Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október
20-ai közmeghallgatásról

Jelen vannak:

jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén Imre, Fekete József,
Majercsik Zoltán, Vargáné Kalmár Éva, Veres Kálmán, Vizi Zsolt.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző

Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 10 fő képviselőből 8 fő jelen van. Az ülésről való távolmaradását
Csörögi Tibor, Romanek Róbert képviselő nem jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Vargáné Kalmár Éva
testületi tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta
Vargáné Kalmár Éva testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a
Képviselő-testület
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi
pontokat a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
Napirend:

Előadó:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2006 – 2009 évek
között végzett munkájáról

Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása
Pollák Tibor polgármester: ismeretei az önkormányzat 2006-2009. évek között végzett
munkájáról szóló tájékoztatóját a melléklet alapján.
Kéri a lakosságot, mondják el véleményeiket, javaslatukat a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hozzászólások:
Nagyné Balázs Mariann: érdeklődne, hogy esetleg van-e lehetőség arra, hogy testvérváros
kapcsolatot alakítsanak ki valamelyik településsel, hogy a községben élő gyerekek
könnyebben részt tudjanak venni nyári táborozásokon. Nyáron nincs kihasználva a
Művelődési Ház illetve a Faluház.
Pál Imre jegyző: román testvérvárosi kapcsolat kialakítása folyamatban van. Pályázati
lehetőség is van rá, de a román fél még keresi azokat a megoldásokat, hogy nem minket
terheljenek az anyagi vonzatok. A művelődési ház és a faluház kihasználásának megoldása is
folyamatban van. Nagyobb városokból, mint pl.: Budapest szeretnénk gyerekeket elhozni
vidékre, hogy megismerjék a falusi életet. Szeretnének kialakítani a Művelődési Házban egy
olyan részt, ahol fogadni tudják a gyerekeket, költségtérítés fejében.
Nagyné Balázs Mariann: miért román testvérváros? Miért nem Magyarországon belül város?
Ez jobban kivitelezhető lenne véleménye szerint.

Pál Imre jegyző: Székelyföldi város szeretnénk testvérvárosnak, de a magyarországi
kapcsolat is egy megoldás.
Pollák Tibor polgármester: magyarországi településekkel való kapcsolattartást nem akarnak
támogatni.
Kovács Ildikó: hány pályázatot nyújtottak be és abból mennyi volt sikeres?
Pollák Tibor polgármester: hét pályázatot nyújtottak be, ebből kettő nyert.
Kovács Ildikó: hallotta, hogy szeretnének Tiszasülyre mentőállomást, de tudomása szerint
Kőtelek is pályázik erre posztra. Fölösleges olyan dolgokra pályázni, aminek nem felelnek
meg.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy véleménye szerint ez nem fölösleges dolog, itt
van az orvosi ügyelet, emiatt mi nagyobb eséllyel pályázunk és a környező önkormányzatot
nagy hiánnyal küszködnek. A rendőrőrs létrehozása is sikerrel járt.
Kovács Ildikó: a rendőrőrs kialakítása mennyibe került az önkormányzatnak.
Pál Imre jegyző: nem került pénzbe, csak utánajárásba. A rendőrőrs létrehozását
kormányszintű jogszabályok határozzák meg. Szakmai elvárások eredményeként csökkennie
kell a bűncselekmények mutatószámának.
Nemes-Szabó József: hány százalékos a munkanélküliség a településen?
Pál Imre jegyző: kb 12-13 %.
Nemes-Szabó József: a tanyagondnoki állást miért szolnoki munkaerővel kellett betölteni? E
településről is lett volna erre alkalmas ember, aki el tudná látni ezt a beosztást.
Pollák Tibor polgármester: átadja szót, az intézményvezetőjének.
Nemes-Szabó József: nem újjal kell egymásra mutogatni.
Laukó Ferencné: a vezetőség tud arról, hogy a településen elterjedtek a patkányok?
Pollák Tibor polgármester: nem hallottak róla, de kéri, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Közüzemi Gondnokság vezetőjével és megtesznek minden szükséges intézkedést ez ügyben.
Nemes-Szabó Jószef: még nem kapott választ a kérdésére.
Vargáné Kalmár Éva képviselő: mindenképpen munkanélkülit akartak felvenni a támogatás
miatt. A munkaügyi központtól kértek segítséget. Az hogy ki és milyen módon járt el ez
ügyben, kéri, hogy álljon fel, és mondja el véleményét.
Pollák Tibor polgármester: újságban meghirdetésre került az állás nem?
Vargáné Kalmár Éva képviselő: nem.
Nemes-Szabó József: akkor én is jelentkeztem volna.
Nagyné Balász Mariann: hogy áll a településőr pályázat? Milyen végzettség kell hozzá?
Van-e már rá ember? Mi lesz a feladata? Ki fogja fizetni a bérét? Ki lesz a munkáltató?
Pollák Tibor polgármester: személy és vagyonőr végzettség kell hozzá.
Pál Imre jegyző: határozott idejű szerződéssel kerül majd felvételre erre az évre. Bruttó
71500.-Ft lesz a fizetése. Próbálnak olyan munkanélkülit keresni, aki rendelkezik a megfelelő
végzettséggel.

Nemes-Szabó József: lehet el kellett volna azon gondolkozni, hogy valakit kitanítanak.
Pál Imre jegyző: ha valakit kitanítanak, akkor határozatlan időre kellene felvenni. Erre meg
még nem találtak anyagi forrást. Azért szól erre az évre a pályázat is, hiszen a 2010-es
költségvetés még nincs elfogadva.
Nagyné Balázs Mariann: megszeretné kérni a képviselőket, hogy egyesével számoljanak be,
hogy milyen társadalmi illetve közösségi munkát végeznek vagy végeztek, vagy csak
felveszik a tiszteletdíjukat?
Vargáné Kalmár Éva képviselő: szerveztek rendezvényeket képviselő kollegákkal,
melyeken sajnálatos módon kevesen jelentek meg. Szerettek volna közösséget kovácsolni.
Sajnos a településen élő emberek összetartó ereje nulla. Bármilyen társadalmi rendezvény
lebonyolításában segít, ha megkérik.
Majercsik Zoltán képviselő: társadalmi munkára konkrét felkérés nem volt ebben az évben.
Az iskola miatt nagyon sok társadalmi munkát elvállalt. Azért indult képviselőnek is, mert az
iskolában is sokan felkeresik. Sok esetben tolmácsolt kérdéseket a képviselő-testület felé.
Annak idején pl.: a játszótér felépítésénél sokan összefogtak, sajnos azóta erre nem volt példa.
Nagyné Balázs Mariann: hallott olyan esetről, hogy a felső tagozatban a leány WC-be csak
egy WC működött. Miért? Miért a diákoknak kell takarítani? Az ügyeletesnek kell felmosnia
az első szünetben. Az iskolába 7.45-ig miért nem lehet bemenni?
Majercsik Zoltán képviselő: a diák bent lehet 7.45 előtt az iskolába, ha muszáj. Akinek nem
muszáj az ne legyen 7 órakor az iskolába. Az hogy valaki ügyeletes, az kiváltságot jelent. Az
ügyeletesek nem akarnak takarítani, régen ennél sokkal több dolga volt. Igen, sajnos
előfordult olyan, a hogy leány WC-ben csak egy WC működött.
Demjén Imre képviselő: Pénzügyi és Szociális Bizottság tag. A magán és a képviselőtestületi munkáját nem tudja szétválasztani. Sok közösség van, melyeknek munkáját mindig
próbálja valamilyen mértékben segíteni, pl.: kézilabda, egyesület, újság. A méhészek kamarai
tagja, a reformátusok gondnoka.
Vizi Zsolt alpolgármester: a polgármestert helyettesítem, többször volt kistérségi üléseken,
képviselő-testületi ülést vezettem. Társadalmi munkában idén ötödik alkalommal rendeztem
meg a Tiszavirág Fesztivál keretében a traktoros versenyt. Mindezek mellett a jászkiséri
tűzoltóság tagja vagyok. Focimeccsekre szoktam vinni a gyerekeket.
Veres Kálmán képviselő: Pénzügyi Bizottság tagja, melyek ülésein rendszeres részt vesz.
Nyugdíjas Klub vezetője, melynek 92 tagja van.
Baksay Endre képviselő: egyesületi tag, ahol az ellenőrző bizottság tagja, a Nyugdíjas Klub
vezetőségének tagja, vadásztársaság elnöke.
Fekete József képviselő: úgy gondolja, hogy az efféle személyeskedés nem ide való, a
képviselő-testület havonta ülésezik. Ha tiszteletdíjat elosszák, nagyon kevésre jön ki az
órabér, ha mindenki becsületesen átolvassa, tanulmányozza a kiküldött anyagokat. Nekem
nem kell egyetértenem a polgármesterrel, nem is szokott, ha úgy gondolja, vannak is
nézeteltérések.
Varga Lajosné: elmondja véleményét, hogy a falu ott tart, ahol tart, ez a képviselőtestületnek köszönhető. Nagyon sokat társadalmi munkázott.
Kovács Ildikó: ő köszöni a beszámolókat és tájékoztatókat.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület
tagjait, aki elfogadja az önkormányzat 2006-2009. évek között végzett munkáról szóló
tájékoztatót, kérem, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta meg:
75/2009. (X.20.) sz. Kt. határozat
az önkormányzat 2006-2009. évek között
végzett munkájáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú
szavazással elfogadta az önkormányzat 2006-2009. évek között
végzett munkájáról szóló tájékoztatót.
Erről értesülnek:
1.
Pollák Tibor polgármester helyben,
2.
Képviselő-testület tagjai helyben,
3.
Pál Imre jegyző helyben.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, a közmeghallgatást
bezárja. Köszöni a lakosság megjelenését.
Kmf.
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