Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei 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
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 Fejes László testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Fejes László testületi
tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak
szerint:

Napirend:

Előadó:

1. 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
jegyző

2. 2011. évi munkaterv

Pollák Tibor
polgármester

3. Előterjesztés az ivóvíz-szolgáltatás és közműves szennyvízszolgáltatás
díjainak megállapítására

Demjén Imre
KG vezető

4. Rendelet-tervezet Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
jegyző
1.Napirendi pont megtárgyalása:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: a belső ellenőrzést a kistérség végzi. A képviselő-testület dönti el,
hogy milyen területet akar megvizsgáltatni. Megnézte a korábbi éveket, ez a terület még nem volt ellenőrizve.
Elsősorban az új képviselőket tájékoztatja arról, hogy az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül, az abban foglalt
megállapítások végrehajtására intézkedési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tevékenységről a tárgyévet
követően a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg tájékoztatást kell adni a képviselőtestület részére.
Fekete József: belső ellenőrzés során mindent megállapítanak, csak azt nem amit kellene.
Pollálk Tibor polgármester: amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény hozzászólás,
kérem az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
111/2010. (XII.09.) Kt. sz. határozat
2011. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet alapján
elfogadja az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési ütemtervét.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Képviselő-testület tagjai helyben,

3. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben,
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja.
2. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Hozzászólások:
Szentiványi András: ez nem zárja ki, hogy januárban legyen ülés?
Pollák Tibor polgármester: ez nem zárja ki, ezek csak a tervezett ülések, bármikor lehet ülést tartani, ha
annak szükségessége felmerül.
Fekete József: javasolja, hogy minden ülésen legyen két ülés közti tájékoztató, tájékoztatás az önkormányzat
aktuális pénzügyi helyzetéről, valamint legyen egyebek napirendi pont.
Legyen beszámoló a szeptemberi ülésen a község kül-és belterületének állapotáról. Az évi zárszámadást a
jövő évi költségvetéssel együtt tárgyalják meg. A májusi ülésen az iskola, óvoda beszámolója mellett legyen
benne a gazdasági beszámoló is. Decemberi ülésen legyen beszámoló a pályázatokról.
Pollák Tibor polgármester: a pályázatokról történő beszámolót ő a közmeghallgatáson szeretné tárgyalni. A
két ülés közti tájékoztatót minden ülésen szóban kívánja majd elmondani.
Fekete József: neki megfelel a szóbeli tájékoztató is.
Szentiványi András: a napirendi pontok között legyen feltüntetve az egyebek pont is.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: a zárszámadást és a jövő évi költségvetést egyszerre nem tudják
tárgyalni. A költségvetés készítésekor még nincs adat a végleges zárszámadáshoz. Egyébként is az
Államháztartási törvény a zárszámadás elkészítését április 30-ig írja elő, rövidebb határidőt a testület nem
írhat elő. Az egyebek napirendi pontot felesleges feltüntetni, hiszen a testület azt tárgyal az ülésen, amit
szeretne, bármit megtárgyalhat a meghívóban feltüntetett napirendi pontokon túl. Javasolja, hogy az ülésrend
végén tüntessék fel, hogy a polgármester minden testületi ülésen köteles szóban tájékoztatást adni a két ülés
közt végzett munkáról, valamint az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testületet,
hogy aki egyetért a melléklet szerint - az elhangzott módosítások figyelembevételével- az ülésrenddel kérem
az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
112/2010. (XII.09.) Kt. sz. határozat
a Képviselő-testület 2011. évi
munkatervéről
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület
2011. évi munkatervét az alábbi kiegészítésekkel:
Májusi ülésen az iskola és óvoda tájékoztatóját kiegészíti az aktuális gazdasági
helyzetről szóló beszámolóval.
Szeptemberi ülésen 2. napirendi pontként szerepelteti Tiszasüly Községi kül- és
belterületének állapotáról szóló beszámolót, valamint
a polgármester mindent testületi ülésen köteles szóban tájékoztatást adnia két ülést
közt végzett munkáról, valamint az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről.
Erről értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben.
3. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.

Demjén Imre: ismerteti az előterjesztést a melléklet alapján.
Szentiványi András: nincsenek adatok, így nem lehet számolni a szennyvíznél, ehhez jó lenne tudni, hogy
mennyi állami támogatást kap ez a tevékenység, Tiszasülyön mennyi a szennyvízrendszer üzemeltetéséhez
kapcsolódó villanyszámla.
Pollák Tibor polgármester: kért kimutatást, a villanyszámla egy évre kb. egy millió forint.
Demjén Imre: a díjakra egy „A” és „B” javaslatot tett, ezekről kellene dönteni.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: a szennyvíz pályázat miatt célszerű lenne megvárni a pályázat kiírását,
mert csak akkor lesznek konkrét adatok arra vonatkozóan, hogy milyen díjak megállapítása mellett lehet
pályázni. Ha most döntenek, valószínűleg februárban újból módosítani kell a rendeletet.
Szentiványi András: Az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve a locsolási kedvezmény nagyon
sok.
Demjén Imre: egyeztetett Kőtelekkel, valamint Nagykörűvel. A következő évben karbantartást terveznek. Ha
a szennyvizet 1000.-Ft-ra emelik az szerinte elég lesz a pályázathoz. Ha az ivóvízet 280.-Ft-ra emelik, akkor
lesz egy kis nyereség.
Szentiványi András: ha locsolási kedvezmény egész évben van az jó?
Demjén Imre: törvényben nincs meghatározva időtartam.
Fekete József: minden évben elmondja, hogy nem ért egyet az alapdíjjal, emeljék meg a vízdíjat. A
nyugdíjasok fizetik meg mások helyett a díjakat.
Demjén Imre: nagyon sok a nyaraló, és a költség csak az itt lakókat terheli. Ahol több a fogyasztás mint
10m3, akkor ott nagyon sok lesz a vízdíj, ha eltörlik az alapdíjat.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: A hátralékok csökkentése érdekében élni kell azzal a lehetőséggel,
hogy a lakásfenntartási támogatás természetben is adható, a hátralékosoknál ezt víz- és szennyvízdíjra kell
megállapítani.
Szentiványi András: ha nem döntenek most, akkor napról napra veszteség fog keletkezni.
Fekete József: javasolja, hogy az alapdíjat töröljék el, és az ivóvíz, pedig 310.-Ft/m3 legyen.
Pollák Tibor polgármester: ki ért egyet Fekete József képviselő javaslatával?
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete 1 igen 5 nem és 1 tartózkodik szavazással elutasította
Fekete József képviselő javaslatát.
Pollák Tibor polgármester: ki ért egyet az előterjesztésben szereplő „A” változattal?
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen 2 nem és 2 tartózkodik szavazással elutasította az
„A” változat elfogadását.
Pollák Tibor polgármester: ki ért egyet az előterjesztésben szereplő „B” változattal?
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen 2 nem és 2 tartózkodik szavazással elutasította a
„B” változat elfogadását.
Szentiványi András: a locsolási kedvezményen kellene változtatni.
Fekete József: az amortizációs költséget is felélik, ez az új rendszer felépítését szolgálná.
Pollák Tibor polgármester: dönteniük kell, újból felteszi szavazásra a javaslatokat.
Ki ért egyet az előterjesztésben szereplő „A” változattal?

Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen 5 nem szavazással elutasított az „A” változat
elfogadását.
Pollák Tibor polgármester: ki ért egyet az előterjesztésben szereplő „B” változattal?
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete 4 igen 3 nem szavazással elfogadta az „A” változatot.
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 11/2010. (XII.09.) rendeletet.
4. Napirendi pont megtárgyalása:
Demjén Imre: az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a képviselő
testületnek, azzal a módosítással, hogy a közmeghallgatásról szóló tájékoztatás a rendezvény előtt ne 5
nappal, hanem 15 nappal legyen.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: szóban is ismerteti Szentiványi András észrevételeire vonatkozó
javaslatát.
Ennek megfelelően az alábbi módisításokat javasolja a kiadott tervezeten:
1. A 6. § (6) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: Amennyiben az ülés összehívását a képviselők
egynegyede, vagy bizottság indítványozza, azt a polgármester 8 napon belül köteles összehívni.
2. A § (7) bekezdésében a 30 nap 15 napra változik.
3. A 14. § az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: A nyílt ülés jegyzőkönyvét a jegyzőkönyv elkészülte
után elektronikus úton meg kell küldeni a képviselőtestület tagjainak.
4. A 25. § (1) bekezdésében az öt nap 15 napra változik
Fekete József: javasolja, hogy név szerinti szavazást bármelyik képviselő javaslatára el kelljen rendelni, ne
kelljen hozzá 4 képviselő. (11. § a. pont ), valamint azt, hogy a polgármester ne csak évi egy alkalommal
rendelkezhessen 500.000 Ft értékhatárig, mert ha ez esetleg elfogy, sürgős esetre sincs további lehetősége.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: ha kimeríti a keretet, és feladat merül fel, a képviselőtestülethez kell
fordulnia további keret biztosításáért, de akkor már nem keretet kell kérnie, hanem arra a konkrét feladatra
amit meg kell oldani. Javasolja egyúttal, hogy a 21. §(3) bekezdéséből maradjon ki az „évi egyszeri
alkalommal” szövegrész, ugyanis ez félreérthető, jelentheti azt, hogy egyszerre kell elköltenie az 500 ezer
forintot.
Pollák Tibor polgármester: szavazásra teszi fel az alábbi módosító javaslatokat:
A 6. § (6) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: Amennyiben az ülés összehívását a képviselők
egynegyede, vagy bizottság indítványozza, azt a polgármester 8 napon belül köteles összehívni.
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. .
A 6. § (7) bekezdésében a 30 nap 15 napra változik.
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. .
A 14. § az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: A nyílt ülés jegyzőkönyvét a jegyzőkönyv elkészülte után
elektronikus úton meg kell küldeni a képviselőtestület tagjainak.
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. .
A 25. § (1) bekezdésében az öt nap 15 napra változik
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. .

A 11. § a.) pontja az alábbiak szerint változik: azt bármelyik képviselő indítványozza.
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. .
A 21. § (3) bekezdéséből kimarad „évi egyszeri alkalommal” szövegrész.
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő testülete egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. .
Pollák Tibor polgármester: aki elfogadja az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint
megalkotta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2010. (XII.09.) rendeletét.

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

/:Pollák Tibor:/
polgármester

/:Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet:/
jegyző

/:Fejes László :/
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tiszasüly Község
Jegyzőjétől

Iktatószám:299/18/2010

XVII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. december 9-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve
111/2010. (XII.09.) Kt. sz.
határozat

2011. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról

112/2010. (XII.09.) Kt. sz.

a Képviselő-testület 2011. évi
munkatervéről

határozat
11/2010. (XII.09.)
rendelet

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

12/2010. (XII.09.)
rendelet

az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló

Készült: 3 példányban

