Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 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:
Tóth Ildikó jegyző, Majercsik Zoltán, Baginé Czékus Ilona, Csótó Andrásné, Balog
Tiborné.
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 Szentiványi András testületi
tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta
Szentiványi András testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Pollák Tibor polgármester: kéri a testület tagjait, hogy 8. napirendi pontként kerüljön felvételre
folyószámlahitel igénybevételéről szóló határozati javaslat.
Kéri a testület tagjait, aki a fentivel kiegészített napirendi pontokkal egyetért szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:
Napirend:

Előadó:

1. Tájékoztató a „Tiszasüly Községért” Alapítvány
2011. évi munkájáról

Csótó Andrásné
kuratórium elnöke

2.

Tájékoztató az Idősek Klubja 2011. évi munkájáról
Kalmár Éva

Vargáné
telephelyvezető

3.

Kereskedelmi és ipari szolgáltatásokról szóló beszámoló
Katalin
megtárgyalása

Czakóné

Nemes

főelőadó

4. Tájékoztató a Közüzemi Gondnokság 2011. évi munkájáról

Demjén Imre
műszaki vezető

5.

Pollák Tibor
Polgármester

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése

6. Az intézmények és külső étkezők részére nyújtott
szolgáltatások ellenértékéről szóló 1/2011. (II.15.) rendelet
módosítása

Tóth Ildikó
jegyző

7. Rendelet-tervezet közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről

Tóth Ildikó
jegyző

8. Határozati javaslat folyószámlahitel igénybevételéről

Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: felkéri Csótó Andrásnét a „Tiszasüly Községért” Alapítvány
kuratóriumának elnökét, ismertesse tájékoztatóját.
Csótó Andrásné kuratórium elnök: ismerteti a beszámolóját a melléklet szerint.
Hozzászólások:
Baginé Czékus Ilona: 2012. január 1-jétől valószínűleg kettős könyvvitelt kell majd alkalmazni az
alapítványnál is, ezt hogyan fogják megoldani?
Csótó Andrásné: ha ez így lesz, akkor ő nem fogja vállalni a könyvelést, mert az sok változást fog
jelenteni.
Baginé Czékus Ilona: Javasolja, hogy tájékozódjunk az APEH-nál és térjünk vissza a témára.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki
elfogadja a beszámolót, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta meg:
8/2012. (II.09.) sz. Kt. határozat
Tiszasüly Községért Alapítvány
2011. évi munkájáról szóló tájékoztató
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a „Tiszasüly Községért”
Alapítvány 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatóját.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Pollák Tibor polgármester helyben,
Tóth Ildikó jegyző helyben,
Képviselő-testület tagjai helyben,
Csótó Andrásné kuratórium elnöke

(Csótó Andrásné kuratóriumi elnök az ülésről távozik.)
2. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: felkéri Vargáné Kalmár Évát, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Vargáné Kalmár Éva: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Hozzászólások
Szentiványi András: hány fő vett részt az ellátásban?
Vargáné Kalmár Éva: 176 fő, de vannak átfedések az ellátottak között.
Szentiványi András: Figyelemmel az átfedésekre, akkor kb. 120 fő van gondozásban.
Vargáné Kalmár Éva: igen.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki
elfogadja az Idősek Klubja 2011. évi tájékoztatóját, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodik szavazással az alábbi
határozatot hozta meg:
9/2012. (II.09.) sz. Kt. határozat
Idősek Klubja 2011. évi munkájáról
szóló tájékoztató
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Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Idősek Klubja 2011.
évi munkájáról szóló tájékoztatóját.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Pollák Tibor polgármester helyben,
Tóth Ildikó jegyző helyben,
Képviselő-testület tagjai helyben,
Vargáné Kalmár Éva telephelyvezető

3. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a Tóth Ildikó jegyzőnek.
Tóth Ildikó jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
aki elfogadja a kereskedelmi és ipari szolgáltatásokról szóló tájékoztatót, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta meg:
10/2012. (II.09.) sz. Kt. határozat
a kereskedelmi és ipari
szolgáltatásokról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint
egyhangúan elfogadta a kereskedelmi és ipari szolgáltatásokról szóló
tájékoztatót.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Demjén Imrének.
Demjén Imre: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján, annyi kiegészítéssel, hogy a köztemető
fenntartására vonatkozóan a tájékoztató adatokat nem tartalmaz, mert e téma az előző testületi
üléseken már többször szóba került.
Hozzászólások:
Fekete József: megemlíti, hogy a kanyarokban a havat le lehetett volna tolni, az utat meg lehetett
volna jobban tisztítani.
Demjén Imre: holnap kezdik el tolni, kérték a Kht-t hogy „tolják végig a falut”.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény javasolja a
Képviselő-testületnek a Közüzemi Gondnokság 2011. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadását.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazással az alábbi
határozatot hozta meg:
11/2012. (II.09.) sz. Kt. határozat
Közüzemi Gondokság 2011. évi
munkájáról szóló tájékoztató
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Gondnokság 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatóját.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
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elfogadta

a

Közüzemi

2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,

5. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a mellékletek alapján. Az óvodai
tagintézmény költségvetésében a normatív támogatás összege csökkentésre került 5 fő gyermekre jutó
állami támogatással.
Balog Tiborné: A tárgyév költségvetésében az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek után járó
normatív állami támogatás összegét az előző év (2011) október elsejei statisztikai adat határozza meg.
2011. október 1-jén az óvoda statisztikai létszáma 40 fő volt. Október 1-je és december 31-e közötti
létszámnövekedést 2011. decemberében lehetett jelenteni, akkor lehetett módosítást kérni. Az
óvodába már most többen járnak, mint a tavalyi évben leadott létszámadat, ami amiatt van, mert
amikor a gyermek betölti a három évet már járhat óvodába, tehát október 1-jét követően kerülnek
gyermekek felvételre, és gyakorlatilag folyamatosan felvételre kerülnek, miután a 3. életévüket
betöltik. Az óvodai év végével szintén módosul a gyermeklétszám, az iskolába kerülő gyermekek
számával csökken. Év közben a „mozgás” folyamatos, a településre költöznek olyan családok, akik
óvodáskorú gyermeket nevelnek, ugyanakkor költöznek is el olyan családok, akik viszik magukkal
óvodáskorú gyermeküket.
Baginé Czékus Ilona: Véleménye szerint év közben is van lehetőség korrigálásra, ami nemcsak
normatíva lemondást, hanem pótigénylést is magában foglal, mert az állam biztos, hogy
lefinanszírozza a tényleges ellátásában részesülő gyermekeket. Javasolja, tájékozódjunk az évközbeni
igénylésről.
Vargáné Kalmár Éva: javasolja, hogy a testület fogadja el az óvoda költségvetési támogatását 11.873
eFt összegben és a júliusi pótigénylésnek járjunk utána.
Baginé Czékus Ilona: a szociális intézmény részére pénzeszköz átadás összege 257 ezer forint, úgy
hogy plusz 1 fő közalkalmazott a meglévő üres álláshelyre felvehető és ezzel a létszámprobléma is
kezelve lenne.
Vargáné Kalmár Éva: Vannak olyan dolgok, amelyek nem szerepelnek a költségvetésben, pl. a Ford
műszaki vizsgáztatása, gumik cseréje. Mindenféleképpen vissza kell térnünk e tételekre az év során.
Pollák Tibor polgármester. 257 ezer forint kerüljön átadásra, férjen bele a költségvetésbe ez a kiadás
is.
Vargáné Kalmár Éva: takarékoskodnak, de ennél szűkebben már nem tudják megoldani.
Baginé Czékus Ilona: sokallja az autó kilométerfutását is.
Pollák Tibor polgármester: a 1000 km/hó elszámolást ő is sokallja, ennyit nem megy az autó, ennek
utána kell nézni.
Baginé Czékus Ilona: Javasolja, - hasonlóan az iskolához és az óvodához –, hogy kérjük be a
központtól a tiszasülyi telephely költségszámláit, mert csak akkor tudjuk kontrollálni, hogy a számok
mögött milyen tényleges költségek húzódnak meg.
Pollák Tibor: egyetért azzal, hogy kérjük meg a besenyszögi központtól a számlákat és azok
áttekintése után visszatérünk a kölcsönadott ford tranzit havi futásteljesítményének elszámolására is,
mert a havi 1000 km nem elfogadható részünkről.
Fekete József: ismét javasolja, hogy utak, járdák felújítására tervezzenek be a költségvetésbe 1500
eFt-ot. A járdák is nagyon rossz állapotban vannak, ha mindig arra várnak, hogy majd pályázat
keretében megoldják, akkor sosem lesz felújítás.
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Pollák Tibor polgármester: rövidesen elindul a belvízpályázat megvalósítása, addig nem kellene
felújítani az utakat, járdákat, mert lehet a munkálatok miatt meg kell bontani. Tudja, hogy rossz
állapotban vannak, szándéka elvégezni a felújítást, de véleménye szerint össze lehetne kapcsolni a
felújítást majd a programmal.
Fekete József: attól betervezhetik. Az iskolában lévő kazán állapota tragédia, tiszta kátrány minden.
Szivattyú nélküli kazánt nem lehet tervezni, úgy kellett volna átadni, hogy az működjön. Javasolta,
hogy korán kezdjék meg a fakitermelést, mivel most vizes fával fűtenek.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
hogy aki egyetért a melléklet szerinti rendelet-tervezettel, valamint azzal, hogy a 2012. évi
költségvetésbe 1,5 millió forint kerüljön betervezésre utak, járdák felújítására, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással megalkotta az
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.09.) rendeletét.
6. napirendi pont megtárgyalása
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.
Tóth Ildikó jegyző: A költségvetési egyeztetések során több alkalommal felvetődött az óvodavezető
asszony részéről, mivel az önkormányzat étkezési utalványt biztosítani nem tud, hogy az óvónők
étkezéséhez történő hozzájárulásra nem lehet-e valami megoldást találni. A hatályos rendeletünk
tartalmazza a saját munkavállalók étkezési költségét, a képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy
ezt az összeget módosítsa, így biztosítson kedvezményes étkezést az általa meghatározott körnek. A
rendelet-tervezetet elkészítettük, az étkezés díját kell a képviselő-testületnek meghatároznia. A
tervezet szerint a kedvezményes étkezést az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerve és
társulás által fenntartott helyi költségvetési intézmények főállású dolgozói, valamint a képviselők
vehetnék igénybe. Egyúttal indokolt a hatályos rendelet 4. §-ának hatályon kívül helyezése is,
tekintettel arra, hogy a szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatások igénybevételéért
fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsa Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát hatalmazta fel, mely rendeletalkotási
kötelezettségnek a megyei jogú város eleget is tett.
Vargáné Kalmár Éva: nem tartaná rossz dolognak, hogy a dolgozók nyersanyagnorma árán tudnának
hozzájutni az ebédhez.
Tóth Ildikó jegyző: jelenleg a felnőtt étkezés nyersanyagnormája 258.- Ft + áfa, azaz 330.- Ft.
Demjén Imre: javasolja, hogy 10 %-os rezsiköltséget építsenek be és ez legyen a nettó ár.
Baginé Czékus Ilona: A javaslatot figyelmembe véve 283.-Ft + Áfa, azaz 360.-Ft –ban kellene
meghatározni a kedvezményes étkezés díját.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
hogy aki egyetért a rendelet módosításával az elhangzottak szerint az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással megalkotta a az

intézmények és külső étkezők részére nyújtott szolgáltatások ellenértékéről szóló 1/2011.
(II.15.) rendelet módosításáról szóló 5/2012. (II.09.) rendeletét.
7. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.
Tóth Ildikó jegyző: ismerteti a rendelet-tervezetet a melléklet alapján. Elmondja, hogy miért
szükséges módosítani.
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Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
hogy aki egyetért a melléklet szerinti rendelet-tervezettel az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással megalkotta a
közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 6/2012. (II.09.) rendeletét.
7. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a határozati javaslatot a melléklet szerint.
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, hogy aki egyetért a melléklet
szerinti rendelet-tervezettel az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazással az alábbi
határozatot hozta meg:
12/2012. (II.09.) Kt határozat
folyószámlahitel igénybevételéről
Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete 25.000.000.-Ft összegű
folyószámlahitel igénybevételét határozta el a közszolgáltatási és
államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez.
A hitel visszafizetésének határideje: 2013.02.26.
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. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja.
5. Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Egyebek:
Szentiványi András: már többször kért olyan nyilvántartást, amely tartalmazza az önkormányzat
ingatlanjait. Ezt a mai napig nem kapta meg. Az iparűzési adóval kapcsolatosan szeretné megtudni,
hogy a vésztározóval kapcsolatosan mely vállalkozók jelentkeztek be, ha ez nem sért adótitkot.
Baginé Czékus Ilona: átadja Szentiványi Andrásnak a vagyonkataszter szerinti nyilvántartást.
Tóth Ildikó jegyző: megvizsgálják, hogy a vállalkozók listájának kiadása nem sért-e adótitkot.
Fekete József: a szennyvízközüzemhez a megüresedett állásra a közüzem vezetője nem tiszasülyi
lakosú munkavállalót vett fel, annak ellenére, hogy a korábbi foglalkoztatott tiszasülyi illetőségű volt.
Többször kérte a testület, rendezze polgármester úr az igazgató úrral ezt a kérdést, volt-e előrelépés az
ügyben?
Pollák Tibor polgármester: márciusban lesz társulási tanácsülés, akkor történik meg e kérdésnek is a
tisztázása. Már többször elmondta társulási tanácsülésen, hogy a közüzem vezetőjét nem tartja
alkalmasnak a pozíció betöltésére, nem végzi megfelelően a munkáját.
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Fekete József: néhány éve a testület önkormányzati ingatlant adott bérbe egy helyi vállalkozó részére,
mivel a vállalkozó a bérbe adott területen benzinkutat szeretett volna létesíteni. Ez még a mai napig
nem történt meg, milyen fejlemények voltak az ügyben, mert az ingatlannal kezdeni kellene valamint.
Pollák Tibor polgármester: beszélt a vállalkozóval, aki kérte hogy hívják meg testületi ülésre,
többször jeleztem neki, hogy mikor lesz testületi ülés, de még nem jelent meg egyen sem.
Fekete József: javasolja, hívjuk fel a vállalkozó figyelmét, hogy az önkormányzat ezt a területet
hasznosítani szeretné, vissza szeretné venni birtokba, kérdezzük meg a vállalkozót mi a további
szándéka.
Szentiványi András: Szeretné, ha a testület megismerkedne a bérleti szerződéssel, mert a szerződést
az előző képviselő-testület fogadta el. Úgy tudja az áll a szerződésben, hogy a vállalkozó benzinkutat
valósít meg, majd később egy fűrészüzemet és az ehhez szükséges hatósági engedélyek beszerzési
költségét a bérleti díjba „betudhatta”.
Fekete József: Úgy emlékszik a vállalkozó két évre kapta meg térítésmentes használatra az ingatlant,
a harmadik évtől kellene neki bérleti díjat fizetni.
A gulyagyepnél lévő horgásztóval kellene valamit kezdeni, esetleg községi horgásztavat lehetne
létrehozni, úgy, hogy egy községi horgász egyesületet is létrehozunk.
Pollák Tibor polgármester: ez nem ilyen egyszerű, egy községi horgászegyesület létrehozása sem
könnyű, a tó is tele van náddal, iszappal, ráadásul a tó körül lévő gulyagyep Natura 2000 védelme alatt
áll. A gödröt ki kellene kotorni, a tavat csatornákból kellene táplálni, ráadásul a horgásztó
működtetéséhez embereket kellene alkalmazni.
Szentiványi András: Esetleg keressünk hozzá pályázatot.
Fekete József: a horgászegyesülettel együtt lépni kellene ez ügyben valamit.
A „válykosnak” sem sok értelme van jelen formájában, szégyenfoltja a településnek. Az nem
vigasztalja, hogy régen mi volt, mit költöttek rá, a mai állapottal kell foglalkozni. Bízzák meg a
polgármestert, hogy nézzen utána, hogy milyen engedélyek szükségesek a meder kikotrásához, lejárt-e
már a kötelezettség.
Szentiványi András: A volt hulladéklerakó rekultivációja mikorra várható?
Demjén Imre: 2012. első felében indul a rekultiváció a tervek szerint Tiszasülyön.
Fekete József: A szociális földprogramban nem kíván-e részt venni a település?
Tóth Ildikó jegyző: A címkézett feladatokat körbejárjuk a következő testületi ülésen tájékoztatjuk a
képviselőket.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény nincs az ülést berekeszti. Köszöni a
megjelenést.
Kmf.
/:Pollák Tibor:/
polgármester

/:Tóth Ildikó:/
jegyző

/: Szentiványi András:/

jegyzőkönyv-hitelesítő
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Iktatószám:272/2/2012
II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 9-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

8/2012. (II.09.) sz. Kt.
határozat

Tiszasüly Községért Alapítvány
2011. évi munkájáról szóló tájékoztató

9/2012. (II.09.) sz. Kt.
határozat

Idősek Klubja 2011. évi munkájáról
szóló tájékoztató

10/2012. (II.09.) sz. Kt.
határozat

a kereskedelmi és ipari
szolgáltatásokról

11/2012. (II.09.) sz. Kt.
határozat

Közüzemi Gondokság 2011. évi
munkájáról szóló tájékoztató

4/2012. (II.09.)
rendelet

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

5/2012. (II.09.)
rendelet

az intézmények és külső étkezők részére
nyújtott szolgáltatások ellenértékéről szóló
1/2011. (II.15.) rendelet módosításáról

6/2012. (II.09.)
rendelet

közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló

Készült: 3 példányban
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