Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-ai
soron következő üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Kalmár Éva, Fejes László
képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Munkácsi György jegyző, Baginé Czékus Ilona, Majercsik Zoltán
Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Külön köszönti Majercsik Zoltán igazgatót.
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 3 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta
Kalmár Éva testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
79/2014.(VIII.26.) 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 Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokon
kívül kerüljön felvételre 11. napirendi pontként. Aki egyetért a bővített napirendi pontokkal, az
szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi
pontokat.

80/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
napirendi pont elfogadására
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az alábbiak
szerint a napirendi pontokat:

Napirend:
1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási feladat- ellátási kötelezettség

Előadó:
Pollák Tibor

teljesítésére vonatkozó, Regio-Kom Kft-vel kötendő szerződés elfogadására

polgármester

2. Előterjesztés Tiszasülyi Vackor Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére
benyújtott pályázat megtárgyalása

Munkácsi György
jegyző

3. Előterjesztés a Településrendezési Terv elkészítésére
vonatkozó szerződés elfogadásáról

Pollák Tibor
polgármester

4. Előterjesztés gazdaságfejlesztő beruházás támogatásáról

Pollák Tibor
polgármester

5. Előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
(településrendezési terv) szóban

Pollák Tibor
polgármester

6. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókör
szavazatszámláló bizottsága tagjainak megválasztására

Munkácsi György
jegyző

7. Előterjesztés Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt vagyonértékelés és
pótlási terv elkészítése

Pollák Tibor
polgármester

8. Előterjesztés Országos Mentőszolgálat kérelme

Pollák Tibor
polgármester

9. Előterjesztés önkormányzati intézmény energia korszerűsítésére vonatkozó
KEOP pályázat beadásához
(szóban)

Pollák Tibor
polgármester

10. Előterjesztés a Kormányhivatal Törvényességi felhívására
(a polgármester 651/2/2014. számú határozata)

Munkácsi György
jegyző

11. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. gördülő fejlesztési terv a 2015-2029időszakra
12. Településrendezési terv elkészítéséhez főépítész választása

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: elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási feladat- ellátási kötelezettség
teljesítésére vonatkozó, Regio-Kom Kft-vel kötendő szerződés elfogadásáról. 2014.08.25. nap
folyamán a jegyző úrral voltak tárgyalni a Regi-Komnál személyesen. A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést átbeszélték Farkas Ferenc ügyvezető úrral és a korábban megküldött
szerződést átdolgozva a Képviselő-testület már az új javított szerződést kapta meg. Kéri jegyző urat,
hogy foglalja össze a szerződésben történt változásokat a Képviselő-testületnek.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy a korábban kapott szerződés több szerződésből állt, ami
alapjaiban volt nem elfogadható. A most kiosztásra került szerződés több ponton lett változtatva. 1.

oldalon a Regio-Komnál kiegészítésre került a KÜJ; KTJ; statisztikai számmal; és az OHÜ minősítési
osztállyal ezeket a törvény is kötelezően előírja, hogy rendelkeznie kell a szolgáltatónak. Ugyanezen
oldal 3. pontjában az utolsó sorban jövő idejű kijelentés hangzott, ami ki lett javítva. A 4. oldalon a III.
pontja is ki lett egészítve.
„ az önkormányzat által fizetendő díj tartalmazza a Közszolgáltató alábbi költségeit:
-a hulladék gyűjtésének, szállításának, ártalmatlanításának költségeit” ez magában foglalja így már a
lerakás-ártalmatlanítását is a hulladéknak.
A IV. pontban a szerződés 2014.június hó 1-től két éves időtartamra lett módosítva. A
hulladékgazdálkodási törvény rögzíti a „ szennyező fizet „ elvet. E szerint a lakosoknak kell a
szemétszállítás díját megfizetni, vagyis a szolgáltatónak a lakosokkal kellene szerződést kötni, nem az
önkormányzattal!
Elmondja továbbá, hogy megkérdezték az ügyvezető urat, hogy van -e másik olyan önkormányzat,
aki a lakosok helyett vállalja a szolgáltatás megtérítését. A válasz az volt rá, hogy nincs és azért, mert
Tiszasüly nincs benne a társulásba. Mivel Tiszasüly Község Önkormányzata szolgáltatást kér a Regio
Kom-tól annak ez a 61.000 Ft+ Áfa /hét a díja. Amennyiben a lakosokkal kellene megkötniük a
szerződést, úgy sokkal drágább lenne, hiszen minden ingatlanra külön szerződést kellene készíteniük.
A mai testületi ülésen, ha nem kerül elfogadásra a szerződés, akkor 3 napon belül jeleznünk kell a
kormány hivatalnak és a kormány hivatal és a katasztrófavédelem kijelöl egy szolgáltatót 9 hónapra,
ami még 3 hónapra meghosszabbítható. Amennyiben kijelölésre kerül a sor, akkor a helyi rendelet
alapján szabja meg a katasztrófa védelem a szolgáltatónak a díjat és a szolgáltató ez alapján köti meg
a szerződést a lakosokkal. Javasolja, hogy ha a Regio-Kom szerződésnél dönt a Képviselő-testület,
akkor az 1 számú mellékletbe kerüljön kiegészítésként „ a hulladék ártalmatlanítása”.
Demjén Imre: elmondja, hogy Ő egyetért a javaslattal, szerinte fogadják el a szerződést.
Kalmár Éva: elmondja, hogy elfogadható a szerződés és a továbbiakban ez még mindig módosítás
képes lehet, ha úgy hozza a szükség.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy fogadják el a szerződést. A Regio-Kom közel van így a
szállítás költségei kedvezőbbek, mintha a Remondis tárlóhelyére szállítanának. Továbbra is azt
javasolja, hogy a településen legyen megoldva ingatlanonként a kukák bevezetése. Úgy gondolja, ha
nem vállalja az önkormányzat ezt a terhet, a lakosság az utcákra, határba helyezi el a hulladékot. Aki
egyetért a szerződésben foglaltakkal, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg
81/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
hulladékgazdálkodási szerződésre
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási
feladatára vonatkozó szerződést megköti a REGIO-KOM
Térségi
Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
A feladatkör ellátásának díja: 61.000.-Ft+Áfa/ hét.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Munkácsi György jegyző
3.
Képviselő-testület tagjai
4. JNSZ Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály
5. Regio-Kom , Jásztelek

2. napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek..
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy az előző testületi ülésen lezárult a pályázat beadásának
határideje, a Vackor óvoda vezetői állásra Tibádné Nagy Zsuzsanna részértől egy pályázat érkezett.
Ezt még véleményeznie kellett az óvodában működő fórumoknak. Tibádné Nagy Zsuzsanna régóta
dolgozója ,vezetője az óvodának. A határozat tartalmazza azokat a jogszabályokat, amivel ki lehet
nevezni. Az előterjesztést mindenki megkapta.
Pollák Tibor polgármester: Amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület
tagjait, aki elfogadja Tibádné Nagy Zsuzsanna Tiszasüly Vackor óvoda vezetőjeként történő
kinevezését, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
meg:

82/2014(VIII.26.) önkormányzati határozat
Tibádné Nagy Zsuzsanna óvoda vezetői megbízásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII törvény alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
alapján és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 326/2013
(VIII.30.) kormány rendelet alapján 2014. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig
Tibádné Nagy Zsuzsannát megbízza intézményvezetőként a Tiszasülyi Vackor Óvoda
vezetésével.
A megbízás további 3 évvel pályázat nélkül meghosszabbodik, amennyiben Tibádné Nagy
Zsuzsanna az intézmény vezetői szakképzettséget megszerzi.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tibádné Nagy Zsuzsanna illetményét a
következők szerint állapítja meg:
alapilletmény:
296.309.-Ft
vezetői pótlék:
64.068.-Ft
nehéz körülmények
között végzett munka
pótlék :
16.017.-Ft
Összesen:

376.394.- Ft

Erről értesülnek: 1.Pollák Tibor polgármester helyben
2. Munkácsi György jegyző helyben
3. Képviselő-testület helyben
4.Tibádné Nagy Zsuzsanna
5. Magyar Államkincstár, Szolnok
3.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a településrendezési terv elkészítésére
vonatkozó szerződés elfogadásáról. Elmondja, hogy a Területrendezési terv módosításáról már az
előző testületi ülésen döntöttek és megbízták Kiszelovics Ildikót. A Kiszelovics és Társa
Településtervező és Tiszasüly Községi önkormányzat között kötött szerződésben foglalt határidő
2015.augusztus 15. A tervezési díj ára 4.700.000.-Ft + Áfa.. Az 1. számú mellékelt részletesen
ismerteti az ütemezés idejét és költségeit. Aki egyetért a szerződésben foglaltakkal az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg:
83/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Tiszasüly Község teljes területére vonatkozó tervezési szerződéséről.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasüly község teljes
közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési tervének elkészítésére
digitális feldogozással a Kiszelovics és társa településtervező Kft( 5000 Szolnok,
Karczag László utca 11. I/11. ) Irodát bízza meg.
A Tervezési szerződés időtartama
2015.augusztus 15.
A Tervezési szerződés díja
4.700.000.- Ft+Áfa azaz (négymillióhétszázezer forint plusz Áfa)
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Pollák Tibor polgármester
Munkácsi György jegyző
Képviselő-testület tagjai
Kiszelovics és Társa Kft

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy ahogyan azt Kiszelovics Ildikó említette főépítészt is fel
kell fogadni a Területrendezési terv elkészítése folyamán. Felvette a kapcsolatot négy főépítésszel és
kért árajánlatot. A testületi ülés időpontjára kettő főépítésztől érkezett árajánlat, amit a képviselő-testület is megkapott. Pálinkás Zoltán főépítész árajánlatában a munkafolyamat elvégzésének a díja bruttó
600.000.-Ft (alanyi adómentes). Szikra Zoltán főépítész munkadíja 350.000.-Ft+Áfa.
Mindkét ajánlathoz csatolták a főépítészek az okleveleiket, referencia munkájaikat.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a két beérkezett árajánlat alapján döntsenek.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg:
84/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Főépítész kiválasztásáról.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasüly község teljes
közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési tervének elkészítéséhez
Szikra Zoltánt bízza meg a főépítészi feladatokkal.
A Főépítész megbízási díja

350.000.- Ft+Áfa azaz (háromszáz-ötvenezer
forint plusz Áfa)

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Munkácsi György jegyző
3.Képviselő-testület tagjai
4.Szikra Zoltán főépítész

4.Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésről az Agrota-2L Kft

gazdaságfejlesztő beruházás támogatásáról.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy erre azért van szükség, hogy gyorsított eljárásban
tudja a Kiszelovics és Társa településtervező Kft elkezdeni a munkálatokat.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület
tagjait, aki elfogadja a gazdaságfejlesztési beruházás támogatását az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg:
85/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
gazdaságfejlesztő beruházás támogatásáról

Tiszasüly Község Önkormányzata az Agrota 2L Kft. területét érintő 0384/2 és 0384/3
helyrajziszámú (Szénási major), 059/14 helyrajziszámú (Központi telep), 078/1 és 078/2
helyrajziszámú (összevonva 078/2 hrsz) Kolopi tehenészeti telep területekre vonatkozó
településrendezési terv módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ 4.
(b) pontja alapján 15 új munkahely megteremtését biztosító gazdaságfejlesztő beruházás
érdekében támogatja.

Erről értesülnek:

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

5.napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot az előterjesztést a 2014. évi
költségvetési rendelet módosításáról. Elmondja, hogy a költségvetés módosítására a
településrendezési terv tervezési szerződés miatt van szükség.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a 2014 évre a tervezési szerződés pénzügyi ütemezés
alapján 1.550.000.- Ft+Áfa (2014.december 15) , elmondja, hogy pénzmaradvány terhére ezt
a költséget el lehet számolni.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény nincs kéri a Képviselőtestület tagjait fogadják el a költségvetési rendelet módosítását.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazással az alábbi rendeletet
alkotja.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014.(VIII.28.) számú rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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)
6. napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot: előterjesztés a helyi választási
bizottság és a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megválasztásáról. Átadja a szót
Munkácsi György jegyzőnek.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy a helyi választási bizottság és a nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság tagjait az önkormányzati választások előtt kell megválasztani. A
szavazatszámláló bizottság tagjait már az országgyűlési választás előtt megválasztotta a
képviselő-testület. A meglévő 1-es és 2-es szavazatszámláló bizottságból kerültek ki póttagok,
akikből a most megválasztani kívánt HVB és NSZSZB áll össze. Az 1-es és 2-es
szavazatszámláló bizottság póttagjai a későbbiekben fennálló változások miatt módosítva
lesznek. Elmondja, hogy a 2011. évi népszámláláson 25-nél többen vallották magukat
romának. Tiszasülyön 85 Roma vallotta magát roma származásúnak, így ez alapján 3.
szavazatszámláló bizottság lesz a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság Tiszasülyön.
Kéri a Képviselő-testület, hogy a Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság tagjait válasszák meg.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület
tagjait, aki elfogadja a helyi választási bizottság és a nemzetiségi bizottság tagjainak megbízását az
szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg:

86/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
A Helyi Választási Bizottság választásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013 évi
XXXVI. Törvény 23.§ alapján a Helyi Választási Bizottság tagjait az alábbiak szerint
választja meg:
Tagok:
Csillikné Katona Erzsébet
Tiszasüly, Berze Nagy János út 14.
Kátai Emilné
Tiszasüly, Dózsa György út 13.
Kovácsné Tarjányi Erzsébet Tiszasüly, Rákóczi út 11.
Póttagok:
Alföldi Dóra
Tiszasüly, Kiséri út 11.
Deák Barbara
Tiszasüly, Patika út 1.

Erről értesülnek:

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

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

87/2014. ( VIII.26) önkormányzati határozat
A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság választásáról
Tagok:
Litkei Tamásné
Baricz Katalin
Bálint Beáta
Póttagok:
Csöröginé Szakál Katalin
Szombat Dóra

Tiszasüly, Haladás út 11.
Tiszasüly, Vörösmarty út 7.
Tiszasüly, Fő út 96.
Tiszasüly, Berze Nagy János út 3.
Tiszasüly, Fő út 11.

Erről értesülnek: 1.Pollák Tibor polgármester helyben
2.Munkácsi György jegyző helyben
3.Képviselő-testület helyben
4. NSZSZB
7.napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester:ismerteti a napirendi pontot a Tiszamenti Regionális Vízművek
zrt vagyonértékelés és pótlási terv elkészítéséről. A bírálati jegyzőkönyvet mindenki
megkapta előterjesztésben. Elmondja, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek zrt pályázatot
írt ki vagyonértékelés elvégzésére. A pályázatot elbírálták és a Greenexion Tanácsadó kft
ajánlattevő készíti, melynek díja 2.600.000.-Ft. Ezt a TRV Zrt az önkormányzat felé
megtérített bérleti díj terhére kívánja rendezni. Nem érti, hogy a TRV-vel 2013-ban megkötött
szerződéskor már elkészítették a vagyonértékelést, miért kell minden évben ezt elkészíteni!?
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy a 11 napirendi pontként felvett TRV Zrt gördülő
fejlesztési terve már tartalmazza a 2015-2029 év időszakára készült, ebben a bérleti díj
8.550.000.-Ft lesz. Nincs benne a vagyonértékelés.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a TRV Zrt-vel kötött szerződés tartalmazza a
vagyonértékelést, de az 5 számú mellékelt teljesen más. Úgy vette át a TRV Zrt. Nem érti?
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy a 2013. évben kötött szerződés a TRV Zrt -vel,
amivel a komplett vízmű át lett adva tartalmazza, hogy a szerződésnek elválaszthatatlan része
az 5 melléklet, mely tartalmazza a vagyonértékelést. Ő felhívta a TRV Zrt jogászát, ha a 2013
évben készült vagyonértékelés, akkor a 2014 évben miért kérnek 2.600.000.-Ft-ot a
vagyonértékelés elkészítésére? Azt mondta a jogász hölgy, hogy megnézi. Tiszasülyön a
2013. évi szerződésnek van 5 számú melléklete, de az nem tartalmazza a vagyonértékelést.
Összegezve a 2013. évi szerződésnek része kellett volna, hogy legyen a vagyonértékelés, amit

a TRV Zrt készítetett. Most egy évvel az átvétel után megint vagyonértékelést akarnak
fizettetni az önkormányzattal.
Baginé Czékus Ilona: behozza a szerződést és megmutatja a Képviselő-testületnek, hogy a
Tiszasüllyel kötött szerződés elején is szerepel, hogy az 5 melléklet elválaszthatatlan része a
szerződésnek, de a 4 szám után a 6 szám jön. Itt sem jó a szerződés. Volt állapotfelmérés a
2013. évi szerződés mellett, abban sem tüntették fel, hogy mi használhatatlan, vagy rossz. Az
is melléklete a 2013.évi szerződésnek.
Demjén Imre: megkérdezi mennyi a bérleti díj éves szinten?
Baginé Czékus Ilona: tárgyévre eső amortizációjával egyezik meg a bérleti díj.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a Képviselő-testület a 7. napirendi pont után a
11.- ként elfogadásra került előterjesztést a gördülő fejlesztési tervvel folytassa, hiszen a két
napirendi pont összefügg egymással.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a 2013. évi szerződésben foglaltakban
elválaszthatatlan részként az 5. számú mellékletet kellene tudni, mi is az?
Kalmár Éva: megkérdezi, volt akkor vagyonértékelés 2013. évben? Jó lenne tudni!
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy megtörtént!
Demjén Imre: emlékszik a 2013. évi testületi ülésen Fekete József képviselő tette fel
kérdésként Hajdú Gábor vezérigazgató úrnak, hogy mi alapján csináltatja a TRV Zrt a
vagyonértékelést, lehet Tiszasüly is el tudná készíttetni, de a válasz az volt rá, hogy a TRV
Zrt. olcsóbban tudja elkészíttetni. Ha aktiválják a beruházásra szánt pénzt, akkor az
amortizációt jóval meg fogja dobni, akkor az lesz az éves bérleti díj. A táblázat nem
egyértelmű és a számokat sem érti ami az előterjesztésben van?
Kalmár Éva: elmondja, hogy akkor a vagyonértékelést az idei év bérleti díjára kívánja
terhelni a TRV ZRT.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy 571.720.Ft számlázott a 2013. évben bérleti díjnak. Ez
nem a teljes évi bérleti díj.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a testület most még ne fogadja el.
Munkácsi György jegyző: a Képviselő-testület ne fogadja el a vagyonértékelésről szóló
bírálati jegyzőkönyvet, mert a 2013. évi szerződésnek része a vagyonértékelés. Egy éven belül
nem látják indokoltnak még egy vagyonértékelés elvégzését. A küldött előterjesztés kerüljön
pontosításra a TRV Zrt által.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a Képviselő-testület ne fogadja el a napirendi
pontot. Aki egyetért Munkácsi György jegyző által összegzettekkel az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg:

88/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
TRV Zrt vagyonértékelés és pótlási terv készítéséről
Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszameti Regionális Vízművek Zrt
vagyonértékelés és pótlási tervről szóló bírálati jegyzőkönyvben foglaltakat nem fogadja el,
mert 2013. évben kötött szerződés 5. melléklete tartalmazta a vagyonértékelést, így nem
látják indokoltnak az éven belüli újabb vagyonértékelés elvégzését.
Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2.Munkácsi György jegyző helyben
3. Képviselő-testület helyben
4. TRV zrt.
5. Demjén Imre műszaki vezető

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

89/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Trv Zrt gördülő fejlesztési terv 2015-2029 évre
Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
a gördülő fejlesztési terv 2015-2029 évi időszakra készített előterjesztését nem fogadja el,
mert nem látják alátámasztottnak a benne szereplő adatokat.
Kéri a Képviselő-testület, hogy részletezzék a számadatokat.
Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2.Munkácsi György jegyző helyben
3.Képviselő-testület helyben
4.TRV Zrt.
5. Demjén Imre műszaki vezető

8 napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot előterjesztést az országos
mentőszolgálat kérelméről. Elmondja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
mentőalapítvánnyal közösen egy Lucas II mellkasi kompressziós rendszert kívánnak
beállítani, ezért a környező önkormányzatokhoz kérelemmel fordultak az eszköz
megvásárlása érdekében. A mellkasi kompressziós eszköz 4.2 millió forintba kerül. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy véleményezzék a kérelmet.
Kalmár Éva: javasolja, hogy lélekszámarányosan kerüljön kiszámolásra a támogatás
összege.
Demjén Imre: javasolja, hogy támogassák a mellkasi eszköz megvásárlását.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy a mellkasi kompressziós eszköz megvásárlását
támogassák 60.000.- Kt-al. Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal
az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg:

90/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Országos mentőszolgálat kérelmére
Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnok
mentőállomás kivonuló állománya részére a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Mentőalapítvány által kért LUCAS II mellkasi kompressziós
rendszer beszerzését Tiszasüly Önkormányzat 60.000.- Ft, azaz
hatvanezer forinttal támogatja.
Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2.Munkácsi György jegyző helyben
3.Képviselő-testület helyben
4. JNSZM Mentőszolgálat

9.Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester : ismerteti a napirendi pontot az önkormányzati intézmény
energiakorszerűsítésre vonatkozó KEOP pályázat beadásához. Szóban szeretné elmondani a napirendi
ponttal kapcsolatos tudnivalókat, hogy beszélt a pályázatot író hölggyel és azt mondta, mivel
nincsenek a 30 milliós keretben, így nem kerül beadásra ez a pályázat. Továbbá azt is közölte, hogy
szeptemberben lehetőség lenne egy új pályázat kiírásánál beadni az energia korszerűsítésére
vonatkozó KEOP pályázatunkat. Önerőre lehet már most is pályázni.
Továbbá elmondja, hogy már megvásárolták az önkormányzat fűtését segítő kettő darab gázkazánt,
minél előbb be kellene szereltetni, hogy ne fussanak ki az időből. Megkérdezi Demjén Imre műszaki
vezetőt, hol tart a kazánok beszereltetése?
Demjén Imre: elmondja, hogy a kivitelező a nyár elején volt az önkormányzatnál megnézni a
kazánokat, de azóta nem jelentkezett. Kérte a kivitelezőt, hogy mondja meg mi lesz a költsége a
munkának , erre válasz a mai napig nem érkezett.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy nem kell tovább várni. Kéri Demjén Imrét, hogy nézzen
egy újabb kivitelezőt és vegye fel vele a kapcsolatot. Mire a tél beköszönt ez legyen megoldva.
Kalmár Éva: megkéri a műszaki vezetőt, hogy az öregek napközi otthonában a nyári festés után nem
lettek helyreállítva a radiátorok. Szeretné, ha ez is minél előbb pótolva lenne.
A napirendi pontot elnapolják.

10.Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester : átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek.
Munkácsi György jegyző: ismerteti a napirendi pontot a törvényességi észrevételről a Polgármester
651/2/2014 számú határozatáról. A
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

JNB/06/00573-5/2014 iktatószámon
törvényességi felhívást tett Tiszasüly Községi
Önkormányzat Polgármestere 651/2/2014. számú határozatára. Elmondja, hogy még
májusban törvényességi jelzéssel élt a Képviselő-testület felé, ezt a testület elfogadta, hiszen
azóta a szociális rendelet módosítása is megtörtént. Az önkormányzati segélyezés
polgármesteri hatáskörből átkerült szociális bizottság hatáskörébe, így az intézkedés
megtörtént. Kéri, hogy a kormányhivatal levelét fogadják el.
Pollák Tibor polgármester: Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
aki elfogadja a törvényességi felhívást a Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármestere
651/2/2014. számú határozatáról szóló levelére, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazással az alábbi
határozatot hozta meg:
91/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat

Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármestere 651/2/2014. számú határozatára tett
törvényességi felhívásról.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály
JNB/06/00573-5/2014. ikt.számú törvényességi felhívását elfogadta.

A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati segély megállapításának
hatáskörét gyakorló Szociális Bizottságot, hogy a polgármester 651/2/2014.
számú határozatát vizsgálja felül és a szükséges intézkedést tegye meg.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Pollák Tibor polgármester
Munkácsi György jegyző
Képviselő-testület tagjai
JNSZ Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály
5. Szociális Bizottság helyben

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
161/12/2014
Jegyzőjétől

Iktatószám:

II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 26-ai soron következő ülésének jegyzőkönyve
79/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
jegyzőkönyv- hitelesítőre

80/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
napirendi pont elfogadására
81/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
hulladékgazdálkodási szerződésre

82/2014(VIII.26.) önkormányzati határozat
Tibádné Nagy Zsuzsanna óvoda vezetői megbízásáról

83/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Tiszasüly Község teljes területére vonatkozó tervezési szerződéséről.
84/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Főépítész kiválasztásáról.
85/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
gazdaságfejlesztő beruházás támogatásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) önkormányzati
rendelete
86/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
A Helyi Választási Bizottság választásáról
87/2014. ( VIII.26) önkormányzati határozat
A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság választásáról
88/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
TRV Zrt vagyonértékelés és pótlási terv készítéséről

89/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Trv Zrt gördülő fejlesztési terv 2015-2029 évre
89/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Országos mentőszolgálat kérelmére
90/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Országos mentőszolgálat kérelmére
91/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat

Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármestere 651/2/2014. számú határozatára tett
törvényességi felhívásról.

Készült: 3 példányban.

