Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 22-ei soron
következő üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Kalmár
Éva, Fejes László, Fekete József, Szentiványi András képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Munkácsi György jegyző, Dr. Molnár András háziorvos, Oláh András
falugazdász, Balogh Tamás tűzoltó parancsnok, Módos Róbert körzeti
megbízott, Baginé Czékus Ilona,
Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Külön köszönti Dr. Molnár András háziorvost, Oláh András
falugazdászt, Balogh Tamás tűzoltó parancsnokot, Módos Róbert körzeti megbízottat
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja 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
Kalmár Éva testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
42/2014.(V.22.) önkormányzati határozat
jegyzőkönyv- hitelesítőre
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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: Szentiványi András kéri, hogy legyen egy egyebek napirendi
pont. Oláh András falugazdász beszámolóját tegyék első napirendi pontnak, mivel jelezte ,
hogy magánügy miatt korábban el kell távoznia az ülésről. Továbbá javasolja, hogy a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül 14. napirendi pontként A Vízi és Társai Kft
kérelmével kapcsolatos anyag kerüljön megtárgyalásra, valamint 15. napirendi pontként a
Szavazatszámláló Bizottság kerüljön megtárgyalásra. 16. napirendi pont legyen a Tiszasülyi Fesztivál
szóbeli tájékoztatója.

43/2014.(V.22.) önkormányzati határozat
a napirendi pontok elfogadására

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
elhangzottak szerint a napirendi pontot az alábbiak szerint :

elfogadta

Napirend:

Előadó:

1. Tájékoztató a falugazdász 2013. évi tevékenységéről, a 2014. évi
támogatási lehetőségekről, tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről

Oláh András
felugazdász

2. Beszámoló Jászkiséri Tűzoltóság 2013. évi munkájáról

Balogh Tamás
parancsnok

3. Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről
háziorvos
Tájékoztató védőnői körzeti munkájáról

Dr Molnár András

az

Szabó Csilla védőnő

4.Tájékoztató a Tiszasülyi Vackor Óvoda 2013/2014 évben végzett munkájáról
a további feladatokról.

Tibádné Nagy
Zsuzsanna

5. Előterjesztés a Vackor Óvoda alapító okirat módosításáról

Pollák Tibor
polgármester

6. Előterjesztés óvodai vezető álláshely pályáztatásáról

Munkácsi György
jegyző

7.Tájékoztató a település lakosságának szociális helyzetéről, a munkanélküliség Gulyás Eszter
alakulásáról
Farkas Márta
ügyintéző
8. Szolgálati lakás bérlőjének kérelme lakbér csökkentésért

Módos Róbert

9. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási

Pollák Tibor
polgármester

Megállapodásának módosítása újratárgyalására
10. Tájékoztató területi védőnői szolgálat finanszírozásáról,

Baginé
Czékus
Ilona
pénzügyi főtanácsos

védőnői pályázat kiírásáról
11. Tájékoztatás kéményseprő ipari közszolgáltatáshoz hozzájárulásról

Pollák Tibor
polgármester

12. Törvényességi észrevétel Tiszasüly Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2014. március 18. ülésének jegyzőkönyvére.

Munkácsi György
Jegyző

13. Törvényességi észrevétel Tiszasüly Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2014. április 17. ülésének jegyzőkönyvére

Munkácsi György
jegyző

14. Vízi és Társa Kft árajánlatára

Pollák Tibor
polgármester

15. Javaslat Szavazatszámláló Bizottság névsorához

Munkácsi György

jegyző
16. Tiszasülyi Fesztivál előkészületének megtárgyalása (szóbeli)

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

1. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Oláh András falugazdásznak.
Oláh András falugazdász: ismerteti a beszámolóját a melléklet szerint.
Fekete József: megkérdezi, hogy rendelet mikorra várható a földbizottság megalakulásáról?
Oláh András falugazdász: elmondja, hogy nincsenek tájékoztatva. A települési agrár bizottságnak
össze kell ülnie minden egyes kérelem elbírálásához, és ezt véleményezniük kell. A meglévő tagok
döntenek egyenlőre Tiszasülyön.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület
tagjait, aki elfogadja a Falugazdász 2013. évi tevékenységéről, a 2014. évi támogatási lehetőségekről,
a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről szóló tájékoztatóját, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta meg:
44/2014 (V.22.) önkormányzati határozat
a falugazdász 2013. évi tevékenységéről,
a 2014. évi támogatási lehetőségekről,
a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint
elfogadta a falugazdász 2013. évi tevékenységéről, a 2014. évi támogatási
lehetőségekről, a tiszasülyi mezőgazdasági termelők helyzetéről szóló
tájékoztatót.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Oláh András falugazdász
(Oláh András távozik az ülésről)
2. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Balog Tamásnak.

Balog Tamás: elmondja, hogy a múlt évről nem szeretne a mellékelt anyagon kívül többet hozzáfűzni.
A 2014 év feléhez elérkezve inkább egy összefogó jelenképet szeretne mutatni a Tűzoltóságról. A
Jászkiséri Tűzoltóság 4 települést lát el. Köszönik szépen a működtetéshez és a működtetéshez adott
támogatást. Mindenhol el szokták mondani, hogy Tiszasüly lakosság és méretarányához képest nagy
anyagi támogatást biztosít évről évre a Tűzoltóságnak. Érződik a hozzáálláson, hogy Tiszasüly
kívánja továbbra is a Tűzoltóság jó működését. Tavalyi évben több ellenőrzésen estek túl, mind
szakmai, mind gazdálkodási ágon. Tavalyi évben szakmai versenyeken vettek részt, ahol jó helyezést
értek el. A Tűzoltóság működése stabil, az állami normatíva és a hozzájárulásokkal egybevéve jól
működnek. Lieder pályázatokon szereztek be egyéni védőeszközöket, technikai eszközöket.
Elmondható, hogy a tűzoltóság jól felszerelt, jó színvonalon áll. Elmondja, hogy a Tiszasülyi emberek
egy-egy kárelhárításkor jól együtt tudnak működni a tűzoltósággal. Minden egyes tűzcsap állapotát
felmérték a településen, ezeket jegyzőkönyvben rögzítették. Szakmai szervezetnek is továbbították az
így készült jegyzőkönyveket.
Fekete József: hozzáfűzné, hogy az a jó hogy nem tudjuk, hogy van Tűzoltóság, hiszen akkor nincs baj
a településen. Reméli, hogy az elkövetkező időkben is így lesz ez. Látni a beszámolóból, hogy a
településen az esetszám nem jelentős eseményt mutat, ami kivonulást igényelt. A Képviselő-testület
szűkös költségvetésből mindig igyekszik támogatni a tűzoltóságot.
Pollák Tibor polgármester: köszöni a Tűzoltóságnak az odaadó munkát. Amennyiben több kérdés,
vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja a Jászkiséri Tűzoltóság 2013. évi
munkájáról szóló tájékoztatót, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta meg:
45/2014.(V.22.) önkormányzati határozat
Jászkiséri Tűzoltóság 2013. évi munkájáról
szóló tájékoztató elfogadásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászkiséri
Tűzoltóság 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint
elfogadta.
Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester
2. Munkácsi György jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Önkéntes Tűzoltóság
5137 Jászkisér, Kiskör út 5.
(Balog Tamás távozik az ülésről.)
3. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Dr. Molnár András háziorvosnak.
Dr. Molnár András háziorvos: ismerteti tájékoztatóját a mellékelt beszámoló alapján. A KSH- nak
leadott statisztikai adatok is nála vannak, várja az esetleges kérdéseket. Elmondja továbbá, hogy a
védőnő nincs most jelen, de az anyagot időben leadta. Két nap alatt rendkívüli munkát végez, a leg
messzemenőkig meg van vele elégedve. A családok, gondozottak is meg vannak vele elégedve.
Nagyon pozitív véleménye van. Egy segítőkész, kedves védőnő. Mindent meg tudnak beszélni,
naprakész a munkájával. Látogat minden családot. Reméli, hogy amíg nyugdíjba megy, nem lesz
másik védőnő.

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 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta meg:
46/2014.(V.22.) önkormányzati határozat
a lakosság egészségügyi helyzetéről
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
mellékletek szerint a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Dr. Molnár András háziorvos
5061 Tiszasüly, Kiséri u. 38.
5. Szabó Csilla védőnő
5061 Tiszasüly, Kiséri u. 38.
(Dr Molnár András távozik az ülésről)
4. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tibádné Nagy Zsuzsannának.
Tibádné Nagy Zsuzsanna: ismerteti a beszámolót a melléklet szerint.
Fekete József: megkérdezi, hogy megfelelően kapja-e az óvoda a gyerekek után járó állami
normatívát?
Tibádné Nagy Zsuzsanna: elmondja, hogy az október 1 állapot szint kell leadni a jelentést azokról a
gyerekekről, akik betöltik a 3 éves kort. Decemberben lehet beadni a kiegészítőt azokra a gyerekekre,
akik akkor töltik a 3 évet. Januártól márciusig születettek csak a következő októberi statisztikában
lesznek benne, a normatíva iránt leadott jelentésben.
Szentiványi András: Kérdése az lenne, hogy most került át az óvoda önkormányzati működtetés alá.
Volt-e bármi probléma és nehézség átadás- átvétel, működtetésben.
Tibádné Nagy Zsuzsanna: elmondja, hogy átadás-átvételnél a volt közös óvoda vezetőségénél volt.
A közösen beadott pályázaton nyert gépeket el akarták vinni, meg akarták osztani Tiszasülyel.
Szentiványi András: nem erre gondolt. A kérdése az Önkormányzattal való együttműködésre irányult
, a működtetéshez szükséges anyagi biztonságot a számlák, a finanszírozás, a lehívás rendezése után
érdeklődött.
Tibádné Nagy Zsuzsanna: elmondja, hogy a hivatallal jól együtt tudnak működni, mind a pénzügyi
csoporttal mind a szociális és titkársági ügyintézővel egyaránt.
Szentiványi András: még egy kérdése lenne, ha lenne a településen még egy ilyen intézmény ami
vissza kellene venni, akkor ez nem egy nehéz dolog. Meg lehet csinálni, minden működik.
Pollák Tibor polgármester: aki elfogadja az Vackor Óvoda 2013/2014-es tanévben végzett
munkájáról szóló beszámolót, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta meg:

47/2014.(V.22.) önkormányzati határozat
Vackor Óvoda 2013/2014-es évben végzett munkájáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja az
Vackor Óvoda 2013/2014-es évben végzett munkájáról szóló beszámolóját.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Eszterlánc Óvoda
5. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján a Vackor Óvoda alapító
okirat módosítására.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért az elhangzott változtatások figyelembe vételével az óvoda
alapító okiratával, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta meg:
48/2014.(V.22) önkormányzati határozat
a Tiszasülyi Vackor Óvoda alapító okiratának elfogadására
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint
elfogadja a Tiszasülyi Vackor Óvoda alapító okiratát.
Erről értesülnek:
1.)
Pollák Tibor polgármester helyben,
2.)
Munkács György jegyző helyben,
3.)
Képviselő-testület tagjai helyben,
4.)
Magyar Államkincstár
5.)
Pénzügyi Csoport

49/2014.(V.22.) önkormányzati határozat

Vackor Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Tiszasüly Község Önkormányzata Képviselő Testülete 7 igen
szavazattal elfogadta az alábbiak szerint a Vackor Óvoda alapító
okiratának módosítását.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester,
2. Képviselő-testület helyben,
3. Munkácsi György jegyző helyben,
4. Pénzügyi Csoport
5. Vackor óvoda
6. Magyar Államkincstár

6. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.
Munkácsi György jegyző: a tájékoztató alapján ismerteti a napirendi pontot.

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2013. (IV.11.) számú határozatával
döntött arról, hogy a tiszasülyi óvoda 2013. július 1-től kiválik az intézményfenntartó
társulásból és önállóan működik tovább. Tibádné Nagy Zsuzsanna óvodavezető egy éves
ideiglenes megbízást kapott a 80/2013 (VII.24.) számú határozat szerint 2014 július 31-ig
Megnézte a jogszabályi előírásokat, mert ebben is vannak változások. Ezért szükséges az
óvodavezetői pályázat kiírása és a pályázati eljárás lefolytatása. Tibádné Nagy Zsuzsanna
esetében újra kiírják a pályázatot.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a melléklet szerint határozati javaslattal az óvoda vezetői
álláshely betöltése kapcsán, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta meg:
50/2014.(V.22) önkormányzati határozat
Tiszasülyi Vackor Óvoda vezetői álláshely
betöltésére pályázat kiírásáról
Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő- testülete pályázatot hirdet a Tiszasülyi
Vackor Óvoda vezetői álláshelyének betöltésére.
-

-

A
megbízás
2014.
augusztus
12019.
július
31-ig,
5
nevelési évre szól.
A pályázat benyújtásának feltételei:
- az intézményben pedagógus- munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga,
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás,
- büntetlen előélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel.

A pályázat benyújtásának határidejét a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.
A pályázat a pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes
oldalán való megjelenéstől számított 30 napon belül adható be Besenyszögi Közös
Önkormányzati Hivatal Tiszasülyi Kirendeltségébe, Pollák Tibor polgármester
részére. (5061 Tiszasüly, Kiséri út 21.)
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,

4. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja
7. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Farkas Mártának.
Farkas Márta: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy a 2013. év nehéz volt. Gulyás Eszter újként vette át a
szociális területet úgy, hogy mellette a titkársági feladatot is ellátta. Idén márciustól új kolléga nő lett
felvéve a szociális területre Farkas Márta személyében, most Ő tanul be. Elmondja, hogy a részéről
nagy odafigyelést igényel a szociális feladatok ellenőrzése. Ragály Erika aljegyző asszony továbbra is
ellátja a foglalkoztatás helyettesítő támogatással kapcsolatos ügyeket, de folyamatosan adja át ezt a
feladatkört is Mártának.
Ki lett küldve a Képviselő-testületnek egy törvényességi jelzés a napirendi pont mellé, egy adott
651/2/20214 határozat miatt. Azt veszi észre, hogy polgármester úr a kérelmező jövedelmét figyelmen
kívül hagyva dönt a támogatás odaítéléséről. Ezt a határozatot módosították, így elutasításra került. Az
áprilisi határozat kiküldésre és kifizetésre került a segély.
Elmondja az érvényben lévő szociális ellátásokról szóló rendeletet. Jövedelem alapján elutasító
határozatot kellett volna készíteni, nem pedig támogató határozatot kiküldeni, ami alapján kifizetésre
került a segély.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy az adott kérelemnél haláleset történt a családban, a
kérelmező elmondta, hogy testvére messze lakott és a temetésére szeretett volna elutazni a kért
támogatásból.
Szentiványi András: megkérdezi mekkora összegről volt szó.
Pollák Tibor polgármester: 4000 Ft
Szentiványi András: ez jogtalanul lett kifizetve. Megkérdezi, hogy a polgármesternek van egy
büdzséje amivel gazdálkodhat? 500.000.- forint. Kifizethet 4000 Ft összeget.
Fekete József: elmondja, hogy az 500.000.- Ft nem segélyre van megállapítva a polgármesternek
hogy rendelkezzen vele.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy a rendeletben nem talált olyat, amivel a szabad kifizetésre
jogosító.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, ha nem halálesetről lett volna szó, akkor nem írta volna rá az
összeget.
Kalmár Éva: a jogcím nem volt megfelelő, a jogcím nem volt jó.
Szentiványi András: az akarat jó volt.
Továbbá elmondja, hogy az anyag átolvasása után érződik némi feszültség , nem tartja jónak, hogy itt
ül 13 ember és 4000 Ft -on vitáznak. Ez nem 400.000, nem 4.000.000.-Ft. Arra kéri jegyző urat, hogy
segítsen a polgármester úrnak megtalálni azt a jogcímet ami megfelelő, és ne 13 embernek a fizetetlen
munkaidejében kísérletezzenek 4000 Ft jogcímének a megtalálásában.
Probléma, fizesse vissza a támogatott a kasszába és Ő befizeti a 4000 Ft-ot. Ezt nem tartja méltónak a
jegyző úr részéről, hogy ilyen mélységekbe sikerül lemennie!
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy ha a polgármester úr kérné a segítségünket, akkor a
jogszerű segítséget megadná. Először az ügyfélnek azt mondja, hogy kap 4000 ft-ot, utána megy az
ügyintézőhöz az ügyfél a jövedelemigazolásával, így az ügyintéző kerül kellemetlen helyzetbe.
Szentiványi András: elmondja, hogy akkor itt valami nem működik ha ilyen dolgok megtörténnek.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy az a dolga, hogy jelzéssel éljen a Képviselő-testület felé,
de a Képviselő-testület azt mondja, hogy méltatlan a viselkedése, hogy jelez nekik!? Ön azt mondja,
hogy nem történt semmi, inkább kifizeti az összeget!? Ezt rögzítették a hangfelvétellel.

Szentiványi András: igen én azt mondom, hogy inkább befizet 4000 ft-ot mint ezen
vitázzanak itt üljenek 13-an.

Munkácsi György jegyző: a Képviselő-testületnek ez a dolga, hogy törvényességi jelzéseket
vitassanak meg. Mindegy mekkora összegről van szó. Polgármester úr hasára csapva
segélyez!
Szentiványi András: elmondja, hogy az ő munkatársai biztos nem utalnának olyan összeget
el amihez nincs joguk.
Munkácsi György jegyző : elmondja, hogy a második határozat már elutasításra került és
felvilágosította az ügyintézőt, hogy ez nem jogszerű. Ilyen eset azonban régebben is
előfordulhatott.
Szentiványi Adnrás: mennyi ilyen eset volt?
Pollák Tibor polgármester: elutasította, ha nem fért bele a jogszabály által előírt keretbe.
Szentiványi András: elmondja, hogy nem tartja jó ötletnek, hogy a szociális bizottságtól
átkerült a polgármesterhez a szociális juttatások.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy polgármester úr ragaszkodott hozzá, hogy hozzá
kerüljön a szociális ügyek. Legtöbb településen már nem segélyez a polgármester.
Szentiványi András: kéri, hogy a szociális rendeletet módosítsák ebben a pontban.
Fekete József: elmondja, hogy ő egyetért a jegyző úrral. Ha van egy határozatunk azt be kell
tartani és senki nem kivétel ez alól. Önkényesen nem lehet. Ilyen esetekre csinálni kell egy
kiegészítést, hogy ilyen esetben segíthessen a polgármester.
Egyetért vele, hogy visszakerüljön a szociális bizottsághoz a segélyezés. A polgármester nem
hiszi, hogy ezzel keljen, hogy foglalkozzon. A 4000 Ft is 4000 Ft.
Sok határozatot hozott már a Képviselő-testület a polgármester és a jegyző vagy végrehajtja
vagy sem. Egyszer és mindenkor eleget kell venni annak, hogy a Képviselő-testület határoz és
azt végre kell hajtani, ezért kapják a fizetésüket.
Szentiványi András: elmondja, hogy úgy tűnik, hogy nem egyedül a polgármester nem hajtja
végre a dolgát hanem a jegyző úr sem, külön-külön.
Munkácsi György jegyző: megkérdezi, hol van az leírva, hogy a polgármester 500.000.ft
rendelkezhet, vagyonrendelet, szmsz-ben?
Fekete József: költségvetésben van, előirányzat módosításban.
Pollák Tibor polgármester: elmondja ,hogy igaza van a jegyző úrnak is meg neki is, ha
odament volna Fekete József képviselőhöz ő zsebből adott volna neki.
Fekete József: adott volna pénzt, de ez így nem helyes, akkor módosítsanak a rendeleten és
legyen egy rendkívüli rész ahol tudnak az ilyen esetekben segíteni. Kerüljön vissza a szociális
bizottsághoz a segélyezés
Kalmár Éva: kéri a Munkácsi György jegyzőt, hogy segítsen a hiba kijavításában és hogy
többet ez ne fordulhasson elő.
Szentiványi Adnrás: kéri a Munkácsi Györgyöt, hogy ha ez több alakalommal előfordult
akkor gyűjtse össze az eseteket, hogy a Képviselő-testület tudjon róla. Következő Képviselőtestület ülésen legyen meg a módosítás tervezete.
Baginé Czékus Ilona: megkérdezi, hogy a határozatok nem tartalmaznak összegeket, miért
nincs benne ez szabályos így? Régen is ennyit tartalmaztak. Soha senki, egy jegyző sem hívta
fel a figyelmet rá, hogy ez nem szabályos.
Munkácsi György jegyző: most felhívja a figyelmet a szabálytalanságra! Az indokolásnak
részletesnek kell lennie!
Szentiványi András: ez érdekes!
Munkácsi György jegyző: a törvényességi jelzésre válaszolni kell a Képviselő-testületnek.
Az egy megoldás lehet, hogy a Képviselő-testület visszahelyezi a segélyezést a Szociális
Bizottsághoz.
Fekete József : felhívják az illetékesek figyelmét, hogy tartózkodjanak az ilyen magatartástól,
törvénysértéstől.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
aki az elhangzottak szerint elfogadja a település lakosságának szociális helyzetéről, a munkanélküliség
alakulásáról szóló tájékoztatót, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta meg:
51/2014.(V.22.) önkormányzati határozat
a település lakosságának szociális helyzetéről,
a munkanélküliség alakulásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a település
lakosságának szociális helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról szóló
tájékoztatót.
Erről értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Munkácsi György jegyző helyben,
4. Farkas Márta szociális előadó

8. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint. Módos Róbert kérelme
szolgálati lakás lakbér csökkentéséről. A kérelmező levelében részletezi, hogy mennyi pénzt, munkát
fordított a Kossuth Lajos út 1. szám alatt lévő szolgálati lakásra.

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy 3 szolgálati lakás lett egy időben kiadva és ezt a
Képviselő-testület határozattal fogadta el. A Képviselő-testület hasznos alapterület egy m2
szorozva 5000 Ft ráfordítást biztosít támogatásként, ez a lakás 57 m2-es támogatás összege
285.000.Ft ez az összeg 2014 január 4 . napján lejárt.2014.január 5. fizetni kell a lakbért. Egy
hónap 19380 Ft a mai napig 75240 Ft a fennálló tartozás.
Fekete József: javasolja, hogy ez egy beláthatatlan véget nem érő probléma. Javaslata az,
hogy módosítsák a Képviselő-testület a rendeletünket, hogy olyan személyek, akik
közfeladatot látnak el (orvos, védőnő, fogorvos, rendőr, iskola igazgató, óvónő) ha van rá
lehetőségünk ingyenesen biztosítsuk számukra a szolgálati lakást, feltéve ha tiszasülyi
lakosnak bejelentkezik. Nem kellene munkába járás költségét fizetni, szüksége van a falunak
a közfeladat ellátó személyekre. Addig adná ezt a kedvezményt még helyben dolgozik
aktívan, cserébe rendben tartja az ingatlant.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy nincs lakás rendeletünk, ezt határozattal fogadta el a
Képviselő-testület.
Kalmár Éva: minden lakóra általános érvényű.
Fekete József: Nem
Kalmár Évi: A köztisztviselő miért nem az, úgy gondolja, hogy a köztisztviselő is
közfeladatot ellátó személy.
Szentiványi András: Igen a köztisztviselő is annak minősül.
Munkácsi György: elmondja, hogy közfeladatot lát el a köztisztviselő is.
Szentiványi András: javasolja, hogy legyen egy lakásrendelete az Önkormányzatnak.
Hozzátenné, a Módos Róbert úr kérelméhez, ha januárban járt le miért május végén tárgyal
róla a Képviselő-testület. Ez nem jó. Hány ilyen lakás van?
Baginé Czékus Ilona: 3 szolgálati lakás van, de a másik két bérlő fizeti a bérleti díjat.

Szentiványi András: javasolja, hogy két hátralékos lakbértartozásos ingatlan van, a
lakásrendelet megoldás lenne. Elmondja, hogy szerinte a kérelmező esetében függesszék fel a
rendeletig a lakbér számlázását. A fennálló tartozást viszont ki kell, hogy egyenlítse. Itt a
hivatal hibázott! A hivatal munkája elégtelen!
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a másik két lakó fizeti. Vétettek, hogy nem ment
időben a felszólítás ki a bérlőnek. A lakásbérleti szerződésen és a lakbérváltozás elfogadásáról
értesültek a bérlők.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy a felszólítás késve ment ki, a kézhezvételét
követően sem lett lakbér befizetve.
Fekete József: elmondja, hogy a szolgálati lakások nem végesek, belevehetik a
köztisztviselőket is, aktív munkaidejük alatt vonatkozzon ez a támogatás a közfeladatot ellátó
személyekre. A lakásrendeletben a Képviselő-testület hatáskörébe tartozzon a döntés, hogy
ki részesülhet a pályázók közül.
Szentiványi András: úgy gondolja mivel ez egy parttalan vita, mivel nincs az
Önkormányzatnak lakásrendelete. Kéri Munkácsi György jegyzőt, hogy készítsen elő egy
lakásrendeletet, ami paraméterezhető. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Módos Róbert
körzeti megbízott kérelmére válaszolva a fizetési kötelezettségét a mai naptól függesszék fel
míg a lakásrendeletet a Képviselő-testület jóvá tudja hagyni. Tudnak dönteni benne.
Baginé Czékus Ilona: visszamenőleg?
Szentiványi András: Nem a mai naptól. Ne döntsenek olyanról, amit nem ismer a testület.
Nem tudják mik a szabályok, mit enged a törvény. Ha működne a hivatal, akkor a mai napon
sok lakásbérleti szerződés felmondásra került volna! 90 nap után az Önkormányzatnak egy
oldalúan fel kellett volna mondani a nem fizetők szolgálati lakás szerződését. A hivatal nem
jól működik, ez megint egy mulasztás!
Baginé Czékus Ilona: kettő olyan ingatlan van ami elmaradásban van.
Módos Róbert: elmondja, hogy ő nem számolta, hogy mikor jár le az önkormányzattól kapott
támogatás mértéke, de áprilisban kapta meg a felszólítást.
Munkácsi György jegyző: megkérdezi, hogy jobb lett volna, ha Módos Róbert körzeti
megbízottnak felmondták volna a szolgálati lakás szerződését, holott most meg a Képviselőtestület mentességet adna a számára?
Fekete József: hozzáteszi, hogy szó nincs róla, hogy a rendőrnek akarnak mentességet adni,
hanem a közfeladatot ellátó aktív munkaidejük alatt Tiszasülyt ellátó személyeknek. Ezt
kibővíthetik a köztisztviselőkre is, de csak addig, míg helyben a közfeladatot ellátó munkát
végez. Adjuk ki a lakásokat, mert csak romlik az állapotuk.
Pollák Tibor polgármester: Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőtestületet, hogy Szentiványi András javaslatával, aki egyetért az elhangzottakkal, az szavazzon. Kéri
Munkácsi György jegyzőt, hogy készítsen lakásrendeletet az itt elhangzottak alapján.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal elfogadta az
alábbiak szerint:

52/2014. (V.22 .) önkormányzati határozat
Módos Róbert bérlő lakbér elengedésére vonatkozó kérelméről
Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete Módos Róbert bérlő kérelmére a
Tiszasüly Kossuth Lajos út 1. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti díjának
számlázását 2014. január 5-től felfüggeszti.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt lakásrendelet megalkotására.

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

9. 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 Többcélú Társulása és Nagykörű Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló
megállapodás jóváhagyására.
Pollák Tibor polgármester: Kéri a Képviselő-testület, amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás
nincs, aki a melléklet szerint egyetért, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításával, valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Nagykörű Község Ön kormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás jóváhagyásáról az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal el fogadta a
napirendi pontot az alábbiak szerint:

53/2014.(V.22.) 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 jóvá hagyta.
Erről értesül:
1.
Pollák Tibor polgármester
2. Munkácsi György jegyző
3. SZKTT
4. Képviselő-testület tagjai helyben

10.napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.
Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Pollák Tibor polgármester: Kéri a Képviselő-testület, amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás
nincs, aki a melléklet szerint egyetért a védőnői pályázat kiírásával az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal el fogadta a
napirendi pontot az alábbiak szerint:

54/2014.(V.22.) önkormányzati határozat
A védőnői állás meghirdetéséről
I. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával pályázatot
hirdet védőnői állás betöltésére az alábbiak szerint:
Ellátandó feladatok
Tiszasüly község védőnői körzetében a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben
meghatározott feladatok ellátása.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- főiskolai védőnői szakirányú végzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- legalább 3 év szakmai gyakorlat
A pályázathoz csatolni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- a szakmai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát
- részletes szakmai önéletrajzot
- alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló dokumentum másolatát
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot
megismerhessék
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30.
A pályázatokat Pollák Tibor polgármester 5061 Tiszasüly, Kiséri út 21. szám címére
kell benyújtani, információ az 56/497-000 telefonszámon kérhető,
A Képviselő-testület a beérkezett pályázatokat a határidő lejártát követő testületi ülésen
bírálja el.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánítsa.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal
II. A képviselő-testület megbízza Munkácsi György jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján jelentesse meg.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Munkácsi György jegyző
Erről:
l./ Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Munkácsi György jegyző helyben

11. napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy ha egy szervezet nem működik azt át kell szervezni vagy fel kell számolni, emeljenek díjat.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a Képviselő-testület ne támogassa a kéményseprő-ipari közszolgáltatást. Ne mi lássuk el ezt a feladatot.
Pollák Tibor polgármester: Kéri a Képviselő-testület, amennyiben kérdés, vélemény,
hozzászólás nincs, aki egyetért, hogy ne támogassák a kéményseprő-ipari közszolgáltatás az
szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal el fogadta, hogy
nem támogatják a
napirendi pontot az alábbiak szerint:
55/2014.(V.22.) önkormányzati határozat
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás
biztosítása II.félévi biztosításában Tiszasülyre eső
részt az ellátási területhez arányosan nem támogatja.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatás II.félévi
biztosításában Tiszasülyre eső részt az ellátási területhez arányosan nem támogatja.
Erről értesül:
1.
Pollák Tibor polgármester
2. Munkácsi György jegyző
3. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
4. Képviselő-testület tagjai helyben

12.napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.
Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Elmondja, hogy a márciusi ülés állítólag telefonon lett megtartva, készült róla egy jegyzőkönyv, amin ő ott volt, hozzá is szólt. Jegyzőkönyvhitelesítő az elkészült jegyzőkönyvet hitelesítette, a jelenléti ívet többen aláírták, miközben formális testületi ülés nem történt, így a
jegyzőkönyv nem fedi a valóságot.
Szentiványi András: megkérdezi, hogy Ön nem volt ott akkor ezen?
Pollák Tibor polgármester: egy darab itt volt a jegyző úr, ez az az ülés ahol részt vett Dr.
Fridrichné Nyolczas Amália ügyvédasszony is.
Munkácsi György jegyző: Ez nem az az ülés! Március 18. kedd!

Szentiványi András: mi volt a témája az ülésnek?
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy a 2014. évi parlagfű pályázat volt 13.000.-Ft önerővel.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy a pályázat beadásához Képviselő-testületi
határozat kell a jóváhagyásról.
Szentiványi András: nyertünk rajta? Mennyit?
Pollák Tibor polgármester: Igen . 250.000.-ft-ot.
Javasolja, hogy folytassák a 13 napirendi ponttal, mert ott is Munkácsi György jegyző
törvényességi jelzéssel él. Utána viszont neki is lenne egy pár szava Munkácsi György
jegyzőhöz, amit gondolt lediktálta levél formájában és most ülés előtt ki lett osztva a
Képviselő-testületnek és a jegyző úrnak.
Szentiványi András: megkérdezi, hogy akkor a márciusi parlagfűvel kapcsolatos pályázat
megszavazásánál nem volt ott a jegyző úr?
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy Ő ebben az időpontban szabadságon tartózkodott.
Szólt két kolleganőnek. A márciusi napirendi pontok mellé még hozzá lett téve a
szavazatszámláló bizottság tagjainak határozat módosítása is, amin Ő volt az előadó. Ez az
ülés telefonon lett megbeszélve, Önök a Képviselő-testület tagjai sem ismerték meg egymás
véleményét. Mi alapján döntöttek?
Szentiványi András: megkérdezi, hogy a 2. oldal lap tetején foglaltakban: a jegyzőkönyv
közokirat , közokirat hamisítás történt a jegyzőkönyv hitelesítő és a polgármester által. Úgy
gondolja, hogy ez hasonló probléma, mint az előző esetben. Úgy látja, hogy a polgármester úr
és a jegyző úr konfliktusát ne terheljék rájuk. Oldják meg házon belül. Úgy gondolja a
Munkácsi György jegyzőnek van jelentési kötelezettsége ez nem is kérdés. A Képviselőtestület nem nyomozóhatóság. Ő nyomozni nem tud. Nem jó és nem logikus a telefonos
egyeztetés belátja. Pollák Tibor polgármesterhez címezi a szavait. Úgy tűnik, hogy
megváltozott a világ, lehet hogy sűrűbben fognak találkozni, rendkívüli üléseket kell
összehívni ahol jegyző úr is folyamatosan részt vesz. Lehet módosításokat kell bevezetni,
hogy telefonon, e-mailban tarthassanak ülést. Ezt, ahová tartanak ezt nem tartja jónak.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy az ülés előtt kiosztott levélben összeszedte a
gondolatait. Munkácsi György jegyző neki nem szól ha szabadságra megy, úgy tudja meg a
kolleganőktől. Telefonon nem tudja elérni, ha hívja nem zavarni akarja, hanem fontos kérdést
akar megbeszélni vele, de visszahívással sem él felé jegyző úr.
Továbbá elmondja, hogy a Besenyszög és Tiszasüly között húzódó per anyaga a Bírósági
jegyzőkönyvről a kezébe van, megmutatja. Ebben szerepel, hogy a Besenyszögi polgármester
tanunak hívta Munkácsi György jegyzőt. Megkérdezi Munkácsi Györgytől, hogy kit képvisel
Besenyszögöt vagy Tiszasülyt. Megkérdezi, hogy dolgozzanak együtt, milyen formában, ki
csinál ezzel törvénysértést? Továbbá el szeretné mondani, hogy számos alkalommal érkezett a
Kormányhivataltól Törvénysértés, mert nem érkezett be 15 napon belül a jegyzőkönyv. Ezt
akarta megelőzni. Utasította a kollegát, hogy tegye fel a jegyzőkönyvet. Munkácsi György
jegyző, a szabadság után amikor megérkezett csinált egy másik jegyzőkönyvet ami ismételten
fel lett töltve, így került fel kettő jegyzőkönyv a Nemzeti Jogszabálytár felületére.
Szentiványi András: megkérdezi Pollák Tibor polgármestert, hogy aki nem jelenik meg a
munkahelyén az ne kapjon fizetést, pénz. Kéri, hogy számolják azokat a napokat, amikor sem
Ragály Erika aljegyző asszony, sem Munkácsi György jegyző úr nem tart ügyfélfogadást,
nem teljesíti a kötelezettségét Tiszasülyön. Ki kell számolni. Kevesebb lesz a költség, a térítés
ezek ne kerüljenek kifizetésre. Úgy gondolja, hogy érződik a feszültség kettőjük között, kéri
Munkácsi György jegyzőt, hogy ezt a pár hónapot bírja ki, nem biztos, hogy együtt maradnak
hiszen változhatnak a személyi feltételek. Gondolkozzon el azon, hogy Tiszasülyre egy fő
aljegyzőt kért a Képviselő-testület akaratával szemben. Úgy volt, hogy a Ragály Erika
aljegyző asszony bére át lesz csoportosítva adós kolléga alkalmazására. A Képviselő-testület

így döntött, de ez sem lett megvalósítva. Nem kérdéses, hogy a hivatal nem jól működik!
Zavar van most, nem működik és nem is akarja működtetni a hivatalt!
Munkácsi György jegyző: azt mondja Képviselő úr, hogy nem működik a hivatal?
Szentiványi András: Igen, hiszen törvényességi leveleket tárgyalnak, kifizetések valósulnak
meg, ami nem jogszerű. Például itt van az Ő adásvételi szerződése is, az egyiket aljegyző
asszony, a másikat ön írt alá és rossz volt a záradék része, ahol haszonbérleti szerződésre
hivatkozik . Sorolhatna még több ilyen dolgot.
Munkácsi György jegyző: a Törvénysértést önök csinálták!
Szentiványi András: Ha Ő egy hivatal vezetője, akkor ezek nem történhetnek meg. Tényadat,
hogy Ragály Erika aljegyző és Ön nem dolgozik jól, az tényadat! Kéri, hogy a polgármester
és Képviselő-testület javaslatára jelöljön ki egy szakembert, aljegyzőt Tiszasülyre és így
októberig tudnak működni. Itt van etikai kérdés, bíróságra odamegy tanúnak jegyző úr nem
hiszi hogy etikus, jó dolog. Ha van a jegyzőknek kamarája, ez minimum etikátlan! Ezt lehetne
sorolni tovább, akarja-e ezt Ön?! Ezzel csak a vita és feszültség nő tovább. Ezt tovább lehetne
sorolni. Akarja-e ezt Ön?
Munkácsi György jegyző: válaszol a kérdésekre. Aljegyzőt nem fog kijelölni, mivel Ragály
Erika az aljegyző Tiszasülyön, közös önkormányzati hivatalnak egy aljegyzője lehet. A
törvényességi jelzésre hozzáfűzi, hogy ha neki nem szólnak, hogy jelenjen meg, nem tud róla,
azért a testületi ülésért nem tud felelőséget vállalni! Ezt nem írtam alá! Pollák Tibor
polgármester utasításba adta, hogy kerüljön fel az NJT hivatalos oldalára, a kormányhivatal
abból dolgozik, ez publikus, látja mindenki!
Szentiványi András: megkérdezi, hogy a közokirat hamisítás bűncselekmény?
Munkácsi György jegyző: igen!
Szentiványi András: Önnek van kötelezettsége? Kinek kell jeleznie?
Munkácsi György jegyző: Kötelességem, hogy jelezzek Önöknek.
Szentiványi András: elmondja, hogy ha egy magyar állampolgár bűncselekményt észlel azt
nem nekik kell, hogy jelezzék, hanem nyomozó hatóságoknak. Nem nyomozó hatóság
vagyunk.
Munkácsi György jegyző: ismerteti az önkormányzati törvény erre vonatkozó szakaszát.
Önöknek kell erre reagálni, hogy hogyan születhetnek ilyen jegyzőkönyvek!?
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy ez nem pénzköltés volt, nem herdálás volt. A
pályázathoz kellett, hogy rendkívüli ülést hívjon össze.
Szentiványi András: elmondja, hogy polgármester úrnak jogában áll felfüggeszteni az ülést,
de nem ezt kérné tőle, hanem vitassák meg ezt máskor. Legyen egy informális ülés, ahol erre
a kettő napirendi pontra ki tudják dolgozni a megoldást. A Képviselő-testületnek nem a
polgármester úrral szemben, hanem a jegyző úrral szembeni hibákat kell orvosolniuk!!
Munkácsi György jegyző: megkérdezi, hogy Ő hibázott?
Szentiványi András: elmondja, hogy igen! A jegyző úr a felelős a hivatal vezetéséért!
Itt hosszasan vitáznak a Képviselők!!! (Hangzavar)
Fekete József: elmondja, hogy ne hozzák ilyen kellemetlen helyzetbe a Képviselő-testületet,
és a hivatal dolgozóit. A jegyzőkönyv hitelesítésére mindenkire sor kerül, előbb-utóbb. Nincs
birtokukban hangfelvétel, hogy mi hangzott el az ülésen, utólagosan írnak alá és nem
emlékszenek mindenre az elhangzottakból.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy mostantól gyakran fognak találkozni ,mert egy
pályázat beadásához mostantól mindig össze fogja hívni a Képviselő-testületet. Ez nem egy jó
megoldás, de ezt fogja mostantól tenni ha szükséges. Azért akarta, így megoldani, hogy ne
essen el a falu ettől a pályázati lehetőségtől. Ez törvénysértés?

Munkácsi György jegyző. Elmondja, hogy nem ez a törvénysértő, hanem a jegyzőkönyv
formája. Besenyszög is beadta a parlagfű mentesítésre a pályázatot, de a Képviselő-testület
két héttel később hozott rá határozatot.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy itt már az önerőről kellett dönteni, és azért kérték a
testületit, mert a pályázat kiírásánál ez feltételként szerepel, hogy Képviselő-testületi
határozat legyen a döntésről.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy azon a héten jegyzőasszony hétfőn volt
Tiszasülyön, a hét hátralevő napjain sem jegyző úr, sem jegyző asszony nem jött Tiszasülyre.
Telefonon többször is kereste jegyző urat, de nem veszi fel a telefont neki, csak fontos
dolgokat akart vele megtárgyalni. Nem tudnak kommunikálni. Neki úgy gondolja, hogy ettől
függetlenül a dolgát el kell hogy lássa, el kell hogy végezze. Állandóan törvényességi
észrevétel érkezik és nem akarta, hogy megint kapjanak egyet.
Szentiványi András: megkérdezi, hogy az elkövetkező 3-4 hónapot hogy tudják így ellátni,
lesz egy feszültség és ez a falunak sok pénzébe fog kerülni.
Pollák Tibor polgármester: javasolja Munkácsi György jegyzőnek, hogy üljenek le és
beszéljenek.
Munkácsi György jegyző: ennek itt a helye, itt kell, hogy beszéljen róla a Képviselő-testület
elött!
Szentiványi András : javasolja, hogy akkor kezdjenek el beszélgetni, beszéljék meg!
Munkácsi György jegyző: megkérdezi Pollák Tibor polgármestert mi ez a levél, amit ülés
előtt megkapott? Mi köze van a jegyzőkönyvnek ahhoz, hogy nem veszi fel a telefont?
Pollák Tibor polgármester: nem csak ez van a levélben, nem erről van szó, hanem a saját
érdekképviseletről, hogy a Bíróságon tanúként szerepelt Tiszasüly ellen jegyző úr!
Munkácsi György jegyző: Fekete József képviselő mondta, hogy Tiszasüly-Besenyszög
közti perben ne képviselje Tiszasülyt. Most meg azt kérdezik, miért Besenyszögöt képviseli?
Azért, mert onnan kapja a bérét!
Szentiványi András: Innen kapja a bérét!
Munkácsi György jegyző: Innen nem kap semmit sem.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy a bírósági jegyzőkönyvben mi szerepel még.
Felolvassa a jegyzőkönyvet az üggyel kapcsolatban.
Szentiványi András: megkéri Munkácsi György jegyzőt, hogy erre válaszoljon a Képviselőtestületnek és polgármester úrnak.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy ebben a perben Besenyszögöt fogja képviselni,
nem Tiszasülyt.
Szentiványi András: megkérdezi, hogy miért gondolja azt, hogy méltányosak lesznek akkor
vele?
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy nem méltányosak vele. Elmondta, hogy tudja
Tóth Ildikó volt jegyzőasszonytól, hogy Tiszasüly nem a jóindulata jeléből választotta egykor
Besenyszögöt a közös önkormányzatok kialakításánál!
Fekete József: megkérdezi, hogy miért választották akkor-e szerint? Besenyszög miért így áll
Tiszasülyhöz.
Munkácsi György jegyző: megismétli, hogy nem jóindulatból.
Szentiványi András: 20 millió forintot sem illik ellopni senkitől!
Munkácsi György jegyző: Ezt nem mondta ki a Bíróság, Ők nem lopták el ezt a pénzt!
Besenyszög a Bírósághoz fordult, és onnan kéri ki, hogy jogszerű volt a felhasználása annak a
pénznek vagy sem! Önök pedig most is csak vádaskodnak!
Szentiványi András: a vádaskodást Ön kezdte el a mai napon! Most Ön Tiszasüly
jegyzőjeként ül itt vagy Besenyszög jegyzőjeként?
Munkácsi György jegyző: Besenyszög jegyzőjeként!
Szentiványi András: Kéri, hogy gondolja végig, amit a korábbiakban ajánlott.

Kalmár Éva: elmondja, ha ezt így gondolja jegyző úr, akkor ez a testületi ülés már nem
érvényes!
Szentiványi András: elmondta az előbb Munkácsi György jegyző, hogy Besenyszögről
kapja a bérét, akkor Tiszasüly 10 millió forintja az nem arra való!
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy törvénysértéseket nem vesz észre a Munkácsi
György jegyző, és a vagyonnyilatkozatok ma lett az utolsó darab is beadva. Azt nem veszi
észre, csak ezt az egyet?
Munkácsi György jegyző: a vagyonnyilatkozatok pótlására kiküldte a Képviselőknek a
levelet, hogy tegyék meg a vagyonbevallást, amikor tudomást szerzett róla!
Szentiványi András. Megkérdezi, hogy itt ezen az ülésen most minden rendbe talál? Ők nem
kapták meg ezt a felszólító levelet. Kéri Pollák Tibor polgármestert, hogy ülés után egy pár
szót váltsanak, hogy legyen kijelölve Tiszasülyre egy ember Ragály Erika és Munkácsi
György helyére, hogy jól érezze magát minden település. Pénzt meg az kapjon, aki dolgozik,
aki nem, az ne kapjon!
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy minden rendben van. Megkérdezi, hogy a hiányzó
vagyonbevallások beérkeztek?
Pollák Tibor polgármester: megkérdezi, hogy tudják ezt a 12 és 13 napiredni pontot lezárni,
hiszen egy problémáról szól!?
Fekete József: A testületnek nincs köze a közokirat hamisításhoz, ha az történt. Van erre a
testületnek valami kompetenciája? Ez nem testületi hatáskör!
Szentiványi András: a testületnek nincsen döntési jogköre.
13.napirendi pont megtárgyalása: a 12 napirendi pontal történt.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen
határozatot hozta meg:

szavazattal az alábbi

56/2014.(V.22.) önkormányzati határozat
A jegyző 2014. március 18.-i és 2014. április 17.-i képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvére tett
törvényességi jelzésről.
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja,
hogy a jegyző által tett törvényességi jelzések kivizsgálására nincs döntési jogköre.
A Képviselő-testület a jegyző által feltárt törvénysértésben intézkedést nem hoz.
1.
2.
3.
4.

Pollák Tibor polgármester helyben,
Munkácsi György jegyző
Képviselő-testület tagjai helyben
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési
Főosztály

14.napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján, melyben a Tiszasülyi Gazdakör támogatásával és a Tiszasülyi gazdák felkérésével Vízi Lászlót mint a Vízi
és Társai Kft ügyvezetőjét megkeresték, hogy a község közigazgatási területén lévő külterületi utakat javítása, melyeket a mellékelt számításokkal támasztanak alá. A számítások alapján
2.028.000.- Ft támogatással járuljon hozzá a Képviselő-testület. A mindenkori esedékes munkát saját gépeikkel végzik el, a kért támogatást a költségek fedezésére fordítják.
Kéri a testületet, hogy aki elfogadja a költségvetést, és egyetért azzal, hogy az utakat a Vízi és Társa
Kft végezze el, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen
határozatot hozta meg:

szavazattal az alábbi

57/2014.(V.22.) önkormányzati határozat
Vizi és Társai Kft. földutak javítására vonatkozó
költségvetés elfogadására és megbízására
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a
melléklet szerint a Vizi és Társai Kft földutak javítására vonatkozó költségvetését,
továbbá a képviselő-testület megbízza a Vizi és Társai Kft-t a munka elvégzésére.
A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert a bruttó 2.028.000.- Ft
megbízási díjat tartalmazó megbízási szerződés aláírására.
5.
6.
7.
8.
9.

Pollák Tibor polgármester helyben,
Munkácsi György jegyző
Képviselő-testület tagjai helyben
Pénzügyi Csoport
Vizi és Társai Kft

15.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

Európa Parlamenti választás. Tiszasülyön kettő szavazatszámláló bizottság van, a tagok
kiválasztása megtörtént a 8/2014. (II.4.) számú önkormányzati határozattal . A bizottság tagjai
közül ketten delegáltként indultak a választáson, így póttagokat kell választani erre a
feladatra.
Baginé Czékus Ilona: megkérdezi, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai közt nincs párt
tag?
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy készített egy nyilatkozatot, amit a
szavazatszámláló bizottság tagjai aláírtak, így büntetőjogi felelőségük tudatában kijelentették,
hogy nem párttagok.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a javaslatban foglaltakkal az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta meg:
58/2014. (V.22) önkormányzati határozat
szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról
módosításáról

szóló

8/2014(II.4)

önkormányzati

határozat

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a
melléklet szerint elfogadta a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztását.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.

Pollák Tibor polgármester helyben
Munkácsi György jegyző helyben
Képviselő-testület tagjai helyben

16.napirendi pont megtárgyalása:(szóbeli)
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy szeretné, ha idén is megrendezésre kerülne falunap,
amely egy napos lenne az idén is. Hasonlóan szeretné a megrendezését, mint a 2013. évben volt. Idén
augusztus 2 kerül megrendezésre. A programok megszervezésében és lebonyolításában folyamatban
van, kéri a Képviselő-testületet támogató bizalmát a Falunapra.
Szentiványi András: kéri, hogy a Fesztivál és a Tiszasülyért Egyesület által szervezett Bicogó
együttműködését mihamarabb egyeztessék le. A programokat, a díjkiosztót, a polgárőrséget segítségül
hívni , hiszen nagy munka 400fő biciglist összeszedni. A zavartalan működés miatt.
Egyebek:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Szentiványi Andrásnak.

Szentiványi András: javaslattal élne a Képviselő-testület felé. Ismételt árverési hirdetmény
van folyamatban Vendéglő ingatlanra a 17 Hrsz. , Kiséri út 19. szám.
Úgy gondolja, hogy a falu benyomását nagyon rombolja, nem emeli a falu képét ez a romos
ingatlan. A becsértéke kettő év alatt 9 millióról lement 7 millióra. Mivel nem lakóingatlanról
van szó, a végrehajtó egyeztetés során kiderült, hogy 50%-ért oda tudná adni. A Leader csoportokat, hogy mennyire lesznek aktívak azt nem lehet tudni, de a civil szervezeteknek van
olyan lehetősége, hogy bruttó 100% finanszírozásban lehet beruházásokat csinálni. Ez nem
egy három hónapos dolog, de arra kérné a Képviselőket, hogy tegyenek ajánlatot a végrehajtónak és 3.500.000.- Ft ért szerinte ezt az ingatlant meg lehetne vásárolni. Tudja, hogy ez sok
pénz, de lehet hogy öt év múlva lesz az ára 2 millió forint, de akkor meg lehet, hogy nem lesz
pályázati lehetőség. Az Önkormányzat és a Tiszasülyért Egyesület összefogásával egy 50-70
millió forint bruttó beruházást kellene csinálni. A funkciója szükséges a településen lakóknak,
az idelátogatóknak is. Garancia arra nincs, hogy egy éven belül pont olyan pályázat legyen kiírva amit bármelyik civil szervezet tud pályázni ez a negatív oldala. Pozitív gondolatként
megjegyezné, hogy ha a közcélú foglalkoztatás működik, akkor az önkormányzati dolgozók
az esetleges beruházáshoz hozzá tudnak járulni a munkájukkal. Kéri, hogy ezt az ingatlant vegye meg az Önkormányzat 3.5 millió forintért.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy a testületi ülés előtt kiosztásra került a következő testületi ülés meghívója, ami 2014.05.26. napján lesz, kéri hogy akkor beszéljenek erről a
dologról újra.
Szentiványi András: azt kérdezi, hogy az akarat megvan-e? Az Egyesület nevében tud nyilatkozni, itt ez az épület közel a templomhoz, közel a vízhez, a gáthoz kellene csinálni vele
valamit. Továbbá elmondja, hogy a hétfői testületi ülésre kellene készülni, az összes szerződésnek itt kellene, hogy legyen. Kéri Pollák Tibor polgármestert, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy mi az álláspontja Besenyszögnek.
Fekete József: ez nem a Besenyszögi dolog, ez a Kolping Intézményfenntartó, az általános
iskoláról lesz szó.
Szentiványi András: az Ő emlékei szerint van, hiszen ha jól emlékszik iskola társulást vett
át a Kolping, de külön szerződést kötött, de úgy gondolja, hogy ha a Kolping felmondaná május 31-ig a szerződést úgy Besenyszöggel ketté kellene venni az intézményt Tiszasülyre és
Besenyszögre. Megkérdezi Munkácsi György jegyzőt, hogy jól tudja-e.
Munkácsi György jegyző: igen
Szentiványi András: a jövő évet még biztos, hogy végig csinálja a Kolping. Ezt mondhatjuk
megkérdezi Munkácsi György jegyzőt.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy itt volt Kiss Ernőné igazgatónő és Majercsik Zoltán igazgató és gyakorlatilag ugyanezt elmondták, hogy a Kolping el akarja mondani a Képvi-

selő-testületnek, hogy ezt az eljárást el akarják indítani. Szétszedik a két intézményt elöször,
hogy utána Tiszasülyt a Kolping leadhassa.
Szentiványi András: elmondja, hogy a szerződésben a Kolping 10 évet írt alá, Tiszasülynek
bármi kára keletkezik, úgy gondolja a Kolpingot terheli, ki kell hogy fizesse. Gyerekek
utaztatása?
Pollák Tibor polgármester : elmondja, hogy dr Fridrichné Nyolcas Amália ügyvédasszony jelen
lesz hétfőn. Juhász Imre atya el fogja mondani, hogy mit szeretnének.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a belső ellenőr volt és szóba került az iskola társulás.A
Kolpingal elkerüljék a rossz gyakorlatot, mint ami volt a Besenyszöggel működtetett közös
társulással. Kérdezte az ellenőr, hogy amikor a támogatást megítélte a testület milyen költségvetést
látott. A teljes társulásét vagy csak a tagintézménynek. Elmondta, hogy csak a tagintézményét látták.
Az egészet kellene látni, egységesen kellene kezelni a Kolping esetében is, ha támogatást kérnek
vagy ha szükséges az állami normatívát kiegészíteni, akkor úgy gondolják és a belső ellenőr is ezt
mondta, hogy a társulás költségvetését kellene látni, hogy ott milyen hiányosság keletkezik, hogy
egyes önkormányzatok mennyivel járulnak hozzá. Milyen arányban teljesül ez?

Szentiványi András: legyenek külön az intézmények, úgy kapnak tiszta képet.
Pollák Tibor polgármester: előtte találkoznak.
Baginé Czékus Ilona: polgárőrség támogatása. Május 31-ig határidős és ez miatt kellene
dönteni, hogy az Önkormányzat támogatja e az önerőt.
Hétfőn döntenek róla.
Fekete József: megkérdezi, hogy itt van a nyár a játszótér még nincs átadva, miért?
Pollák Tibor polgármester: nincs meg a szabványügyi ellenőrzés.
Pollák Tibor polgármester. mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti.
Köszöni a megjelenést.
Kmf.
/:Pollák Tibor:/
polgármester

/:Munkácsi György:/
jegyző

/:Kalmár Éva:/
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tiszasüly Község
Jegyzőjétől

Iktatószám: 161/9/2014

II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 22-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

42/2014.(V.22.)
önkormányzati határozat

jegyzőkönyv- hitelesítőre

43/2014.(V.22.)
önkormányzati határozat

napirendi pont elfogadására

44/2014 (V.22.)
önkormányzati határozat

a falugazdász 2013. évi tevékenységéről,
a 2014. évi támogatási lehetőségekről,
a
tiszasülyi
mezőgazdasági
termelők
helyzetéről

45/2014.(V.22.)

Jászkiséri Tűzoltóság 2013. évi munkájáról

önkormányzati határozat

szóló tájékoztató elfogadásáról

46/2014.(V.22.)
önkormányzati határozat

a lakosság egészségügyi helyzetéről

47/2014.(V.22.)
önkormányzati határozat

Vackor Óvoda 2013/2014-es évben
végzett munkájáról

48/2014.(V.22)

a Tiszasülyi Vackor Óvoda

önkormányzati határozat

alapító okiratának elfogadására

49/2014.(V.22.)
önkormányzati határozat

Vackor Óvoda alapító okiratának
módosításáról.

50/2014.(V.22)

Tiszasülyi Vackor Óvoda vezetői álláshely
betöltésére pályázat kiírásáról

önkormányzati határozat
51/2014.(V.22.)

önkormányzati határozat

a település lakosságának szociális helyzetéről,
a munkanélküliség alakulásáról

53/2014.(V.22.)
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

54/2014.(V.22.)
önkormányzati határozat

A védőnői állás meghirdetéséről

55/2014.(V.22.)

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás

önkormányzati határozat

biztosítása
II.félévi
biztosításában
Tiszasülyre eső részt az ellátási területhez
arányosan nem támogatja.

56/2014.(V.22.)
önkormányzati határozat

A jegyző 2014. március 18.-i és 2014. április
17.-i
képviselő-testületi
ülések
jegyzőkönyvére tett törvényességi jelzésről.

57/2014.(V.22.)

Vizi és Társai Kft. földutak javítására
vonatkozó költségvetés elfogadására
megbízására

önkormányzati határozat
58/2014. (V.22)
önkormányzati határozat

és

szavazatszámláló bizottság megválasztásáról

Készült: 3 példányban.

