Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
zárszámadásáról 

30/2014.(IV.17.) önkormányzati  Az éves belső ellenőrzésről szóló jelentésről.
határozat

31/2014.(IV.17.) önkormányzati A 2014 évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
határozat

32/2014.(IV.17.) önkormányzati A Közös Önkormányzati Hivatal társulási
határozat  megállapodás módosításának elfogadásáról.

4/2014. (IV.17.)  Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendelete A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2013.

(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról egységes 
szerkezetben

5/2014. (IV.17.)  Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendelete A temető fenntartásáról és a temetkezési 

szolgáltatásról szóló 12/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 
módosítására



33/2014. (IV.17.) önkormányzati A 23/2011. (XI.29.) számú rendeletre tett 
határozat törvényességi felhívás elutasításáról.

34/2014.(IV.17.) önkormányzati  Balatonné Murányi Piroska haszonbérleti szerződés
határozat jóváhagyásáról

35/2014.(IV.17.) önkormányzati  A Chiovini Ferenc Kolpin Katolikus Iskola részére 
határozat fizetési meghagyás megküldéséről.

36/2014.(IV.17.) önkormányzati A Könyvtárhasználat és Szolgáltatási Szabályzatáról
határozat

37/2014. (IV.17.) önkormányzati Megállapodás tervezetet elfogadása a 2014. évi 
határozat víz  –  és  csatornaszolgáltatás  támogatásának

átadására

38/2014.(IV.17.) önkormányzati A Tiszasüly Községért Alapítvány által átadott 
határozat pénzmaradvány felosztásáról.

39/2014.(IV.17.) önkormányzati  Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
határozat Megállapodásának  módosításával,  valamint  a

Szolnoki  Kistérség Többcélú Társulása és Nagykörű
Község  Önkormányzata  között  kötendő
önkormányzati  befizetésekről  szóló  megállapodás
nem hagyta jóvá.

40/2014.(IV.17.) önkormányzati Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését
határozat szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására

41/2014.(IV.17.) önkormányzati A Térfigyelő kamera rendszer kiépítésének 
határozat  támogatásáról.

Készült: 3 példányban.
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