Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 19-ei soron
kívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Fejes László, Szentiványi András, Tibádné Nagy
Zsuzsanna, Vargáné Kalmár Éva képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző, Lovász Tibor Kőtelek polgármestere
Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Demjén Imre és Fekete József képviselő az ülésről való
távolmaradását jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szentiványi András testületi
tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta
Szentiványi András testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Pollák Tibor polgármester: Kéri a testület tagjai, hogy a napirendi pontot egészítsék ki kazán
megvásárlásáról szóló határozati javaslattal. aki elfogadja a napirendi pontokat az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:

Napirend:

Előadó:

1. Kőtelek és Szászberek Községek csatlakozása a közoktatási
társuláshoz

Pollák Tibor
polgármester

2. Kazán megvásárlása, beépítése

Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: a két település eltérő okok miatt kéri a csatlakozást.
Szászberek a valamikori közös tanácsi idők miatt nem társul Zagyvarékassal. A társulási
szándék oka a kiegészítő társulási normatíva igénybevételének lehetősége. Kőtelek egészen
más helyzetben van. A Nagykörű, Csataszög, Kőtelek és Hunyadfalva által létrehozott
intézményfenntartó társulást Nagykörű kezdeményezésére a négy település 2011. június 30.i
hatállyal megszüntette. Az volt az elképzelés, hogy Nagykörű Csataszöggel, Kőtelek
Hunyadfalvával hoz létre társulást. Hunyadfalva május 14-i ülésén úgy döntött, hogy kiválik
Kőtelek-Hunyadfalva Körjegyzőségből, és a közoktatási társulást is Nagykörűvel és
Csataszöggel kívánja létrehozni július 1-től. Ezzel Kőtelek nagyon nehéz helyzetbe került, ha
nem tud csatlakozni egy, már meglévő társuláshoz, az alacsony gyermeklétszám
alapnormatívára sem lesz jogosult, nem tudja működtetni az iskolát és óvodát. Ezért döntött
úgy a kőteleki képviselőtestület, hogy kéri a csatlakozását a Besenyszög-Tiszasüly
intézményfenntartó társuláshoz. Ez a kőteleki iskolának és óvodának létkérdés.

Hozzászólások:
Szentiványi András: hogyan alakul majd a normatíva, gyereklétszám. Ha a társulásban most
úgy maradnak hogy Tiszasüly meg Besenyszög, akkor Besenyszög nem tud kilépni, de ha már
négy település vesz részt benne, akkor megteheti, hogy Tiszasülytől megszabadul, ha akar. Mi
a garancia arra, hogy tudnak majd együttműködni?
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: az iskola-óvoda költségvetése csak az adott
önkormányzatot érinti, az szóba sem jöhet, hogy bármely településre rá lehet terhelni egy
másik fenntartási költségét.
Szentiványi András: mi történik, ha Besenyszög ellehetetlenül, mert valamelyik település
nem fizet.
Vargáné Kalmár Éva: ezen társulás esetében mit jelent a kiválás és megszűnés? Milyen
feltételei vannak?
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: A kiválásról az a település dönt, amelyik ki akar
válni, megszüntetéshez mind a 4 település esetében szükséges a minősített többségű döntés.
Ismerteti a döntéshez szükséges szavazati arányokat, lehetőségeket.
Pollák Tibor polgármester: mindkét településnek szüksége van a döntésre.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: ez a társulás gyakorlatilag a következő tanévről szól.
Ha elfogadja az országgyűlés azokat a változásokat, amiket már lehet hallani, az állam átveszi
a pedagógusokat, akkor az önkormányzatnál csak az épületfenntartás marad. Addig kell
túlélni az iskolák fenntartását.
Lovász Tibor polgármester: több településen is gondot jelentett az, hogy a társulási
megállapodás hiányos, sok minden nem volt rögzítve.
Tibádné Nagy Zsuzsanna: Besenyszög nem szándékozik kilépni a társulásból, mert sok
közös pályázat van, amiket a kilépés veszélyeztetne.
Szentiványi András: az köztudott, hogy Kőtelek meg Szászberek bajban van. A társulási
megállapodást át kell dolgozni, részletesen bele kell foglalni dolgokat, sok mindent tisztázni
kell. Nagyon sok problémát okoz az elszámolás, a költségvetés.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: a társulási megállapodást módosítani kell, azt minden
testületnek meg kell tárgyalni és jóváhagyni.
Lovász Tibor polgármester: véleménye szerint is módosítani kell a társulási megállapodást,
úgy, hogy minden részletesen rögzítve legyen benne.
Szentiványi András: legyen egy határozat a társulási megállapodás módosítására
vonatkozóan.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért azzal, hogy Szászberek illetve Kőtelek községek
csatlakozzanak a meglévő közoktatási társuláshoz, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazással az alábbi
határozatot hozta meg:
29/2011. (V.19.) sz. Kt. határozat

Besenyszög-Tiszasüly Közoktatási
Társuláshoz történő csatlakozásról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a BesenyszögTiszasüly Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodára és
Általános Iskolára vonatkozó Társulási Megállapodásának 5. a)
pontjában biztosított felhatalmazás alapján úgy döntött, hogy
hozzájárul Kőtelek és Szászberek Községi Önkormányzatok
társuláshoz történő csatlakozásához.
Erről értesülnek:
Pollák Tibor polgármester helyben
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet helyben,
Képviselő-testület tagjai helyben,
Besenyszög Községi Önkormányzat
Kőtelek Községi Önkormányzat
Szászberek Községi Önkormányzat

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért azzal, hogy a közoktatási társulásra vonatkozó
társulási megállapodásokat módosítsák, szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta meg:
30/2011. (V.19.) sz. Kt. határozat

Besenyszög-Tiszasüly Közoktatási
Társulás társulási megállapodások
Módosításának kezdeményezéséről
Tiszasüly
Községi
Önkormányzat
Besenyszög-Tiszasüly
Közoktatási
megállapodásainak módosítását.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kezdeményezi,
hogy
Társulás
társulási

Erről értesülnek:
Pollák Tibor polgármester helyben
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet helyben,
Képviselő-testület tagjai helyben,
Besenyszög Községi Önkormányzat
Kőtelek Községi Önkormányzat
Szászberek Községi Önkormányzat

2. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot és a mellékelt szerződést. Elmondja,
hogy az iskola fűtéskorszerűsítésére vonatkozó pályázat anyagi forrásait befagyasztották, és
most kedvező áron lehetőség van Morvai-féle kazánok vásárlására.
Ezen kazánok értéke, valamint beszerelés, üzembe helyezés annyiba kerül, mint a pályázat
önereje lett volna.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért azzal a kazánok megvásárlásával, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta meg:

31/2011. (V.19.) sz. Kt. határozat

Kazán megvásárlására, beépítésére
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
Tiszasüly, Móra Ferenc út 26. szám alatti Általános Iskola épületébe 2 db M-S
120 típusú kézi üzemmódban fával, fahulladékkal működő kazánt építenek be.
Felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert a melléklet szerinti szerződés
aláírásával.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Ökomorv Energia Kft
1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény nincs az ülés berekeszti.
Köszöni a megjelenést.
Kmf.
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határozat

Besenyszög-Tiszasüly Közoktatási
Társuláshoz történő csatlakozásról

30/2011. (V.19.) sz. Kt.
határozat

Besenyszög-Tiszasüly Közoktatási
Társulás társulási megállapodások
módosításának kezdeményezéséről
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határozat

Kazán megvásárlására, beépítésére
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