
 Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.  június 11-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,  Baginé Czékus Ilona, Kiss Ernőné iskolaigazgató,
Dr Fridrichné Nyolczas Amália ügyvéd, Majercsik Zoltán

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés határozatképes,
mivel a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Külön köszönti   Dr. Fridrichné Nyolczas Amália ügyvédnőt,
Kiss Ernőné igazgató asszony, Majercsik Zoltán igazgatót

Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja  Fekete József testületi tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta
Fekete József testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

62/2014.(VI.11.) önkormányzati határozat
jegyzőkönyv- hitelesítőre

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Fekete  József  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: aki  egyetért  a  meghívóban  feltüntetett  napirendi  pontokkal,  az
szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  elfogadta  a  napirendi
pontokat.

63/2014.(VI.11.) önkormányzati határozat 
napirendi pont elfogadására

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

Napirend:   Előadó:



1.Tájékoztató a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola Pollák Tibor 
Tiszasülyi tagintézménye 2013. évi gazdálkodásáról polgármester

2. Előterjesztés a Tiszasüly Községi Polgárőrség térfigyelő kamerarendszer Pollák Tibor
kiépítéséhez szükséges támogatási kölcsönszerződés elfogadásáról. polgármester

3. Munkácsi György jegyző 2013. évi gépjármű költségtérítése Pollák Tibor
polgármester

       4. Mozgássérültek kérelme Pollák Tibor
polgármester

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

1. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: Előterjeszti a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola Ti-
szasülyi tagintézmény 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. Megkapták az intézmény fenntar-
tótól a beszámolót, nem sokban változott a kimutatás mint az előző kiosztott példány. Kéri a Képvi-
selő-testület véleményét és az ügyvédasszony hozzászólását.

Dr Fridrichné Nyolczas Amália:  elmondja, hogy az előző testületi ülésen részletesen el-
mondta ennek a szerződésnek a konstrukcióját. Ismerté vált, hogyan lett a Tiszasülyi Iskolá-
ból egyházi fenntartási Iskola. Az iskolafenntartó támogatást kér az iskola működtetéséhez.
Nem ismert számára, hogy az évek során a Kolping változtatott- e az alapító okiraton. Fel-
idézi és összefoglalja a jelenlévőknek, hogy a szerződésben az épületek karbantartására az
önkormányzat 500.000.- Ft /év vállalt az intézmény karbantartására. Minden ami ez az ösz-
szeg fölött van az adható! Ez azt jelenti, ha van képessége az önkormányzatnak, hogy ezen
felül adjon, akkor ad, ha nincs akkor nem ad. Ki nem kényszeríthető, nem követelhető az ön-
kormányzattól! Továbbá tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy polgármester úrral a szol-
noki intézményfenntartónál jártak megbeszélésen, mivel elhangzottak kétes információk az
előző testületi ülésen, hogy az intézményfenntartó „ elviszi a felső tagozatos osztályt, osztá-
lyokat” A szolnoki intézményfenntartó elmondta az ismeretek alapján, hogy nem viheti el az
osztályokat! Amikor megkötötte a szerződést a Kolping, akkor ezt így vállalta. Ezt csak kö-
zös megegyezéssel teheti meg. Ha nincs közös megállapodás, akkor jogszerűen nem teheti
meg. Elmondja, hogy minek kellett volna ez idő alatt történnie változásnak ami a Beseny-
szögi intézmény pedagógusait érintené. Továbbá elmondja, hogy a kért beszámoló megérke-
zett a Kolnpingtól. Az étkeztetés önkormányzati feladat, nem gondolja, hogy a táblázat ezt
taglaló része jó lenne, mivel az önkormányzat a saját konyháján, saját berendezéseivel, em-
bereivel oldja meg ezt, oda vissza számlázások történnek, de ehhez majd a pénzügyest kéri
mondja el véleményét. Nyilván ezt a Képviselő-testület meg fogja vitatni, jóváhagyja, vagy
kérhet kiegészítést  a fenntartótól.  Elmondja az intézmény jövőjével kapcsolatban, hogy a
működési engedélyek kérésének határideje május 30, így a 2014/2015 tanév már nem jöhet
szóba. Többféleképpen alakulhat az iskola jövője.

Baginé  Czékus  Ilona:elmondja,  hogy  azt  amit  vártak  azt  nem  kapták  meg.  Munkácsi
György jegyzővel nézték át az adatokat, jó lett volna tudni, hogy mi miből tevődik össze. Az
étkeztetésre megkapták a választ. Nem hinné, hogy van értelme még több kimutatást kérni,
mivel a gazdaságvezető úr az előző ülésen azt mondta annyit  kimutatást készít amennyit



akar az önkormányzat. Számok hasonlóak, de minden egyes kimutatás több és több. Javasol-
ja a Képviselő-testületnek a Magyar Államkincstárral lefolytatott megbeszélés alapján, hogy
ez év szeptembertől-októberig külön megállapodás alapján a Kolping átadná az étkeztetésre
lehívott állami támogatás összegét. Az önkormányzat ellátná a feladatot. A következő tanév-
re már az önkormányzat hívná le az állami támogatást és így ellátná a gyermek étkeztetést.
Ez járható út.

Kiss Ernőné igazgató asszony:  elmondja, az állami normatívával kapcsolatban a kimutatá-
sukban ez mit takar. Ismerteti a 2013 évben mi vonatkozott az iskolára és milyen változások
következtek be. 

Baginé Czékus Ilona: megkérdezi, hogy mennyi 2013 évre nézve együttesen az intézmény
hiánya? 
Kiss Ernőné igazgató asszony:  elmondja, hogy a fennálló hiány egészét fizeti meg az isko-
lafenntartó Kolping. Náluk nincs hiány, mivel Besenyszög támogatja az iskolát.

Szentiványi András:  elmondja véleményét a három különböző kimutatás kapcsán. Tizen
százalékos hiányok, ez túlságosan nagyvonalú. Tudatában volt a  Kolping, hogy mit akar,
kis idő elteltével zsarolással, fenyegetéssel, megvezetéssel szembesül a képviselő-testület!
Ez nem jó így!  Elmondja,  hogy lehetett  volna kérni támogatást  az önkormányzattól.  El-
mondja rossz érzéseit  az előző testületi  ülésen tapasztaltakról.  Javasolja,  hogy támogatni
fogják az iskolát, hogy az 5-8 osztály is helyben tanulhasson, de nem mondják meg hogy
mennyivel támogatják és hogy mikortól az iskola fenntartását. Felháborítónak tartja, hogy
milyen levelek kerülnek ki Juhász Imre atya aláírásával! Elutasítja a gazdasági vezető úr ar-
roganciáját, ez nem megengedhető! A beszámoló mindegyike 15% hibaaránnyal van amin
vannak aláírások.

Kiss Ernőné igazgató asszony:  elmondja, hogy amiket a képviselő úr elmondott, azt nem
nekik hanem a Kolpingnak kellene összefoglalva megírniuk. Nem az Ő dolga, Ő nem azért
van itt, hogy ezeket tolmácsolja a Kolping felé. A beszámolóról még elmondja, hogy amikor
kérték, akkor a püspöki kar azt válaszolta,  hogy Tiszasülynek annyihoz van köze amivel
hozzájárult az iskolához, nem több.
Szentiványi András: elmondja, hogy az étkeztetést az önkormányzatnak át kellene vennie.

Kiss Ernőné igazgató asszony:  elmondja, hogy Ő már rég ezt javasolta. Nem pénzt kér-
nek, hanem természetbeni támogatást. Például a rezsi költség átvállalása.
Szentiványi András: Mire gondolt a rezsi átvállalásánál? Elmondja, hogy még a Kolpingtól
nem kapták meg azt a választ, hogy a gyerekeknek nem kell utazniuk, itt helyben tanulhat-
nak. Önök kérni jöttek. Ahogyan azt az ügyvéd asszony is elmondta, nem kötelező a támo-
gatás, ez nem jár adható. 
Kiss Ernőné igazgató asszony:  víz, villany, fűtés.

Baginé Czékus Ilona: ez alapján a kimutatás alapján 2.758.000 Ft 
 

Kiss Ernőné igazgató asszony:  elmondja, hogy nem is maradhat máshol a diákok oktatása,
mert a határidők már elmúltak. Nem tudja, hogy a fenntartó adott- e be alapító okirat módo-
sítást.

Dr Fridrichné Nyolczas Amália:  elmondja, hogy most olvasta Juhász Imre atya levelét.
Nem érthető a levél, hogy írhat ilyet az atya? Ilyet nem szabad csinálni.
Szentiványi András: elmondja, hogy ezzel a szélhámossággal vettek ki az önkormányzat
kasszájából közel 8.000.000.- Ft, ahelyett hogy a Kolping azt mondta volna, hogy elnézték a



szerződést, rossz a helyzet és kérnék az önkormányzat segítő támogatását. Ezt kellett volna
mondaniuk, és a 20% el kellett volna számolniuk. Kifejti véleményét a 20% profitról! Fo-
rintban 0 Ft javasol átadni, és csak az étkeztetést vegye át az önkormányzat. Addig tartják
ezt míg nem tud a Kolping normálisan tárgyalni és elszámolni az önkormányzat felé.
Elmondja, hogy tavalyi évben megkereste a Kolping polgármester urat, hogy amennyiben
nem ad 10.000.000.-Ft akkor májusban, akkor decembertől megszűnik az iskola.
Dr Fridrichné Nyolczas Amália: elmondja, hogy ezt végig lehetne vinni minden fórumon,
hisz az út a Kolping feletteseként Rómáig vezet. Nem látja értelmét.

Majercsik Zoltán: elmondja, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogat-
ja az iskolát azt akkor ne tegye meg forintban, hanem amit tud ellenőrizni a költségvetést át-
nézve azt vegye át. Villanyszámla, étkezés, fűtés, víz.
Kalmár Éva: egyetért  Szentiványi Andrással. Juhász atya akkor nincs tisztában a kötelezettségével.
Elmondták, hogy a gyerekeknek ide kell, hogy járjanak iskolába. Az atya említette, hogy piacon érzi
magát. Most Ő érzi így,  hogy piacon alkudnak az oktatásért. Ennek nem így kellene lennie! Hogy
most egy vagy két kecskét ajánlanak fel az oktatásért cserébe. Szerinte ha van egy intézmény és van
hiánya azt számokban ki lehet fejezni!

Megbeszélik a kimutatásban foglaltakat( hangzavar) 

Fekete József: elmondja, hogy a rezsi költségeket: fűtés, villany, víz át lehet vállalni. Az önkormány-
zat érdeke, hogy a gyermekek helyben tudjanak iskolába járni. A fűtésbe a közhasznú munkások bevo-
násával hozzá lehetne járulni. A munkájukat be lehet fektetni. Az önkormányzat tulajdonában van a
zúzógép, úgy gondolja, hogy ideje lenne ezt is erre a célra kihasználni. Tüzelőt nem lenne gond beter-
melni. Az étkezést nem javasolja átvenni, hisz régebben voltak belőle gondok. Így nem lenne elszámo-
lási vita. A Képviselő-testületen és az önkormányzaton meg a Kolping ne képezzen tartalékot!
Nem gazdasági tevékenységet folytat a fenntartó szerinte.

Pollák Tibor polgármester: megkérdezi a kimutatás kapcsán a gyermekek lebontását osztályra néz-
ve.

Kiss Ernőné igazgató asszony: válaszol a kérdésre. Taglalják a beszámolót.

Demjén Imre: elmondja, hogy azzal ért egyet, hogy a rezsiköltséget vállalják át. Az étkezés 
átvállalása azért lenne lényeges, mert így a konyha rezsijét, a munkabér áfája, stb nem kellene
kiszámlázni. Közvetlenül biztosítjuk akkor ennek az áfája nem is jelentkezik. Pár százezerrel 
kevesebb lesz a költség. 
Kalmár Éva: elmondja, hogy csak az étkeztetés átvállalását javasolja első körben szeptember
elsejétől.
Demjén Imre: elmondja, hogy a gazdasági vezető úr azt mondta, hogy nincs akadálya, hogy 
az éves beszámolót megkapják. Nem hiszi el, hogy a püspöki kar erről döntést hozott vagy 
egyáltalán ilyen dologról beszéltek volna. Ragaszkodik hozzá, hogy a teljes intézmény éves 
beszámolóját  kapják meg minden évben! Feltételként is szabhatnák!

Pollák Tibor polgármester: a javaslata az lenne, hogy az önkormányzat a közmű számlákat 
vállalja át, amennyiben az 1-8 osztály helyben tanul a továbbiakban is. Fűtés, villany. Az 
étkezés az önkormányzat feladata. 2014/2015 tanévre gondolt a támogatás időtartamában. A 
Kolping indítványára következő évben újratárgyalják a támogatást. Továbbá elmondja, hogy 
ragaszkodnak a beszámolóhoz minden évben.

Szentiványi András: elmondja, hogy ő összeghatárt adna meg .

Vitatják az elhangzott javaslatokat! ( hangzavar)



Pollák Tibor polgármester: kéri, a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzottak szerint a 
javaslattal a  Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola Tiszasülyi tagintézménye 
támogatásáról, az szavazzon.

Tiszasüly Község Képviselő-testülete egyhangúan 7 igennel elfogadta a javaslatot az alábbiak szerint.

64/2014.(VI.11.) önkormányzati. határozat
a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános
Iskola Tiszasülyi tagintézménye támogatásáról

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Chiovini  Ferenc Kolping
Katolikus  Általános  Iskola  Tiszasülyi  tagintézménye  2014/2015.  tanév
működéséhez támogatást biztosít. 

A  Képviselő-testület  2014.  szeptember  1-től  átvállalja  az  intézmény  közüzemi
díjait: víz, villamos energia, fűtés költségét.
A  Képviselő-testület  2014.  szeptember  1-től  átvállalja  az  intézmény
gyermekétkeztetési feladatát, amennyiben a KOSZISZ az általa megigényelt állami
normatívát az önkormányzat részére átutalja,  külön megállapodás alapján.
 A 2015 évi  gyermekétkeztetési  normatívát  az  önkormányzat  2014.  októberében
megigényli, a fenntartó váltást bejelenti a Magyar Államkincstár felé.

A  támogatás  feltétele,  hogy  a  tiszasülyi  tagintézményben  a  2014/2015.  tanév
indulásakor  is  helyben  maradjon  a  felső  tagozatos  általános  iskolai  oktatás,  a
jelenlegi  tiszasülyi  pedagógusok  megtartásával.  A  Képviselő-testület  kéri  a
KOSZISZ-et, hogy a tanévről 2015 június 30-ig számoljon be.
A Képviselő-testület kéri a KOSZISZ-et, hogy 2015. április 30-ig kezdeményezze
az Önkormányzat felé az iskola  következő tanévével kapcsolatos kérését.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen határozatban foglalt
támogatásra   vonatkozó  külön  írásbeli  megállapodást  az  intézményt  működtető
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel aláírja.

Erről értesülnek: 
1.) Pollák Tibor polgármester helyben,
2.) Munkácsi György jegyző
3.) KOSZISZ
4.) Kiss Ernőné intézményvezető
5.) Majercsik Zoltán tagintézmény-vezető
6.) Pénzügyi Csoport

(A Koszisz iskolafenntartó távozik az ülésről)
Megbeszélést tartanak.(hangzavar)
 

        2.  napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester : ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Polgárőrség kérelme 
térfigyelő kamera kiépítéséhez szükséges  7.5 millió forint pénzeszköz átadása. Megkéri Dr Fridrikné 
Nyolczas Amália ügyvédnőt, hogy mondja el a Képviselő-testületnek a kölcsönszerződés feltételeit.



Dr Fridrikné Nyolczas Amália: elmondja, hogy a térfigyelő rendszer kiépítése projekthez 
pénzeszköz átadására van szükség, hogy a munkálatok megkezdődhessenek. Ismerteti az ügy lépéseit, 
a kölcsönszerződés felépítését. Kéri a képviselő-testület javaslatát, észrevételét.
  
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a 2.pont 1. bekezdésben kell változtatni. A támogatás 
lehívásának ütemében kell ezt az összeget átadni. Elmondja az ügy részleteit.

Dr Fridrikné Nyolczas Amália: elmondja, hogy természetesen lehet változtatni.

Szentiványi András: elmondja, hogy  szeretné, ha belekerülne a szerződésbe, hogy a teljes 
projekt az önkormányzat segítségével valósul meg. Kéri az inkasszójogot bejegyezni, nehogy 
az élet változására hivatkozva valami történjen.

Fekete József: elmondja, hogy vannak fenntartásai a polgárőrséggel és a parancsnokkal. 
Sérelmezi, hogy a kérelmet sem volt képes aláírni. Aggasztónak tartja.

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy itt minden az önkormányzat irányítása alatt fog 
működni.
Munkácsi György jegyző: megkérdezi, hogy meg kell e jelenjen ez az összeg a polgárőrség 
számláján? Polgárőrség számláján milyen pénzmozgás van?
 
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy igen, mert utófinanszírozott a pályázat. Csak a 
bankköltségük van, nincs rajta más mozgás.

Pollák Tibor polgármester: kéri, a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzottak szerint a 
polgárőrség kérelme térfigyelő kamera kiépítéséhez szükséges  7.5 millió forint pénzeszköz 
átadásának .javaslataival a   támogatásáról, az szavazzon.

Tiszasüly Község Képviselő-testülete egyhangúan 7 igennel elfogadta a javaslatot az alábbiak szerint.

65/2014.(VI.11.) önkormányzati. határozat
a Polgárőrség támogatásáról

  

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kölcsönt  biztosít  a
Polgárőrségnek  térfigyelő  kamera  kiépítéséhez  7.5  millió  forint  értékben.  A
kölcsönt  ütemezve,  a  vállalkozó  által  benyújtott  számlák  határidejének  lejártáig
utalja az önkormányzat.

A támogatás feltétele, hogy  az önkormányzat inkasszójogot gyakorol a Tiszasülyi
Polgárőrség számlájára a költsönmegtérítés biztosítékaként.
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen határozatban foglalt
kölcsön szerződést aláírja.

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



(Dr Fridrichné Nyolczas Amália távozik az ülésről)

3.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester  : ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján  Munkácsi  György
jegyző 2013. évi gépjármű költségtérítéséről.
Munkácsi  György  jegyző:  elmondja,  hogy  ez  így  nem  helyes.  Ennek  a  napirendi  pontnak
költségvetés módosításnak kellene, hogy legyen a neve.
Szentiványi András: akkor  most  kapunk 105.000.-  Ft-ot  Besenyszögtől?!  Megkérdezi,  hogy ez a
napirendi pont úgy lett behozva a Képviselő-testület elé, hogy Tisztelt Baginé Czékus Ilona! Miért van
ez itt, ha ez nem a testületnek van címezve?

Demjén Imre: elmondja, hogy úgy gondolja, hogy a költségvetés és a közös hivatal megállapodása
nincs összhangban ezért került a testület elé.

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy ő sem érti miért neki lett címezve, miért Közös Önkormányzati
Hivatal fejléccel. A Képviselő-testületnek van hatásköre a költségvetés módosítására. Elmondja, hogy
a 2014 évi költségvetésben ez nem szerepelt kiadásként a közös hivatal támogatásához. Ez 2013 évi
gépjármű költségtérítés, amihez van egy Bírósági döntés, amit Besenyszög és Szászberek elfogadott.
Úgy  értelmezi  ezt.,  hogy  ez  alapján  az  Önkormányzat  köteles  kifizetni,  ezért  a  költségvetést
módosítani kell, javasolja fedezetnek a pénzmaradvány felhasználásával.
Szentiványi András: megkérdezi, hogy egy éven belül nincs elévülés,
Munkácsi György jegyző: válaszol a kérdésre. A határozatot a Kormányhivatal idén áprilisban írta
alá az Önkormányzat helyett, elévülésről nem beszélhetünk.

Szentiványi András: nem jó a napirendi pont címe, nem látja a költségvetés módosítást. A napirendet
meg már a Képviselő-testület elfogadta.
Baginé Czékus Ilona: megkérdezi, hogy nem lehet módosítani a napirendi pontokat menet közben?
Munkácsi György jegyző: lehet módosítani.
Fekete József: megkérdezi, hogy nem tudja, hogy a jegyző úr itt volt-e ezeken a napokon, mert a
polgármester úr említette, hogy voltak hiányzó napok? Igaz ez a tavalyi évre vonatkozik.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy Nála van a részletes menetlevél az elszámolt napokról.
Demjén Imre: kéri, hogy haladjanak és módosítsák a napirendi pontot.
Szentiványi András: Ő már nem akar új napirendi pontot felvenni, nem ez az útja a dolognak!

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel új napirendi pontként, hogy 2014 évi 
költségvetés módosítást. Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzottak szerint a 
napirendi pont módosításával az szavazzon. Javasolja, hogy a 4. napirendi pont is költségvetés 
módosításként szerepeljen.

Tiszasüly Község Képviselő-testülete 5 igennel 2 nem szavazattal elfogadta a javaslatot az alábbiak 
szerint.

66/2014.(VI.11.) önkormányzati határozat 
napirendi pont módosítására

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

Napirend:   Előadó:

1.Tájékoztató a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola Pollák Tibor 
Tiszasülyi tagintézménye 2013. évi gazdálkodásáról polgármester

3. Előterjesztés a Tiszasüly Községi Polgárőrség térfigyelő kamerarendszer Pollák Tibor



kiépítéséhez szükséges támogatási kölcsönszerződés elfogadásáról. polgármester

3. Előterjesztés a  2014. évi költségvetés módosításáról Pollák Tibor
polgármester

       4. Mozgássérültek kérelme Pollák Tibor
polgármester

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

Fekete József: elmondja, hogy jó lenne tudni előterjesztésből, hogy mi változik, hogy 
mennyivel módosul a költségvetés! Mennyiben változik a kiadás?
Baginé Czékus Ilona: A pénzmaradvány a fedezet. Növekszik a Közös Önkormányzati 
Hivatal támogatási oldala 105.000.-Ft-al, a bevételi oldalon a pénzmaradvány 
igénybevételénél jelenik meg az összeg.

Pollák  Tibor  polgármester  : ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján  a  Mozgássérültek
kérelméről. Nem volt a költségvetésben tervezve ez sem. Berényi Lajosné a mozgássérültek elnöke
írta a levelet melyben támogatást kér az önkormányzattól. Javasolja, hogy 50.000.- Ft-al támogassa
Őket a Képviselő-testületnek, mert  évek óta kis összegben egy-egy csomaggal  támogatták csak az
egyesületet.

Fekete József: megkérdezi, hogy mire használják fel? 

Szentiványi András: javasolja, hogy a Képviselő-testület ilyen és ilyen arányban szavazta meg.

Pollák Tibor polgármester: kéri, a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzottak szerint a 
Mozgássérültek egyesülete támogatásáról, az szavazzon.

Tiszasüly Község Képviselő-testülete egyhangúan 7 igennel elfogadta a javaslatot az alábbiak szerint.
 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (VI.13.) számú rendelete

a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról egységes szerkezetben

A  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

( melléklet szerint)



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

Kmf.

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

            /:Fekete József:/
                    jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám: 
161/11/2014

     Jegyzőjétől

II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. június  11-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

62/2014.(VI.11.) jegyzőkönyv- hitelesítőre
önkormányzati határozat 

63/2014.(VI.11.)  napirendi pont elfogadására
önkormányzati határozat 

64/2014.(VI.11.) a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus 
önkormányzati. határozat Általános Iskola Tiszasülyi

tagintézménye támogatásáról

65/2014.(VI.11.)  a Polgárőrség támogatásáról
önkormányzati. határozat

66/2014.(VI.11.) napirendi pont módosítására
önkormányzati határozat 

6/2014. (VI.13.) számú rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) önkormányzati 
rendelet módosításáról egységes szerkezetben

Készült: 3 példányban.
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