
 Jegyzőkönyv

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

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:

Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Kalmár
Éva, Szentiványi András képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Munkácsi György jegyző, Nagy Atilla, Módos Róbert r.ftzls., Hevér Enikő ,
Kovács István Polgárőr.parancsnok,  Baginé Czékus Ilona, Majercsik Zoltán

Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Külön köszönti Nagy Atillát, Módos Róbert r.ftzls.-t, Hevér 
Enikőt , Kovács István P.parancsnokot,  Majercsik Zoltán igazgatót.

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

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta 
Demjén Imre testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

67/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
jegyzőkönyv- hitelesítőre

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Demjén  Imre  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 kerüljön felvételre 13. napirendi pontként a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
társulási  megállapodás  felülvizsgálatát  továbbá  14.  napirendi  pontként  A  Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület csatlakozási szándék megerősítését  és 15. napirendi pontként az Általános
iskola elszámolási perével kapcsolatos Besenyszög és Tiszasüly között 2014.07.17. készült egyeztetés
anyagát kéri hogy tárgyalják meg. Aki egyetért a bővített napirendi pontokkal, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  elfogadta  a  napirendi
pontokat.

68/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat 
napirendi pont elfogadására

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



Napirend:             Előadó:

1.Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről Rendőrkapitányság
 munkatársa

2. Tájékoztató a tiszasülyi Polgárőrség működéséről Kovács István
P.parancsnok

3. Előterjesztés a Kormányhivatal Törvényességi felhívása Munkácsi György
  a Képviselő-testületnek a 2014.03.18-i ülésének jegyzőkönyvére. jegyző

4. Előterjesztés a Kormányhivatal Törvényességi felhívása Munkácsi György
   a hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettség teljesítésére. Jegyző

5. Előterjesztés a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 15/2013.(XII.12.) Munkácsi György
önkormányzati rendelet módosítására jegyző

6. Előterjesztés Lakásrendelet megalkotására Munkácsi György
jegyző

7. Előterjesztés a Településrendezési Terv Módosítására Pollák Tibor
vonatkozó árajánlatokra. Polgármester

8. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének Pollák Tibor
    módosítására polgármester

9. Veres Kálmán díszsírhely kérelme Pollák Tibor 
polgármester 

10. Előterjesztés Környezeti Fenntarthatóság tervre Pollák Tibor
polgármester

11. Előterjesztés óvodavezető pályázat elbírálására Munkácsi György
jegyző

12. Törvényességi észrevétel Tiszasüly község hivatalos honlapjára. Munkácsi György
jegyző 

13. Előterjesztés Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási Pollák Tibor
 megállapodás felülvizsgálatára polgármester

14. Előterjesztés a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Pollák Tibor
 csatlakozási szándék megerősítésére  polgármester

15.  Tájékoztatás Általános Iskola elszámolási perével kapcsolatos Munkácsi György
Besenyszög és Tiszasüly között 2014.07.17. készült egyeztetés anyagáról jegyző

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 a Nagy Atillának a rendőrkapitányság munkatársának.

Nagy Attila: szóban is ismerteti az írásbeli tájékoztatót. Elmondja, hogy az őrsön személyi változás
történt Hevér Enikő lett az őrsparancsnok. A változás érezhető a bűnmegelőzés területén ezen időszak
alatt  30 % -os  csökkenés mutatható ki, nőtt az emberek biztonság érzete. A közterületeken történő
bűncselekmények   elkövetésében  egy  50  %-os  javulás  tapasztalható.  Reméli,  hogy  ez  a  javuló
tendencia a jövőben is folytatódik. Elmondja, hogy szorosan együttműködik az önkormányzat  és a
polgárőrség. A szolgálati járőrözés most a nyáron szünetel, de ősztől újra indul.
A helyi körzeti megbízott Módos Róbert munkája hozzájárul a javulások elérésében. Ezt kiegészítve
egy rendőr pár járőrözik a településeken folyamatosan, így biztosítva az állandó rendőri jelenlétet az
érintett  településeken.  Szinten tartva a  közbiztonságot.  Elmondja,  hogy Tiszasülyön a rendőrség a
jogszabályoknak megfelelően látta el a 2013. évet. A jövőre nézve célkitűzésüket az önkormányzattal
és a polgárőrséggel  folytatott  szoros együttműködés fogja jellemezni,  hogy megfelelően lássa el a
rendőrség a feladatát.

Módos Róbert  r.ftzls: elmondja, hogy a megnövekedett forgalom miatt érkezett bejelentés, amiben
trafipaxot  kértek,  hogy  a  közlekedés  biztonságosabb  legyen.  Sajnos  trafipaxot  nem  kaptak  a
közlekedés  felügyelettől.  A  jelenlétükkel  és  figyelmeztetéssel  csökkentik  a  tehergépjárművek
sebességét.
Továbbá elmondja, hogy már számos rendezvényen vettek részt, ahol a gyerekekkel ismertetik meg a
rendőrség munkáját. Az Általános iskolában rajzpályázatot hirdettek, és a gyereknapon is programokat
állítottak össze a gyerekek részére.

Kovács  István  polgárőrparancsnok  : szeretné  megköszönni  a  rendőrség  támogatását  a
polgárőrségnek nyújtott munkájáért.

Szentiványi András: kérdése igazából a 2. napirendi ponthoz fűződik, de a rendőrséget érinti.
Mit jelent az a polgárőrség beszámolójában 150 bejelentés a rendőrség részére, de a rendőrség
beszámolójából ez nem derült ki, nem hallottak róla. Kéri a kérdésre a válaszát a rendőrség
munkatársaitól!

Hevér  Enikő:  elmondja,  hogy  nem  minden  bejelentés  alapja  bűncselekmény.  Ez  lehet
szabálysértés vagy helyszíni bírság. Nem a bűncselekmény mutatóiban jelenik meg, hanem a
helyszíni  bírságoknál.  Megismétli,  hogy  a  bejelentés  nem  feltétlenül  köthető
bűncselekményhez.

Pollák Tibor polgármester: köszöni a tájékoztatást és a munkát. Kéri a rendőrség munkatársait a 2.
napirendi pontnál még legyenek jelen, ha esetlegesen kérdés merülne fel, ami a rendőrséget érintené
tudjanak válaszolni a Képviselő- testületnek. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás,
kéri aki elfogadja a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
meg:

69/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
a közrend- és közbiztonság helyzetéről



Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint
elfogadta a közrend- és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Szabó Zoltán mb. kapitányságvezető

5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gy. út 5.
5.   Módos Róbert őrsparancsnok
      5061 Tiszasüly, Kiséri út 21.

2.  napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Kovács István polgárőr parancsnoknak.

Kovács István P. parancsnok: szóban is ismerteti a beszámolóját. 
  
Pollák Tibor polgármester: Amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület
tagjait, aki elfogadja a Tiszasülyi Polgárőrség 2013. évről szóló tájékoztatóját, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta meg:

70/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
a Tiszasülyi Polgárőrség 2013. évi
munkájáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint
elfogadta a Tiszasülyi Polgárőrség 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót.

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

   5061 Tiszasüly, Rákóczi u. 42.

(Nagy Atilla, Hevér Enikő, Kovács István távoznak az ülésről)

 
3.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: ismerteti a törvényességi felhívást a melléklet szerint. Elmondja, hogy a
májusi testületi ülésen tett egy törvényességi jelzést a Képviselő-testület felé. A március 18-án
tartott testületi ülés jegyzőkönyve törvénysértő, nem volt ülés tartva. Erről a májusi ülésről
jegyzőkönyv  készült,  ami  be  lett  küldve  a  kormányhivatalnak.  A  kormányhivatal  ezt  a
jegyzőkönyvet  olvasva   és  vizsgálatot  folytatva  készítette  el  a  törvényességi  felhívást,
kiegészítve törvényi és alkotmánybírósági hivatkozásokkal.
Ismerteti a kormányhivatal álláspontját.

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



Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg:

71/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
a 2014 március 18.-i  ülés jegyzőkönyvére tett törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztály
JNB/06/00502-5/2014.  ikt.számú  törvényességi  felhívását  megtárgyalta,  az
abban  foglaltakkal  egyetért  és  a  jövőben  tartózkodik  a  hasonló  jellegű
jogszabálysértések elkövetésétől. 

Erről értesülnek:

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

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

4.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: ismerteti a törvényességi felhívást a melléklet szerint.  Elmondja, hogy
megváltoztak  a  jogszabályi  előírások,  olyan  cégek  végezhetnek  hulladékszállítási
tevékenységet, akik a minősítési feltételekkel rendelkeznek. Nyilatkozni kellett, hogy ki volt
korábban  a  szolgáltatónk.  Fel  lett  mondva  a  szerződés  a  korábbi  szolgáltatóval.  A
kormányhivataltól erre érkezett törvényességi észrevétel, hogy július 1-je után Tiszasüly nem
rendelkezik olyan szolgáltatóval, aki megfelelő engedéllyel  rendelkezik. Írásbeli szerződést
kell kötni, aminek a tartalmát is meghatározza a törvény. Elkészítette az előterjesztést és a
Regio-kom  szerződését  megvizsgálta.  Nem  az  önkormányzatnak  kell  fizetnie  a
szemétszállítás költségét. A hulladékgazdálkodási törvény azt mondja ki, hogy a szennyező
fizet,  az  pedig  a  lakos.  A törvényességi  észrevételre  kért  haladékot,  amit  augusztus  14-ig
kaptak meg.

Szentiványi András:  elmondja, hogy az önkormányzat  nem kérhet szemétszállítási díjat a
lakostól, mert akkor Ők is szállíthatnának szemetet, de Ők nem a Regio-kom. Nem felelnek
meg a törvényi előírásoknak. A Regio-kom szerződik az önkormányzattal, az önkormányzat
meg a lakossal Ön jegyző úr ezt mondta el az imént.  Az önkormányzat  nem szerződhet a
lakossal. 
Pollák  Tibor polgármester: megkérdezi,  hogy nem lehet  ezt  úgy lebonyolítani,  mint  az
ivóvíz ellátásnál történt.

Demjén Imre: javasolja, hogy a szolgáltató adja a zsákot, és ő szedje be a díját. Egyre több
lakos kiteszi a nem emblémával feltüntetett  zsákot és a szemét szállító munkatársai azt  is
elviszik. Nem lehet nyomon követni. Bevétel az önkormányzat részére nem keletkezik belőle,
ha  a  lakos  ad  valami  ellenszolgáltatást  a  munkásoknak,  de  az  ártalmatlanítást  az
önkormányzat fizeti meg. Elmondja, ha nem kellene az embereknek a zsákokért fizetni abban
a pillanatban  a  szemét  mennyisége  megnőne.  Nem lesz  képes  a  szolgáltató  elszállítani  a
hulladékot a községből.



Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy az önkormányzat csak a szolgáltatót választja ki,
hogy ki látja el a településen ezt a szolgáltatást. A Regio-Kom a lakosokkal köt szerződést. Az
önkormányzat rendeletbe foglalja a szolgáltatót és a közszolgáltatást.

Baginé Czékus Ilona: nem kellene, hogy benne legyen a díj. Megkérdezi továbbá, hogy az
önkormányzat  fogja  szállítani  a  szemetet?  Mert  a  szerződés,  megállapodás  3.  pontja  ezt
mondja ki!
Pollák Tibor polgármester: nem. Ez a szerződés nem jó így, változtatni kell rajta. Javasolja,
hogy beszéljenek a Regio-Kom vezetőségével és módosítsák a megállapodást.
Szentiványi  András: nekik  a  kijelölést  kell  meghatározniuk,  és  dönteniük.  Van  itt  több
szerződés, amiket nem ért. Kéri a jegyző urat, hogy a szerződéseket nézze át, a képviselő-
testület elé kidolgozottan terjesszék elő.

Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy nem kell kiírni közbeszerzési eljárást, mivel egy
évről van szó és a szolgáltatás 1 év alatt nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. Megfelelő a
Regio-Kom  szerződése  Tiszasüly  számára,  hiszen  rendelkezik  a  törvény  által  előírt
feltételeknek, kivéve hogy ne az önkormányzat vállalja magára a fizetési kötelezettséget, mert
ez túl nagylelkű. Elmondja, hogy a kommunális adót is át kell gondolni. Megkérdezi, hogy ez
a hulladékszállításnak a bevételi oldala volt eddig, vagy külön álló dolog ettől?
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a felhívásban foglaltakkal az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazással az alábbi határozatot hozta 
meg

72/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
hulladékgazdálkodási szerződésre vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztály
JNB/06/00504-3/2014.  ikt.számú  törvényességi  felhívását
hulladékgazdálkodási  feladat  ellátási  kötelezettség  elmulasztására
megtárgyalta az abban foglaltakat elfogadta.
 
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztály
JNB/06/000504-5/2014  iktató  számú  levelében  foglaltak  szerint   2014.
augusztus  14-ig  a  törvényességi  felhívásnak  eleget  tesz,  a
hulladékgazdálkodási feladatára vonatkozó szerződést megköti. 

Erről értesülnek:

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

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

(Megérkezett Kiszelovics Ildikó ügyvezető vezető településtervező)



Pollák Tibor polgármester:  köszönti Kiszelovics Ildikó ügyvezető vezető településtervező. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy a 5 napirendi pont helyett folytassák a 7. napirendi pont megtárgyalásával
Kiszelovics Ildikó ügyvezető vezető településtervezőre való tekintettel.

A Képviselő-testület egyetért a napirendi pontok felcserélésével. Folytatják az ülést

5.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot  a  településrendezési  terv  módosítására
vonatkozóan, a rendezési terv módosításra szorul, hiszen letelt a 10 év. Valamint az Agrota-2L Kft
építési munkálataihoz szükséges a településrendezési terv módosítása. Az árajánlatok megérkeztek,
kéri  a  Képviselő-testületet,  hogy  javaslataikat  kérdéseiket  tegyék  fel.  Átadja  a  szót  Kiszelovics
Ildikónak.

Kiszelovics Ildikó: Köszönti a Képviselő-testületet és megköszöni a felkérést. Röviden bemutatja a
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft-t, ami 1996 óta működik. Ismerteti cége referencia munkáit.
A településrendezési tervre kért árajánlatokat magyarázattal támasztja alá a Képviselő-testület részére.

Pollák Tibor polgármester: megkérdezi,  hogy a település teljes településrendezési terv módosítás
árajánlatának költsége kevesebb lesz az Agrota-2L kft által kért rendezési terv árával? Van-e lehetőség
részletfizetésre?

Szentiványi Andtás: megkérdezi, hogy , akkor hogyan oszlanak meg a költségek?

Kiszelovics Ildikó: válaszol a feltett kérdésekre. Elmondja az érintett területekre készített árajánlatot
tartalmazó szerződést, és ismerteti a közigazgatási területre vonatkozó szerződésrészleteit. Továbbá
azt is elmondja, hogy plusz költség az önkormányzat részére a levelezések lebonyolítása, a térképek
lekérdezése, adatszolgáltatás. Van lehetőség részletfizetésre, Ő csak az elvégzett munka után készíti el
a számlát. Elmondja, hogy egy projekten belül Ő nem lehet területrendezési terv készítő és főépítész is
egyben. Ezért az önkormányzatnak fel kell fogadnia egy főépítészt a munkálatok idejére.

Pollák Tibor polgármester: megkérdezi, hogy egy főépítész felkérése milyen költségekkel jár?

Kiszelovics  Ildikó: elmondja,  hogy  körülbelül  500.000.-600.000.-  Ft-ra  gondolná  egy  ekkora
nagyságú településen.  Szükséges még a partnerségi  egyeztetést  szabályozni,  ez a civil  szervezetek
bevonását jelenti a rendezési terv készítésébe.

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft árajánlatában
foglaltakkal az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg

73/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
Tiszasüly Község Településrendezési tervének módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Kiszelovics és Társa
Településtervező Kft-t meghatalmazza Tiszasüly Község Településrendezési
terv módosításának elkészítésére az Agrota-2L Kft kérésének megfelelően, a
háromoldalú megállapodás aláírása után. 
Az  Agrota-2L  Kft  a  Településrendezési  terv  módosítását  a  Tiszasüly
külterület 0384/2; 0384/3; 059/14; 078/1;078/2 hrsz-ra kéri.

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Kiszelovics
és Társa Településtervező Kft Tiszasüly Község Településrendezési tervének



teljes  felülvizsgálatára,  a  megváltozott  jogszabályoknak  megfelelő
elkészítésére.   

Tiszasüly  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Településfejlesztési
koncepcióról  szóló  314/2012  (XI.08.)  kormányrendelet  alapján  a
településfejlesztéssel  és  településrendezéssel  összefüggő  partnerségi
egyeztetés  szabályait  e  határozat  mellékletét  képező  szabályzat  szerint
határozza meg.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester
2.Munkácsi György jegyző
3.Képviselő-testület tagjai
4. Kiszelovics és Társa településtervező Kft
5. Agrota-2 L Kft

6.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: ismerteti a szociális juttatásokról szóló 15/2013.(XII.12.) önkormányzati
rendelet  módosításáról  szóló  előterjesztést.  Az  önkormányzati  segély  polgármesteri  hatáskörből
szociális bizottsági hatáskörbe kerül.

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

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazással az alábbi rendeletet alkotta
meg
 

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (VIII.01) önkormányzati rendelete

a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 15/2013.(XII.12.)
önkormányzati rendelet módosítására

( melléklet szerint)

7.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: ismerteti a lakásrendeletről szóló előterjesztést.

Szentiványi András: javasolja, hogy a lakásrendelet megalkotását halasszák el, mert az előterjesztést
olvasva úgy gondolja,  hogy nem Tiszasülyre  készült  el.  A kérés,  amit  a Képviselő-testület  kért  a
jegyző úrtól szerinte nincs összhangban az előterjesztéssel. Vannak benne hibák. Nem látja át, hol
lehet  a  jelenlegi  bérlőket  belevonni  ebbe  a  rendeletbe.  Szerinte  torzak  az  összegek  és  ez  csak
konfliktust szülnek. Kéri, hogy Fekete József képviselő társa kérését szem előtt tartva próbáljunk meg
megalkotni.  Törekedjenek az igazságosságra. Kiemel pár mondatot az előterjesztésből, amiket nem
ért, nem ért vele egyet.



Munkácsi  György  jegyző:  elmondja,  hogy  az  előterjesztésben  a  lakástörvény  előírásait  idézi.
Szociális alapon, költség elven és piaci alapon lehet kiadni a lakásokat, a törvény ezt mondja ki. Amit
a képviselő úr mond, hogy nem életszerű a rendelet az azért van, mert  a lakástörvényből ezeket a
részeket tartalmaznia kell a rendeletnek. Általános szabályt fogalmaz meg a törvény, aminek minden
lakosára érvényes kell, hogy legyen. Elmondja, hogy a szociális alapon történő lakáshoz juttatás címen
a  legkedvezőbb alapon tudják  kiadni  a  lakást.  Nem lát  jogszabályi  lehetőséget  a  közszolgálatban
dolgozók, a rendőr ingyenes lakáshoz juttatásához.

Szentiványi András: megkérdezi, hogy szociális alapon lakáshoz juthat akár a helyi rendőr, vagy a
köztisztviselő ?

Munkácsi György jegyző: a lakástörvény nem mondja meg, hogy minek kell megfelelni szociális
alapon. Ez a tervezet a fiatalok lakáshoz való segítéséről szól. Abba az irányba lett elvíve a rendelet.
Azt is elmondja, hogy ennek a rendeletnek általánosnak kell lennie. Nem lehet személyre szabni. A
lakástörvényben már nincs szolgálati lakás.

Szentiványi András: aggálya van, hogy a kormányhivataltól ne kapjanak a rendelet miatt észrevételt,
a szociális alapon lakáshoz juttatás számára nem azt jelenti!

 (A Képviselő-testület elnapolja a rendelet elfogadását)

( Szentiványi András távozik az ülésről, jelen van :4 fő)

( Módos Róbert távozik az ülésről)

8.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester : ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján 2014 évi költségvetés
módosítást  .  Ragály Erika aljegyző  asszony 2013.  évi  elszámolását  megkapták,  kéri  a  Képviselő-
testületet, hogy fogadják el a módosítást.

Kalmár Éva: elmondja, hogy nem látja jónak az elszámolást, hiszen jegyző asszony Jászladányról jár,
mégis Szászberektől számítva van az elszámolás.

Munkácsi  György  jegyző: elmondja,  hogy  Ő  nagyvonalú  volt,  hiszen  szolnoki  lakóhelyéről  jár
munkába, de Tiszasüly esetében csak Besenyszögtől számítva készítette el az elszámolását.  Ragály
Erika  aljegyző  asszony valóban így  jár  dolgozni  Szászberekről.  Tiszasülyről  pedig  Szászberekre
megy vissza a munkáját elvégezni.  Kéri a képviselő-testületet fogadják el a 2013 évi elszámolását
aljegyző asszonynak.
Kalmár Éva: elmondja, hogy fogadják el a módosítást. Sem jegyző úré sem jegyző asszonyé nem
leszünk.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a felhívásban foglaltakkal, az szavazzon a Képviselő-
testületet , hogy fogadják el a költségvetés módosítását.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazással az alábbi rendeletet alkotta 
meg

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (VII.21.) számú rendelete

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



 (a módosító rendelet az egységes szerkezetű rendelet része a  melléklet szerint)

9.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester  : ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján  Veres  Kálmán
díszsírhely  kérelméről.  Elmondja,  hogy  Veres  Kálmán  édesapja  kapta  meg  25  évvel  ezelőtt  a
díszsírhelyet, amire pár hónappal később az édesanyját is elhelyezték. Tájékoztatást kér a Képviselő-
testülettől Kálmán bácsi,  hogy ilyen esetben rájuk mi  vonatkozik.  Fellelhető írásos dokumentuma,
okirata nincs.

Munkácsi György jegyző:  ismerteti a temetőrendelet ide vonatkozó részét. Javasolja, hogy mivel a
kérelemben több sírhelyet kitüntetettek régen és díszsírhelyként nyilvánítottak, így kéri Demjén Imrét,
hogy együtt  nézzék  meg  a  temetőben,  hogy konkrétan  hány sírhelyet  érint.  A  temetőgondnoknál
vezetett temetőkönyvet tekintsék meg a fellelhető iratokat nézzék át.  A tájékoztatást Veres Kálmán
részére ez után tegyék meg.

(A Képviselő-testület döntést nem hozott)

10.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester  : ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján  előterjesztés  a
Környezet Fenntarthatóság tervéről. Elmondja, hogy ez a szennyvíz és ivóvíz pályázatok kapcsán van
rá szükség. Ezeket a terveket két évente felül kell vizsgálni. Ennek a költsége 30.000.-Ft+ áfa. 

Demjén Imre: elmondja, hogy ezt mind a szennyvíz és ivóvíz pályázatnál kérik.

Pollák Tibor polgármester: Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
aki a melléklet szerint elfogadja a környezeti fenntarthatósági terv megújítását, az szavazzon. 

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

74/2014. (VII.17.) önkormányzati határozat
Tiszasüly Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadására

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Keviterv
Akva  Mérnöki  Vállalkozási  Kft  által  elkészített  Tiszasüly  Községi  Önkormányzatának
Környezeti Fenntarthatósági Tervét (Local Agenda 21).
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat   Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Keviterv  Akva
Mérnöki Vállakozási Kft (Local Agenda 21) Tiszasüly Környezeti Fenntarthatóság Tervét
felülvizsgálja, melynek elkészítésének díja 30.000.- Ft+27% Áfa.

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

11.Napirendi pont megtárgyalása:



Pollák Tibor polgármester : átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: tájékoztatja szóban  a Képviselő-testületet, hogy az Óvodavezetői pályázat
beadási  határideje  lejárt.  Egy  pályázat  érkezett  Tibádné  Nagy  Zsuzsanna  részéről.  Elmondja  az
óvodavezetői  pályázat  további  teendőit,  hogy az  augusztusi  testületi  ülésre  be  lehessen  napirendi
pontként vinni. Kéri, hogy a szükséges fórumokat szervezze meg, és a szülői szervezet, alkalmazotti
munkaközösséggel bonyolítsa le. Amennyiben a fórumok hamarabb döntésre jutnak, úgy a Képviselő-
testület is előbb tud az ügyben dönteni.
Kinevezésről a következő Testületi ülésen lehet dönteni.

12.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester : átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.

Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a törvényességi észrevételről Tiszasüly község
honlapjáról.  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JNB/06/00550/2014 
iktatószámú,  a település hivatalos honlapjával kapcsolatos törvényességi felhívásról szóló 
levelét. Elmondja az ide vonatkozó jogszabályt az információ szabadságról szóló törvényről 
és abban foglaltakról. Amennyiben a község rendelkezik honlappal, úgy előírja, hogy minek 
kell szerepelnie a honlapon. Elmondja, hogy minek kell fennlenni egy ilyen honlapon.

Pollák Tibor polgármester: Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
aki a melléklet szerint elfogadja a törvényességi felhívás a község honlapjáról szóló levelére, az
szavazzon. 

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

75/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
a község hivatalos honlapjára törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztály
JNB/06/00550/2014. ikt.számú törvényességi felhívását elfogadta. 
A Képviselő-testület a honlap jogszerű tartalmának feltöltésére felhatalmazza
a jegyzőt.
Határidő 2014. augusztus 31. 

Erről értesülnek:

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

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

13.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester : ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján előterjesztés a Tisza-tavi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata. Kéri a társulás a
Képviselő-testület hozzájárulását a megállapodás elfogadásáról.
 



Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a tagja maradunk a társulásnak. Az éves tagdíjat kell
vállalni, mert a Katasztrófavédelem a szúnyoggyérítést Tiszasülyön ingyen csinálja.

Pollák  Tibor  polgármester:  elmondja,  hogy  továbbra  is  tagjai  maradunk  a  Tisza-tavi
Területfejlesztési  Önkormányzati  Társulásnak, mert  az  együttműködés  más  területen  is
előnyös a községnek. Több feladatot lát el a társulás.

Demjén Imre: elmondja, hogy korábban is volt együttműködés. Szükséges a tagság a Tisza-
tavi  Területfejlesztési  Önkormányzati  Társulással,  mert  a  jövőben  is  lehetséges  közös
közmunkaprogramban való részvétel.

Pollák  Tibor  polgármester:  Amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület
tagjait,aki a melléklet szerint elfogadja a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás felülvizsgálatával  az szavazzon. 

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

76/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
felülvizsgálatára

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-tavi Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálatát megtárgyalta és azt 
elfogadta.
 

Erről értesül:
1.) Pollák Tibor polgármester
2.)  Munkácsi György jegyző
3.) Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulás
4.) Képviselő-testület tagjai helyben

14.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester : ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján előterjesztés a vidék fej-
lesztéssel kapcsolatos  Leader pályázatot. Elmondja, hogy 5 évente szükséges, hogy a hozzájárulás 
Képviselő-testület határozat alapján megtárgyalásra és elfogadásra kerüljön. Elmondja továbbá, hogy a
Leader pályázatoknál van szükség a tagsághoz.
Amennyiben  kérdés,  vélemény,  hozzászólás  nincs,  kéri  a  testület  tagjait,  aki  a  melléklet  szerint
elfogadja a Vidékfejlesztési Fejlesztés Leader pályázathoz az szavazzon. 

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

77/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
Közép -Tisza -ZagyvaVidékfejlesztési Egyesületről

 



 Tiszasüly Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  megerősíti  a  Közép-Tiszas-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozását, a Leader pályázatokban való részvételét.

Erről értesül:

1. Pollák Tibor polgármester
2.  Munkácsi György jegyző
3.Közép –Tisza- ZagyvaVidékfejlesztési Egyesület

4. Képviselő-testület tagjai helyben

15.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy a mai nap folyamán Baginé Czékus Ilona pénzügyes és
Dr Fridrichné Nyolczas Amália ügyvédnő volt jelen a közös iskola és óvoda elszámolási vitájával
kapcsolatos  egyeztetésen  Besenyszögön.  Kéri  Baginé Czékus Ilonát  és  Munkácsi  György jegyzőt,
hogy az ott elhangzottakról tájékoztassák a Képviselő-testületet.

Munkácsi György jegyző:  elmondja, hogy a Besenyszög és Tiszasüly között indított per kapcsán a
közös  iskola  és  óvoda  elszámolását  tekintették  meg  a  pénzügyes  kollégák,  mindkét  fél  részéről
ügyvédjeik jelenlétében. Erről készült jegyzőkönyvet a Képviselő-testület az ülés elején kapta meg. 
Röviden ismerteti a jegyzőkönyv tartalmát és összefoglalja a perben húzódó ügy kezdetét és hogy hol
tart  a mai napon.  Elmondja, hogy ha a képviselő-testület ezt a jegyzőkönyvben rögzített adatokat
elfogadja és a Besenyszögi Képviselő-testület is elfogadja, akkor ez egyesség is lehetne. Elmondja,
hogy amit Baginé Czékus Ilona is vitat, hogy amikor Tiszasüly úgy döntött, hogy a Kolping Katolikus
Iskolához csatlakozik és ezt 3 fő dolgozó nem vállalta, ebből munkáltatói intézkedések sorozata lett.
Számolniuk  kellett  a  felmentéssel,  végkielégítést  kellett  teljesíteni  ezeknek  a  pedagógusoknak.
Kiemelte,  hogy  támogatólag  terjeszti  a  besenyszögi  Képviselő-testület  elé  a  kistérségi  normatíva
gyermeklétszám arányos megosztását,  visszamenőleg 2007-ig. Kéri a képviselő-testületet,  hogy ezt
fogadja el, ez peren kívüli megegyezést jelentene.

Pollák  Tibor  polgármester:  elmondja,  hogy  az  állások  be  lettek  töltve  a  létszámleépítés  után.
Javasolja, hogy várják meg a Besenyszögi Képviselő-testület döntését. 

Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy mit tapasztalt az egyeztetés folyamán. Továbbá megemlíti a
per  eljárásával  kapcsolatosan,  hogy  letelik  a  90  nap  határidő  jövő  héten,  amikor  az
önkormányzatoknak  alperes  és  felperesnek  be  kell  nyújtani  az  egyezséget.  Elmondja,  hogy  a
Besenyszögi  pénzügyes kolleganő ragaszkodik a hivatalos éves MÁK-tól kapott adatokhoz. Ezt az
adatot az intézmény igazgatója adná meg a kolléganő részére.

Munkácsi  György jegyző:  elmondja,  hogy az idő rövidsége miatt  a  határidőn túl  lehet  már  csak
dönteni, de véleménye szerint a bíróság elfogadná a határidőn túl a megegyezést. Nem azt kéri, hogy
egyoldalúan fogadja el a képviselő-testület a kimutatást, hanem feltételesen ha a besenyszögi testület
is elfogadja a gyereklétszám arányos kimutatást. Ezt bele lehetne foglalni a határozatba.

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy ezt az egyeztetést lehetett volna kettő héttel korábbra is
tenni, lett volna idő megtárgyalni.

Kalmár Éva: elmondja, hogy nem így kellene lennie. Javasolja, hogy ezt így ne csatolják be.



Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy támogatja és javasolja,  legyen egy együttes testületi ülés,
ahol  a  két  testület  egyszerre  dönthet.  Szerinte,  ha  90  napon  túl  születik  megállapodás  a  bíróság
elfogadja, lehet azt pontosítani szeptemberig. 

Demjén Imre: egyetért Kalmár Éva javaslatával ne legyen ez becsatolva. A két testület közös ülésen
tárgyalja meg a megállapodást, hogy dönteni tudjanak. Valójában Ő nem akar fizetni sem 11.000.000.-
Ft-ot sem 8.000.000.- Ft-ot!

Baginé Czékus  Ilona:  elmondja,  az  egyeztetés  rájuk vonatkozó elszámolásának részét.  Nem volt
megállapodás a besenyszögi és a tiszaszülyi önkormányzat között. Továbbá elmondja, hogy nem ért
azzal egyet, hogy neki kellett ezen a megbeszélésen részt venni, nincs döntési jogosultsága. Ennek így
nem  volt  értelme,  hiába  javasolt  valamit.  Ki  van  mutatva  a  jogos  felhasználás,  holott  nincs
megállapodás!

 Pollák Tibor polgármester : elmondja, hogy bírósági szakértő döntse el a pénzügyi kérdést, Ő nem
fogad el egyezséget.

78/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
A Besenyszög és Tiszasüly közti pénzügyi egyeztetés jegyzőkönyvéről.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a   2014. július 17-én Besenyszögön 
készült, a határozat mellékletét képező, az iskola és óvoda társulás pénzügyi elszámolásáról 
szóló jegyzőkönyvet –melyet Tiszasüly képviseletében Fridrichné Dr Nyolczas Amália és 
Baginé Czékus Ilona elfogadásra javasolt-   megtárgyalta és az abban foglaltakat nem 
fogadja el.
 

Erről értesül:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Munkácsi György jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

Kmf.

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



            /:Demjén Imre:/
                    jegyzőkönyv-hitelesítő

Tiszasüly Község Iktatószám: 
161/11/2014

     Jegyzőjétől

II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. július 17-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

67/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
jegyzőkönyv- hitelesítőre

68/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat 
napirendi pont elfogadására

69/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
a közrend- és közbiztonság helyzetéről

70/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
a Tiszasülyi Polgárőrség 2013. évi
munkájáról

71/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
a 2014 március 18.-i  ülés jegyzőkönyvére tett törvényességi felhívás megtárgyalásáról

72/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
hulladékgazdálkodási szerződésre vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalásáról

73/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
Tiszasüly Község településrendezési tervének módosításáról

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (VII.21) önkormányzati rendelete
a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 15/2013.(XII.12.)
önkormányzati rendelet módosítására



Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (VII.21.) számú rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) önkormányzati 
rendelet módosítására

74/2014. (VII.17.) önkormányzati határozat
Tiszasüly Község Önkormányzatának
Környezeti Fenntarthatósági Tervének
Elfogadására

75/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
a község hivatalos honlapjára törvényességi felhívás megtárgyalásáról

76/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
felülvizsgálatára

77/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
Közép -Tisza -ZagyvaVidékfejlesztési Egyesületről

78/2014.(VII.17.) önkormányzati határozat
A Besenyszög és Tiszasüly közti pénzügyi egyeztetés jegyzőkönyvéről.

Készült: 3 példányban.
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