Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-ai soron
következő üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Fekete József, Fejes László, Szentiványi
András, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Vargáné Kalmár Éva képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző, Bábi Istvánné pénzügyi ügyintéző
Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő
képviselőből 7 fő jelen van.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Tibádné Nagy Zsuzsanna testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Tibádné Nagy Zsuzsanna
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, azzal a kiegészítéssel, hogy 10. napirendi pontként
vegyék fel az ivóvízrendelet módosítását, 11. napirendi pontként a folyószámlahitel keret növeléséről szóló
határozati javaslatot, valamint 12. napirendi pontként Körös-Tisza menti Önkormányzatok
Hulladékrekultivációs Társulása társulási megállapodása módosításáról szóló határozati javaslatot, az
szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak
szerint:

Napirend:

Előadó:

1. Törvényességi észrevétel az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló rendeletre

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
jegyző

2. Alapító okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Közüzemi
gondokság)

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
jegyző

3. Határozati-javaslat családtámogatási folyószámla nyitására

Pollák Tibor
polgármester

4. Törvényességi észrevétel Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 61/2010. (VII.15.) sz. Kt határozatára

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
jegyző

5. Jegyzői álláspályázat kiírása

Pollák Tibor
polgármester

6. Bel- és csapadékvíz rendezés pályázat

Pollák Tibor
polgármester

7. Szociális Bizottsági tagok választása

Pollák Tibor
polgármester

8. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
III. negyedévi teljesítéséről

Pollák Tibor
polgármester

9. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének irányelveire

Pollák Tibor
polgármester

10. Rendelet-tervezet a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről, valamint azok díjairól szóló 5/2004. (II.18.)

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
jegyző

rendelet módosításáról
11. Határozati-javaslat folyószámlahitel keret növeléséről

Pollák Tibor
polgármester

12. Határozati-javaslat Körös-Tisza menti Önkormányzatok

Pollák Tibor

Hulladékrekultivációs Társulása társulási megállapodása
módosításáról

polgármester

1.Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja szót Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzőnek.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: az előterjesztés alapján ismerteti a napirendi pontot.
Hozzászólások:
Demjén Imre: a költségvetési rendeletet ez érinti-e tartalmi szempontból
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet: nem, csak fogalmi pontosításról van szó.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki
egyetért a rendelet megalkotásával az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint
megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.02.) rendelet módosításáról szóló
9/2010. (XI.18.) rendeletét.
2.Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzőnek.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: ismerteti a napirendi pontot az előterjesztés alapján. Elmondja, hogy az
írásos előterjesztésben nem szerepel, de a Közüzemi Gondokság alapító okiratából törölni kell a szennyvíz
gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladatot, mivel ezt a feladatot 2010. március 16-tól a Hunyadfalvi
Regionális Szennyvíztisztító látja el.
Hozzászólások:
Szentiványi András: a fogorvosi ellátás mind a két alapító okiratban szerepel.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: Az elmúlt évben minden intézmény részére új alapító okiratot kellett
készíteni, ennek Tiszasüly is eleget tett. Minden tevékenységet amit az önkormányzat végez valamelyik
intézményéhez kellett besorolni. A tevékenységek besorolását 2009. évre és 2010. évre is el kellett végezni.
Csak a 2010. évi tevékenységi kört kell nézni, így nincs ellentmondás, csak a polgármesteri hivatalnál
jelentkezik szakfeladatként a fogorvosi ellátás.
Fekete József: javasolja, hogy az utolsó oldalon Pál Imre jegyző nevét töröljék. A bérbeadás hova sorolandó
be?
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: minden tevékenység valamelyik szakfeladathoz besorolható, ezt a
szakfeladat rend tartalmazza részletesen. A jegyző nevét valóban törölni kell.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki
egyetért az alapító okiratok módosításával az elhangzott kiegészítésekkel együtt, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
80/2010. (XI.18) sz. Kt. határozat
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi XC. törvény 135. § (9) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratból törli az alábbi szöveget:
„Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi”
„Pál Imre jegyző” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül „ A jegyző a …”
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
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4. Magyar Államkincstár

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
81/2010. (XI.18) sz. Kt. határozat
A Közüzemi Gondnokság alapító okiratának módosításáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi XC. törvény 135. § (9) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a Közüzemi Gondnokság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratból törli az alábbi szöveget:
„Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató
Közszolgáltató szerv fajtája: közüzem”
„ A 2010. január elsejétől alkalmazott szakfeladatok közül törli az alábbit:
3700001 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése”
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. KG vezetője
5. Magyar Államkincstár
3.Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint.
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki egyetért a mellékletben szereplő
határozati javaslattal, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
82/2010. (XI.18) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Községi Önkormányzat
Családtámogatási folyószámla nyitására
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy Tiszasüly
Községi Önkormányzat Családtámogatási folyószámlát nyit a Jászárokszállás és Vidéke
Körzeti Takarékszövetkezetnél.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5.
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
4.Napirendi pont megtárgyalása
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzőnek.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a testületi tagokkal már
megtárgyalták az észrevételt. Tájékoztatja a képviselőket hogy a Kőtelek-Hunyadfalva Körjegyzőséghez történő
csatlakozási kérelmüket Kőtelek és Hunyadfalva Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei elutasították.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy várják meg Besenyszög döntését. Ha nem kívánnak
körjegyzőséget létrehozni, akkor kiírják a pályázatot, ha igen, akkor körjegyzőségről fognak majd dönteni.
Fekete József: írjanak tájékoztató levelet a közigazgatási hivatalnak a döntésről.
Szentiványi András: hívjanak össze ülést november 30-ig.
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Fekete József: mi lesz akkor, ha most nem írják ki a pályázatot?
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: javasolja, hogy polgármester úr írjon egy tájékoztatást a Közigazgatási
Hivatalnak. A felszólításnak eleget tett a képviselőtestület, határidőben megtárgyalta a törvényességi
észrevételt, kérjen határidő módosítást december 15-ig a jegyzői állás meghirdetésére. Ebben az esetben a
Közigazgatási Hivatal nem fog lépni a törvényességi észrevételben leírtak kikényszerítésére.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki
egyetért a törvényességi észrevétellel, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
83/2010. (XI.18) sz. Kt. határozat
Törvényességi észrevétel
61/2010. (VII.15.) Kt határozatra

1.
2.
3.
4.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
előterjesztés alapján a törvényességi észrevételt megismerte, az abban foglaltakat
tudomásul vette és a jövőben tartózkodik hasonló törvénysértésektől. A törvényességi
észrevételben előírtak végrehajtására 2010. december 15-ig határidő hosszabbítást kér.
Erről értesülnek:
Pollák Tibor polgármester helyben,
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
Képviselő-testület tagjai helyben,
JNSZ Megyei Közigazgatási Hivatal

5.Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: Az előző napirendi pontnál hozott döntés alapján javasolja, hogy a
képviselőtestület a jegyzői állásra vonatkozó előterjesztést vegye le napirendről.
A képviselőtestület a javaslattal egyetért, és egyhangú szavazással a jegyzői állásra vonatkozó előterjesztést
leveszi napirendről.
6.Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy hoztak már
határozatot ezekben a tárgykörökben, az új döntések meghozatalát a polgármesterek személyében bekövetkezett
változások indokolják.
Hozzászólások:
Fekete József: az előleg meghozott határozatoknál már elmondta, hogy a Tiszasülyön megvalósuló
beruházások esetén hozzanak létre egy helyi bizottságot, aki a kivitelezést ellenőrzi, ismeri a tervet. Ha nem
megfelelően végzik a munkát, akkor tudja értesíteni az illetékeseket.
Pollák Tibor polgármester: akkor döntsenek most ebben is.
Fekete József: csak arról döntsenek, hogy hozzanak létre egy ilyen bizottságot, a személyekről majd később.
Szentiványi András: kivitelezésnél is jól jön egy ilyen bizottság, aki tud egyeztetni a tervezővel. A tervezőnek
is könnyebb és a falu is jobb helyzetbe tud így kerülni.
Fekete József: ezt ő is tudja támogatni.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért azzal a javaslattal, hogy hozzanak létre ellenőrző bizottságot, aki a
beruházásokat felügyeli az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
84/2010. (XI.18) sz. Kt. határozat
ellenőrző bizottság létrehozása beruházások
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kapcsán
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy ellenőrző
bizottságot hoz létre Tiszasüly településen történő beruházások ellenőrzése, felügyelete
kapcsán. A bizottság tagjait a beruházás megkezdése előtt kell megválasztani.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
Pollák Tibor polgármester: aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokkal egyetért az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
85/2010. (XI.18) sz. Kt. határozat
„A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósítását
megalapozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyában
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt) alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat
alapján hozzájárul hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításához a „ A
Vásárhelyi terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés JászNagykun-Szolnok Megyében I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósítását
megalapozó kiviteli
tervdokumentáció elkészítése” tárgyában.
Az eljárás lefolytatásának biztosításával Kunhegyes Város polgármesterét Szabó Andrást
bízza meg.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. A bírálóbizottság tagjai
5. Kunhegyes Város Önkormányzata (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
6. Abádszalók Város Önkormányzata (5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 12.)
7. Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u. 1.)
8. Jászkisér Város Önkormányzata (5137 Jászkisér, Fő út 7.)
9. Tiszabura Község Önkormányzata (5235 Tiszabura, Kossuth L. út 52.)
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
86/2010. (XI.18) sz. Kt. határozat
„ Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt” megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárásokhoz bírálóbizottság létrehozásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat alapján a „ Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében . ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító számú pályázathoz
kapcsolódóan a projekt” megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokhoz
bírálóbizottságot hoz létre az alábbiak szerint:
Elnök: Szabó András, Kunhegyes Város polgármestere
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Tagjai:
Kunhegyes Város Jegyzője
Abádszalók Város Önkormányzata által delegált tag
Tiszasüly Község Önkormányzata által delegált tag
Vezseny Község Önkormányzata által delegált tag
Jászkisér Város Önkormányzata által delegált tag
Tiszabura Község Önkormányzata által delegált tag
Nagy István pályázati koordinátor, környezetmérnök
Karancsi Tamás pénzügyi szakértő, JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft
Stiegler Beáta hivatalos közbeszerzési tanácsadó, JNSZ Megyei Területfejlesztési
Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester helyben,
2.Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben
3.Képviselő-testület tagjai helyben
4.A bírálóbizottság tagjai
5.Kunhegyes Város Önkormányzata (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
6.
Abádszalók Város Önkormányzata (5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 12.)
7.Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u. 1.)
8.Jászkisér Város Önkormányzata (5137 Jászkisér, Fő út 7.)
9.Tiszabura Község Önkormányzata (5235 Tiszabura, Kossuth L. út 52.)
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
87/2010. (XI.18) sz. Kt. határozat
„ Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt” megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárásokhoz bírálóbizottságba tag delegálásáról
Tiszasüly Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Vásárhelyi
Terv
Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó el- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében . ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító számú pályázathoz
kapcsolódóan a projekt” megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokhoz létrehozandó
bírálóbizottságba
Pollák Tibor polgármestert
delegálja.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. A bírálóbizottság tagjai
5. Kunhegyes Város Önkormányzata (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
6. Abádszalók Város Önkormányzata (5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 12.)
7. Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u. 1.)
8. Jászkisér Város Önkormányzata (5137 Jászkisér, Fő út 7.)
9. Tiszabura Község Önkormányzata (5235 Tiszabura, Kossuth L. út 52.)
7. Napirendi pont megtárgyalása
Pollák Tibor polgármester: Javaslatot tesz az Szociális Bizottság elnökére, tagjára és kültagjára:
- elnökének javasolja: Tibádné Nagy Zsuzsannát
- tagjainak javasolja:
Demjén Imrét
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- kültagnak javasolja:
Hozzászólások:

Majercsik Zoltánt

Szentiványi András: az SZMSZ-ben 5 tagúként van meghatározva a bizottság.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: mivel csak két képviselő vállalta a bizottsági tagságot, az nem lehet öt
tagú, ugyanis a bizottsági tagok több mint felének képviselőnek kell lenni
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
88/2010. (XI.18) sz. Kt. határozat
az Szociális Bizottság megválasztására
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 10. § (1) bekezdés b.)
pontjában biztosított jogkörében eljárva az Szociális Bizottság
Elnökévé: Tibádné Nagy Zsuzsanna (Tiszasüly, Tessedik út 14.) képviselőt
Tagjaivá: Demjén Imre (Tiszasüly, Haladás út 33.) képviselőt
Kültagjává: Majercsik Zoltánt (Tiszasüly, Petőfi út 2/B.).
megválasztotta.
Erről értesülnek:
1.
Pollák Tibor polgármester helyben
2.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző, helyben
3.
Képviselő-testület tagjai helyben.
4.
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja.
Majercsik Zoltán a képviselőtestület előtt az esküt letette.
8. Napirendi pont megtárgyalása
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Hozzászólások:
Vargáné Kalmár Éva: a Bevételek táblázatban a hitelek módosított előirányzata miért kevesebb, mint az
előirányzat?
Bábi Istvánné: az egyéb ÖNHIKI-s pályázat nyert, ezért kevesebb.
Vargáné Kalmár Éva: a dologi kiadások 42,66 % teljesítést mutatnak. Ez azért van mert nem történt meg a
pénzeszköz átadás az iskolánál? Miből fogjuk ezt finanszírozni?
Bábi Istvánné: igen. Folyószámla hitelkeretet 10 millióval meg kell növelni.
Vargáné Kalmár Éva: szennyvízkezelésért nem kell már fizetni?
Pollák Tibor polgármester: erre az évre már nem kell fizetni, 2011-ben majd újratárgyalják
Vargáné Kalmár Éva: nem látja a fedezetet, hiába emelik a hitelkeretet.
Pollák Tibor polgármester: várnak még bevételt az MVH-tól , Vízügytől és a kintlévőségekből.
Vargáné Kalmár Éva: a Tiszavirág Fesztiválra 600 ezer forint lett tervezve, a költség viszont 1 millió forint
felett van, erre honnan lesz fedezet?
Pollák Tibor polgármester: pályázatot nyújtottak be, de felfüggesztették a pályázatokat, el sem bírálták.
Vargáné Kalmár Éva: év végi hiány a rendelet szerint 24 millió forint. Az ő számítása szerint 35 millió forint.
Szentiványi András: az állami normatíván kívül mennyit kell átadni az iskolának, óvodának?
Bábi Istvánné: 43261 ezer forintot.
Szentiványi András: a fűtés nagyon sokba kerül.
Pollák Tibor polgármester: szeretnék a fűtéskorszerűsítést megoldani, nézik a pályázatokat.
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Szentiványi András: sok pályázat nem nyert, ebből nem lesz pénz. A meglévő ingatlanokat hasznosítani kell,
amiből több hasznot lehetne hozni. Az iparűzési adó bevételekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
Fekete József: számára áttekinthetetlen megint a tájékoztató, már többször kérte, hogy egyszerűbb formába
kerüljön a testület elé.
A vízdíjhátralék évek óta csak növekszik.
Nemes Szabó József: a tanyasiaktól miért nem viszik el a szemetet, mikor ők is megfizetik a szemétalapdíjat.
Demjén Imre: elviszik a szemetet a tanyáról is.
Vargáné Kalmár Éva: tanyagondnoki fórumon elhangzott, hogy nem megy be az autó, és így szemetet sem
raknak ki, így sérelmezik, hogy akkor miért fizetnek szemétszállítási alapdíjat.
Szentiványi András: kommunális adónak kell nevezni, mert ha nem veszik igénybe a szolgáltatást akkor
jogosan mondják, hogy miért kell fizetni.
Fekete József: év végére mennyi lesz a hiány?
Pollák Tibor polgármester: 25 millió + 3-4 millió forint.
Fekete József: a 6 millió forint bérbeadási díj még ezt növeli. Ő hangoztatta, hogy a hiány 40 millió forint lesz.
Ha működéshez veszünk fel hitelt, akkor az nem sokáig folytatható. Lemond a képviselői tiszteletdíjáról ha a
vezetők is hozzájárulnak valahogy, akkor ő is.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: javasolja, hogy ezt a napirendi pontot zárják el, a 2011. évi költségvetési
koncepciónál mondják el javaslataikat.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet,
hogy aki egyetért a melléklet szerint az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III negyedévi
végrehajtásáról szóló tájékoztatóval, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:
89/2010. (XI.18.) Kt. sz. határozat
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III negyedévi
végrehajtásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet alapján elfogadta az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló
tájékoztatót.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Képviselő-testület tagjai helyben,
3. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja.
9. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Hozzászólások:
Fekete József: annyiszor elmondta hogy legyen A és B variáció, hogy ha gond van ne utolsó pillanatban
kapkodjanak. Az iskolával és az óvodával gondok lesznek, egyre nehezebb lesz majd a finanszírozás.
Pollák Tibor polgármester: évek óta azon vannak, hogy az iskola fűtésének költségét csökkentsék.
Fekete József: fa elgázosító kazán beépítésén el kellene gondolkozni. A költségek csökkentése mellett fontos
lenne a bevételek növelése is.
Szentiványi András: össze kellene gyűjteni azon vagyontárgyakat, amiket hasznosítani lehetne. A vésztározó
megépítése kapcsán megnézni, hogy minden vállalkozó bejelentkezett-e, ezzel is növelni kellene az iparűzési
adó bevételt.
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Bábi Istvánné: ez a koncepció nagyon kezdetleges, az iskola és óvoda kapcsán a pénzeszköz átadást csak a
tavalyi évhez képest tudott tervezni. Besenyszög még nem tudott adni koncepciót.
Nem kaptak iránymutatást csak a szolgáltatások árának emelkedésére.
Fekete József: javasolja, hogy egy ilyen költségvetés tárgyalásra hívják meg az országgyűlési képviselőt.
Demjén Imre: az óvoda fűtésén is el kell gondolkozni, valamilyen megoldást kellene találni.
Tibádné Nagy Zsuzsanna: javasolja a képviselőknek, hogy menjenek el az óvodába, és nézzék meg hogy
milyen körülmények vannak, utána döntsenek, hogy ott mit lehetne spórolni.
Vargáné Kalmár Éva: nyersanyagnormát is felül kell vizsgálni.
Fekete József: hogy a költségvetés elkészítésekor vegyék
fűtéskorszerűsítés, váltott tanítás, adó bevételek.

majd

figyelembe

az elképzeléseket,

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki
elfogadja Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját, az elhangzott javaslatokkal,
az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
90/2010. (XI.18.) Kt. sz. határozat
az önkormányzat 2011. évi
koncepciójáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet alapján és az
elhangzott javaslatokkal elfogadta az önkormányzat 2011. évi koncepciójáról szóló
előterjesztést.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Képviselő-testület tagjai helyben,
3. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja.
10. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.
Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Hozzászólások:
Szentiványi András: elmondja, hogy ez a abszurd, hogy kedvezményt biztosítanak a szennyvízdíjra, és az
önkormányzat meg nem tud fizetni Hunyadfalvi Szennyvíztisztítónak. Ilyenkor csökkentsék a kedvezmény
mértéke, majd januárban is, és nyáron növeljék meg a kedvezmény mértékét.
Fekete József: a lakosok így is olyan szolgáltatásért fizetnek ami nem működik.
Javasolja, hogy most ezt fogadják el, a következő testületi ülésre végezzenek számításokat, és majd akkor
újratárgyalják.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet,
hogy aki egyetért a melléklet szerint a rendelet megalkotásával, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint
megalkotta a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, valamint azok díjairól szóló
5/2004. (II.18.) rendelet módosításáról szóló 10/2010. (XI.18.) rendeletét.
11. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a határozati javaslatot.
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Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a melléklet
szerint a határozati javaslattal, kérem az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazással az alábbi határozatot hozta
meg:
91/2010. (XI.18.) Kt. sz. határozat
folyószámlahitel keret növeléséről
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 14/2010. (II.11.) Kt számú
határozattal 15.000.000.-Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta el, a
közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete további 10.000.000.-Ft összegű
folyószámlahitel felvételét határozta el.
Így a folyószámlahitel keret 25.000.000.-Ft.
A hitel visszafizetésének határideje: 2011.11.18.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt
a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor
betervezi és jóváhagyja.
A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet javára engedményezi a havonta
érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a
kölcsön és járulékai erejéig.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja.
5. Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
12. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a határozati javaslatot.
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a melléklet
szerint a határozati javaslattal, kérem az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
92/2010. (XI.18.) Kt. sz. határozat
a Körös-Tisza menti Önkormányzatok
Hulladékrekultivációs Társulása társulási
megállapodása módosításának elfogadásáról
Tiszasüly Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Körös-Tisza menti
Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társulási megállapodása az alábbiak szerint
változzon:
Az I. pont –A Társulás neve, székhelye, működési területe- az alábbival egészül ki:
Költségvetésének felügyeleti rendje: A Társulás költségvetési felügyeletét Öcsöd
Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete látja el.
A IX. pont –A Társulás vagyona, gazdálkodása- az alábbival egészül ki:
A Társulás elemi költségvetése Öcsöd Nagyközség Önkormányzat költségvetésébe épül be.
Felelős: Polgármester
Határidő. Azonnal
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Erről értesülnek:
1.
Pollák Tibor polgármester helyben,
2.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
3.
Képviselő-testület tagjai helyben,
4.
Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása

Pollák Tibor polgármester: mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti.
A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a munkát.

Kmf.

/:Pollák Tibor:/
polgármester

/:Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet:/
jegyző

/:Tibádné Nagy Zsuzsanna :/
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Tiszasüly Község
Jegyzőjétől

Iktatószám:299/16/2010
XVI.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. november 18-ai soron következő ülésének jegyzőkönyve

9/2010. (XI.18.)
rendelet

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 2/2010. (III.02.) rendelet módosításáról

80/2010. (XI.18) sz. Kt.
határozat

a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

81/2010. (XI.18) sz. Kt.
határozat

a Közüzemi Gondnokság alapító okiratának módosításáról

82/2010. (XI.18) sz. Kt.
határozat

Tiszasüly Községi Önkormányzat
Családtámogatási folyószámla nyitására

83/2010. (XI.18) sz. Kt.
határozat

Törvényességi észrevétel
61/2010. (VII.15.) Kt határozatra

84/2010. (XI.18) sz. Kt.
határozat

ellenőrző bizottság létrehozása beruházások
kapcsán

85/2010. (XI.18) sz. Kt.
határozat

„A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósítását
megalapozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyában
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról

86/2010. (XI.18) sz. Kt.
határozat

„ Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt” megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárásokhoz bírálóbizottság létrehozásáról

87/2010. (XI.18) sz. Kt.
határozat

„ Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt” megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárásokhoz bírálóbizottságba tag
delegálásáról

88/2010. (XI.18) sz. Kt.
határozat

az Szociális Bizottság megválasztására

89/2010. (XI.18.) Kt. sz.
határozat

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III negyedévi
végrehajtásáról

90/2010. (XI.18.) Kt. sz.
határozat

az önkormányzat 2011. évi
koncepciójáról

10/2010. (XI.18.)
rendelet

a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
valamint azok díjairól szóló 5/2004. (II.18.) rendelet módosításáról

91/2010. (XI.18.) Kt. sz.
határozat

folyószámlahitel keret növeléséről

92/2010. (XI.18.) Kt. sz.
határozat

a Körös-Tisza menti Önkormányzatok
Hulladékrekultivációs Társulása társulási
megállapodása módosításának elfogadásáról
Készült 3 példányban
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