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Jegyzőkönyv

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.
november 30-i rendes üléséről.
Az ülés helye: Községháza Nagyterme
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Dr. Koczok Sándorné,
Postás Imre, Dobrán Tibor, Kalmárné Nagy Erzsébet
Szivák Gyula képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző
Ladányi Valéria pénzügyi munkatárs az 1-2 napirend
idejére.
Domokosné
Bari
Ildikó,
Ladányi
Aranka
intézményvezetők.
Távolmaradt képviselő: Ádám Imréné Szenczi Anikó – bejelentéssel.
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete!)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület rendes ülésén megjelent képviselőket, a
jegyző asszonyt, és a pénzügyi munkatársat. Az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 6 fő jelen
van, a megjelenés 85,7 %-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Kalmárné Nagy
Erzsébet, és Szivák Gyula képviselők legyenek.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett
kiegészítésekkel tárgyalja meg a testület:

napirendeket

az

alábbi

1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III.
negyedéves teljesítéséről, előadó: polgármester
2. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciójáról, előadó: polgármester
3. napirend: Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Tásulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi
költségvetésének módosításáról, előadó: polgármester
4. napirend: Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési
Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és
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előadó: polgármester
5. napirend: Előzetes döntés a 2012. évi Megyei Parlagfű-mentesítési
Alaphoz történő csatlakozásról, előadó: polgármester
6. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzatának a
KEOP
pályázat
keretében
lebonyolítandó
szennyvízberuházás
igénybejelentése, előadó: polgármester
7. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzatának a
KEOP
pályázat
keretében
lebonyolítandó
szennyvízberuházás
igénybejelentése saját erő biztosításáról, előadó: polgármester
8. napirend: Víziközmű-társulat megkeresése, előadó: polgármester
9. napirend: Tiszaszentimre Samu-Kastély napkollektoros rendszerrel
történő ellátására kapott támogatási összeg részbeni megelőlegezésére a
Takarékszövetkezettől, előadó: polgármester
10. napirend: Folklór Fesztivál Tiszaszentimrén rendezvény költségeire
felvett hitel visszafizetési határidejének meghosszabbításáról, előadó:
polgármester
11. napirend: Előterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása és a
Tiszaszentimrei Református Egyházközség közti ellátási szerződés
módosításáról, előadó: polgármester
12. napirend: Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról, előadó:
Szociális bizottság elnöke
13. napirend: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról, előadó:
Pénzügyi bizottság elnöke
14. napirend: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, előadó:
polgármester
15. napirend: Egyebek, előadó: polgármester
Zárt ülésen:
16. napirend: Előterjesztés telekrész megvásárlásáról, előadó: jegyző
Kérdezi van-e más napirendi javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendi javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a
napirendeket az alábbiak szerint:

Napirend
1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének
III.
negyedéves

Előadó
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
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2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi
költségvetési koncepciójáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

3. Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi
Óvodai Tásulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011.
évi költségvetésének módosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

4. Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi
Közművelődési Intézményi Társulás közös
feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár
és Közművelődési Intézmény 2011. évi
költségvetésének módosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

5. Előzetes döntés a 2012. évi Megyei Parlagfűmentesítési Alaphoz történő csatlakozásról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

6. Előterjesztés
Tiszaszentimre
Község
Önkormányzatának
a
KEOP
pályázat
keretében
lebonyolítandó
szennyvízberuházás igénybejelentése

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

7. Előterjesztés
Tiszaszentimre
Község
Önkormányzatának
a
KEOP
pályázat
keretében
lebonyolítandó
szennyvízberuházás igénybejelentése saját
erő biztosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

8. Víziközmű-társulat megkeresése

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

9. Tiszaszentimre
Samu-Kastély
napkollektoros
rendszerrel
történő
ellátására
kapott
támogatási
összeg
részbeni
megelőlegezésére
a
Takarékszövetkezettől

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

10. Folklór
Fesztivál
rendezvény
költségeire
visszafizetési
meghosszabbításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Tiszaszentimrén
felvett
hitel
határidejének

11. Előterjesztés
a
Tiszafüred
Kistérség
Többcélú Társulása és a Tiszaszentimrei
Református Egyházközség közti ellátási
szerződés módosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

12. Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról

Szociális bizottság
elnöke
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13. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról
14. Tájékoztató a
eseményekről

két

ülés

között

történt

15. Egyebek
Zárt ülésen:
16. Előterjesztés telekrész megvásárlásáról

Pénzügy bizottság
elnöke
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Juhászné Papp Irén
jegyző

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III.
negyedéves teljesítéséről. Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a
jegyzőkönyv melléklete. Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Postás Imre képviselő:
Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke kiegészítené az elmondottakat.
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság november 29-i ülésén megtárgyalta
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítését, és
azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Elmondja, hogy az adóbevételek azért mutatnak 121 %-ot, mert a helyi
távközlési cégeket arra kötelezték, hogy olyan közigazgatási területen, ahol
nincs telephelyük, de ide számlát bocsátanak ki akkor helyi iparűzési adót
kell fizetniük. Nagyon nagy segítség volt az önkormányzat számára az
ÖNHIKI. November 20-ig minden számlája ki van fizetve az
önkormányzatnak.
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a tájékoztató elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
131/2011.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
szóló tájékoztató megtárgyalásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
tv. 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának
III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt
jóváhagyólag tudomásul veszi.
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1.) Koczúrné Tóth Ibolya Polgármester, helyben
2.) Juhászné Papp Irén Jegyző, helyben
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy, helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2. napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról. Az
írásos előterjesztést a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Elmondja, hogy a helyi önkormányzatok 2012. évi költségvetési
lehetőségei az államháztartás egészével összhangban alakulnak. Az
önkormányzat költségvetési támogatásai az előző évihez viszonyítva
növekedtek, mely a lakosság lét-számának növekedéséből (+ 23 fő)
valamint az üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatokra
igényelhető normatíva növekedéséből (+ 1.305 Ft/fő) adódik. A lakosság
jelenleg 2309 főt számlál.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Postás Imre képviselő:
Elmondja, hogy a tegnapi ülésen a Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek. Szerinte ez az
1305 Ft/fő- s emelés elég jelentős emelés lenne.
Dr. Koczok Sándorné képviselő:
Ahogy a koncepció is mutatja, elsődleges az intézményeink fenntartása.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel más kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
132/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés alapján megvitatta a 2012. évi költségvetési
koncepcióját és a tervezőmunka további feladatait az alábbiak
szerint határozza meg:
1. A 2012. évi gazdálkodás megszervezésének elsődleges
főkövetelménye az alapvető feladatok ellátásának biztosítása.
2. A gazdálkodó intézmények működőképességének biztosítása a
takarékos és ésszerű gazdálkodási elveket figyelembe véve.

-83. Az elkövetkező évben az állagmegóvó karbantartásokat a
pénzügyi lehetőségeink függvényében lehet végezni.
4. A tervezőmunka további feladatait úgy kell szervezni, hogy a
2012. évi költségvetés széleskörű előkészítés és egyeztető
munka után határidőben jóváhagyásra kerüljön.
A határozatról értesülnek:
1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
2.) Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
3.) Intézményvezetők
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Tásulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének
módosításáról. Kéri a testületet, hogy fogadja el.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Dr. Koczok Sándorné képviselő:
Nem érti, hogy a működési kiadásnál vannak mínusz és plusz dolgok
feltüntetve. Ezek mit jelentenek?
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Azt jelenti, hogy az előirányzatok módosítása bevételi előirányzat
növekedés esetén kiadási előirányzat növekedést eredményez. Kiadási
előirányzat csökkenés a tényadatokhoz való módosítás következménye.
Mivel más kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
133/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Tásulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének
módosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV.
törvény 8. §. (3) bekezdése és a 2011. október 1-én kelt a
közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a
Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó
Kuhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének
módosítását e határozat mellékletét képező 1. számú melléklet
szerinti tartalommal
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Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2011.
évi költségvetésébe 4/b. számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesülnek:
1) Kunhegyes Város Polgármestere, 5340, Kunhegyes szabadság tér 1.
2) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
3) Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
4) Polgármesteri Hivatal Pénzügy, helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4. napirend: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény 2011. évi költségvetésének módosításáról.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
134/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös
feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2011. évi költségvetésének módosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV.
törvény 8. §. (3) bekezdése és a 2011. október 1-én kelt a
közművelődési feladatok intézményi társulásban történő
ellátására vonatkozó társulási megállapodás 8. 6. pontja alapján
a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és
közművelődési
Intézmény
2011.
évi
költségvetésének
módosítását e határozat mellékletét képező 1. számú melléklet
szerinti tartalommal
elfogadja.
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2011.
évi költségvetésébe 4/c. számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesülnek:
5) Kunhegyes Város Polgármestere, 5340, Kunhegyes szabadság tér 1.
6) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
7) Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
8) Polgármesteri Hivatal Pénzügy, helyben
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5. napirend: Előzetes döntés a 2012. évi Megyei Parlagfű – mentesítési
Alaphoz történő csatlakozásról. Szerinte csatlakozni kellene a tagdíja
21.210 Ft/év. Azért kell csatlakozni, hogy pályázhassunk.
Postás Imre képviselő:
Elmondja, hogy pályázaton nyertünk egy motoros fűkaszát
védőfelszerelést is. Szerinte is támogatni kellene és csatlakozni is.

és

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
135/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Előzetes döntés a 2012. évi Megyei Parlagfű – mentesítési Alaphoz történő
csatlakozásról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
előzetesen úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a 2012. évi JászNagykun-Szolnok Megyei Parlagfű – mentesítési Alaphoz,
lakosságszám arányában, 10 Ft/lakos mértékben (KSH 2010. évi
lakosságszám adata alapján):
Önkormányzatunk
2012.
évben
21.210.-Ft
összegű
hozzájárulást tervez biztosítani a JNSZ Megyei Parlagfű mentesítési Alaphoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Koczúrné
polgármestert a Szándéknyilatkozat aláírására.
A
1)
2)
3)
4)

Tóth

Ibolya

határozatról értesülnek:
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
Polgármesteri Hivatal Pénzügy, helyben
Irattár

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6. napirend: Tiszaszentimre Község Önkormányzatának a KEOP pályázat
keretében lebonyolítandó szennyvízberuházás igénybejelentése. Elmondja,
hogy az önkormányzatnak kötelező a szennyvízkezelést megoldani. Erre
adódik egy pályázati lehetőség. Ennek van egy megvalósíthatósági
tanulmánya, melynek több eleme és költsége is van. Az önereje összesen
5295 e Ft, melyre szintén szeretnénk pályázatot benyújtani. A lakossági
megtakarítás az OTP LTP-nél nagyon alacsony, és nem állja meg a helyét,

- 11 tehát nincs meg a lakossági önerő ez miatt.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát.
136/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának a KEOP pályázat keretében
lebonyolítandó szennyvízberuházás igénybejelentése
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
részt kíván venni a KEOP-7.1.0/11 szennyvízberuházás
fejlesztés
előkészítése
tárgyú
pályázaton,
a
település
szennyvíztisztítása és szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése
céljából.
Megbízza a Polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
2. Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
3. Inno Invest Kft 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/4.
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügy, helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
7. napirend: Tiszaszentimre Község Önkormányzatának a KEOP pályázat
keretében lebonyolítandó szennyvízberuházás igénybejelentése saját erő
biztosítása.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát
137/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának a KEOP pályázat keretében
lebonyolítandó szennyvízberuházás igénybejelentése saját erő biztosítása
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő testülete a
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tárgyú pályázat „Pályázati Űrlap”-ját az abban foglalt adatokkal
és 5 295 000.-Ft összegű saját erővel elfogadja, és a saját erő
összegét a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. A saját
forrást az EU Önerő alapból és üzemeltetői kölcsönből kívánja
finanszírozni.
A Pályázati Űrlap ezen határozat 1. sz. melléklete.
Felelős: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Határidő: értelem szerint

A határozatról értesülnek:
5. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
6. Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
7. Inno Invest Kft 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/4.
8. Polgármesteri Hivatal Pénzügy, helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
8. napirend: A Víziközmű-társulat megkeresése. Szeretné, ha a testület
támogatná abban, hogy megkeressék a Víziközmű-társulatot, és tegyék
lehetővé, hogy a társulat tagjai szabadon rendelkezhessenek az OTP LTP
megtakarításaik felett.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát
138/2011.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre Víziközmű-társulat megkereséséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
szennyvízberuházás
megvalósításának
lehetőségéről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a rendelkezésére álló pénzügyi információk
ismeretében úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi lakossági OTP LTP
megtakarítások igen alacsony összege, az alig 50%-os lakossági
befizetések miatt, a pályázathoz szükséges önerő nem áll
rendelkezésre, ezért ebben a formában a szennyvízberuházás
nem valósítható meg.
A Képviselő-testület Tiszaszentimre község területén meg kívánja
valósítani a szennyvízhálózat és tisztítómű kiépítését.
A szennyvízberuházás megvalósításához azonban új lakossági
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A Képviselő-testület a fent leírtak alapján megkeresi a
Tiszaszentimrei
Víziközmű-társulat
Küldöttgyűlését
és
kezdeményezi,
hogy
a
Társulat
a
tagok
OTP
LTP
kedvezményezettség jogosultságáról mondjon le és tegye
lehetővé,
hogy
a
Víziközmű-társulat
tagjai
szabadon
rendelkezhessenek az OTP LTP megtakarításaik felett.
Felelős: Polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Tiszaszentimrei Víziközmű-társulat elnöke
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyző
4. Irattár
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
9. napirend: Tiszaszentimre Samu-Kastély napkollektoros rendszerrel
történő ellátására kapott támogatási összeg részbeni megelőlegezésére a
Takarékszövetkezettől.
Elmondja, hogy a legnagyobb melegvíz fogyasztó az önkormányzati
konyha, és szeretnék csökkenteni a fogyasztását. A Képviselő-testület
szeretné, hogy a fenti beruházásra 4.261.550,-Ft, támogatási összeget a
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövet megelőlegezze. A megelőlegezett összeg
a támogatás megérkezésekor kerül visszafizetésre, de legkésőbb 2012.
március 31-ig.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát
139/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre
Samu-Kastély
ellátására kapott támogatási
Takarékszövetkezettől

napkollektoros
rendszerrel
történő
összeg részbeni megelőlegezésére a

Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Koczúrné Tóth Ibolya polgármester előterjesztését,
hogy a Tiszaszentimre Samu-Kastély ellátása napkollektoros
rendszerrel c. projekt elszámolható költségeinek az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési
előirányzatból kapott támogatási összeget a pénzintézet
megelőlegezze, mivel a beruházás bekerülési költsége részben
utófinanszírozott, így a támogatási összeget csak a számla
kifizetését követően utalják az önkormányzatnak.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fenti beruházásra
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Takarékszövet megelőlegezze. A megelőlegezett összeg a
támogatás megérkezésekor kerül visszafizetésre, de legkésőbb
2012. március 31-ig.
A hitelfelvétel tervezett időpontja a számla benyújtását követő 8
napon belül.
A határozatról értesülnek:
1) Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
2) Polgármester
3) Jegyző
4) Polgármesteri Hivatal, Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
10. napirend: Folklór Fesztivál Tiszaszentimrén rendezvény költségeire
felvett hitel visszafizetési határidejének meghosszabbításáról. A hitel
visszafizetésének időpontjáig az MVH-tól a megítélt támogatási összeg
várhatóan nem érkezik meg, ezért a Képviselő-testület megkeresi a
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetet, hogy a hitel visszafizetésének
határidejét 2012. április 30-ig hosszabbítsák meg.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát
140/2011.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Folklór Fesztivál Tiszaszentimrén rendezvény költségeire felvett hitel
visszafizetési határidejének meghosszabbításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
96/2011.(VIII.11.) számú határozatával döntött arról, hogy a
Folklór Fesztivál Tiszaszentimrén rendezvény költségeinek
megelőlegezésére, mivel a pályázat utófinanszírozott, 7.563.035
Ft összegű hitelt vesz fel a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezettől.
A hitel visszafizetésének időpontjáig az MVH-tól a megítélt
támogatási összeg várhatóan nem érkezik meg, ezért a Képviselőtestület megkeresi a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetet,
hogy a hitel visszafizetésének határidejét 2012. április 30-ig
hosszabbítsák meg.
A határozatról értesülnek:
1. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
3. Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
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Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
11. napirend: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása és a
Tiszaszentimrei Református Egyházközség közti ellátási szerződés
módosításáról. Elmondja, hogy Fodor-Csipes Anikó lelkész asszony
megkereste Őt levélben hivatkozva a 2012. évi várható jogszabályi
változásokra. A házi segítségnyújtásban és az idősek nappali ellátásában
történő minél nagyobb ellátotti létszámának elérése érdekében szeretnék,
ha a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátására vonatkozó
működési engedély módosítására kerülne sor. Úgy, hogy a házi
segítségnyújtás 36 főről 45 főre, az idősek nappali ellátása 20 főről 30 főre
emelkedjen. A Szociális és Gyámhivatal valamint a MÁK állásfoglalása
szerint a működési engedély módosításához, illetve az ellátotti létszám
növeléséhez szükséges az ellátási szerződés módosítása. Ehhez kell az
önkormányzat hozzájárulása.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Dr. Koczok Sándorné képviselő:
Ez csak Tiszaszentimre területére vonatkozik? Van-e erre pénz?
Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő:
Ez egy jövőre való gondolkodás, mert várhatóan úgy fognak változni a
szabályok, hogy a normatívát 2012-ben azokra a megállapodásokra lehet
igényelni, amelyekre már van működési engedély 2011. december 31-ig.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát
141/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása és a Tiszaszentimrei Református
Egyházközség közti ellátási szerződés módosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása és a Tiszaszentimre
Református Egyházközség között létrejött ellátási szerződés
módosítását az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően
jóváhagyja.
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szakmai profil bővítéséhez.
A határozatról értesülnek:
1. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Elnöke Tiszafüred, Fő út 1.
2. Tiszaszentimre
Református
Egyházközség
Lelkészi
Hivatala
Tiszaszentimre, Széchenyi út 6.
3. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
4. Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
5. Irattár
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
12. napirend: Beszámoló a Szociális bizottság munkájáról. Az írásos
anyagot a meghívóval kiadták. Kérdezi a napirend előadóját, kívánja-e
kiegészíteni a beszámolót?
Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő:
Nem.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Elmondja, hogy minden esetben a valóságot tükröző adatok alapján dönt a
bizottság a beadott kérelmekről. A kérelmek elbírálásánál arra
törekszenek, hogy a lehetőségekhez mérten segítsenek, és enyhítsenek a
családok és rászorulók életkörülményein. 2011. november 30-ig 80
kérelem érkezett, és 34 elutasító határozat volt. Egy esetben sem történt
fellebbezés. Megköszöni a Szociális bizottság munkáját.
Dobrán Tibor képviselő:
Amikor tud részt vesz a bizottság ülésein, és Ő is azt tapasztalja, hogy
reálisan és nagy hozzáértéssel döntenek a beérkezett kérelmek elbírálása
során.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát
142/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
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Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámolót és
azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
A határozatról értesülnek:
1.) Kalmárné Nagy Erzsébet bizottsági elnök
2.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3.) Juhászné Papp Irén jegyző

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
13. napirend: Beszámoló a Pénzügyi bizottság munkájáról. Elmondja, hogy
a pénzügyi bizottság ülésezik a költségvetés és a beszámolók elfogadása
előtt. Feladata még a képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzése és
nyilvántartása.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát
143/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót és
azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
A határozatról értesülnek:
1. Postás Imre bizottsági elnök
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyző

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
14. napirend: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről. A
napirend szóbeli.
Megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint:
-

szeptember 10-én Tiszaörsön volt falunapon.

-

szeptember 11-én Tomajmonostorán a három település (Tiszaigar,
Tomajmonostora, Tiszaszentimre) közösen pályázott Őszi Fesztivál
címen az első rendezvény itt volt.

-

szeptember 3. hete: a Falunap rendezésében telt.
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szeptember 24-én: Falunap Tiszaszentimrén. Köszöni az aktív
közreműködést
a
testületnek,
jegyző
asszonynak
és
a
munkatársaknak.

-

október 7-én délután: Az iskolában a felújítás
rendezvénye volt, melyen főjegyző asszony is részt vett.

-

október 12-én délelőtt: Szolnokon volt a Megyei Munkaügyi
Központban a START-munkaprogram első fordulóján vett részt Kun
Károly
Zoltánnéval.
Kiemelkedőnek
minősítette
a
Belügyminisztérium kapcsolattartója Kovács Zoltán ezredes úr a
pályázatunkat és Tiszaszentimre 5 területen indíthatta a programot
40 fővel.

-

október 15-én: Vidám Művek Fesztiválján vett részt.

-

október 18-án délután: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása
ülésén vett részt a jegyző asszonnyal. Fő téma volt a körbetartozás.

-

október 19-én délelőtt Tiszafüred Munkaügyi Központ 2012. évi
START pályázat egyeztetés és tanácsadás.

-

október 19-én délután: Újabb állampolgári fogadalomtételre került
sor.

-

október 21-én: Október 23-i ünnepség az iskolában a szokásos
színvonalon.

-

október 30-án délelőtt: Hálaadó Istentisztelet a református
templomban közvetlenül utána a Szapáry kápolnában avatási
ünnepségen vett részt.

-

november 14-én délelőtt: Pályázatíróval egyeztetette a 2012-es
pályázatot: az újszentgyörgyi református templom és közösségi
foglalkozató kialakításáról

-

november 14-én:délután: Szociális munka napja a Művelődési
Házban. Jegyző asszonnyal vettek részt.

-

november
14
délután:
Kiss
projektvezetője
tájékoztatta
szennyvízpályázat beadásáról

-

november 16-án délelőtt: Tiszafüred Kistérség
ülésén Postás Imre képviselő vett részt.

-

november 22 délután: Tiszafüred Munkaügyi Központban Jegyző
asszony, Kun Károly Zoltánné és Polgármester asszony vettek részt,
és Polgármester asszony aláírta a 2012-es Projekttervet, és az ehhez
kapcsolódó forrásigényt.

-

november 24-én délelőtt: Budapesten a Belügyminisztériumban a
Kazánprogram 84 nyertese között vett részt Polgármester asszony

-

november 25-én délután: Kunhegyesen András napon vett részt félig
hivatalos rendezvényen

-

november 26-án délután: Labdarúgó testület évadzáró rendezvénye

projektzáró

László
a
szennyvízpályázat
a
Képviselő-testületet
a
Többcélú Társulás

- 19 volt.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a tájékoztató elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
144/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Koczúrné Tóth Ibolya polgármester előterjesztését a két
ülés között történt fontosabb eseményekről, azt jóváhagyólag elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2.) Juhászné Papp Irén jegyző

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
15. napirend: Egyebek.
Néhány témában fontosnak tartja tájékoztatni a testületet.
Szeretne beszélni az év végi rendezvények költségeinek jóváhagyásáról.
Elmondja, hogy ebben az évben nem került sor Semmelweis Napra sem,
Közalkalmazotti, Köztisztviselői napra sem. Arra gondoltak, hogy egy közös
év végi rendezvényt tartanának, melyen minden önkormányzati dolgozó, és
a társulásban részt vevők is részt vennének. Ennek költsége várhatóan
300 e Ft. A szociális kereten még maradt pénz, így minden iskolás és
óvodás gyermek kapna egy csomagot. Ennek költsége 100 e Ft. Az
iskolások részére még egy discot is rendeznének ebből a pénzből.
Együttesen az év végi rendezvények költsége 500 e Ft lenne.
Kérdezi egyetért-e ezzel a Képviselő-testület?
Dr. Koczok Sándorné képviselő:
Igen egyetért.
Postás Imre képviselő:
Igen egyetért.
Szivák Gyula képviselő:
Tartózkodik.

- 20 Dobrán Tibor képviselő:
Ha meg van rá a fedezet, akkor szerinte megérdemelnek ennyit a dolgozók.
Kalmárné Nagy Erzsébet:
Egyetért.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Szeretné, ha titokban maradna, hogy meglepetés legyen.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
145/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Év végi rendezvények költségeiről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
év végi rendezvények költségeire (közös dolgozói nap, gyermekek
mikulás csomag, zenés műsor iskolásoknak) 500 e Ft-ot hagy
jóvá az átmeneti segélykeret és dologi kiadások terhére.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
2. Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügy, helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
A másik dolog, amiről beszélni szeretne az a gyalogátkelőhelyek kiépítése.
Elmondja, hogy az áramszolgáltató 1300 e Ft + ÁFA-ért vállalja a 3
gyalogátkelőhely megvilágítását.
Postás Imre képviselő:
A felfestés 52 e Ft-ba került, a közútkezelő táblakihelyezése 508 e Ft-ba
került.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Három gyalogátkelőhelyet terveznének a faluba, úgy hogy a Tiszaszentimre
Református Szociális Szolgáltató Központ megvásárolná az egyik
gépjárművet az önkormányzattól. Az ebből befolyt összeggel egészítenék ki
a gyalogátkelőhely kialakítására szánt összeget.
Kérdezi, hogy hozzájárul-e a testület?
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Igen.
Szivák Gyula képviselő:
Igen.
Postás Imre képviselő:
Igen.
Dobrán Tibor képviselő:
Az önkormányzatnak erre az autóra már valóban nincs szüksége?
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Nincs.
Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő:
Az Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központnak
létfontosságú lenne ez a gépjármű, az Idősek Nappali Klubjának
üzemeltetése érdekében.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel más kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
146/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Gépjármű értékesítéséről és a befolyt vételár felhasználásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában, de jelenleg a
Tiszaszentimre Református Szolgáltató Központ használatában
lévő Ford Transit típusú, HSC-645 rendszámú gépjármű
értékesítéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület előzetesen úgy határoz, hogy a fenti
gépjárművet – gépjármű szerviztől beszerzett ajánlatok
összehasonlítása után, a legmagasabb áron eladja a
Tiszaszentimre Református Szolgáltató Központ részére.
Egyúttal a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a gépjármű
értékesítéséből
származó
bevétel
a
gyalogátkelőhelyek
kialakításának
költségére
(gyalogátkelőhely
megvilágítása)
kerüljön felhasználására.

- 22 A Képviselő-testület felhatalmazza Koczúrné Tóth Ibolya
polgármestert, a gépjármű értékesítésével kapcsolatos adásvételi
szerződés
aláírásával,
továbbá
a
gyalogátkelőhelyek
megvilágításáról szóló kiviteli szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
2. Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
3. Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ 5322
Tiszaszentimre, Kossuth út 2.
4. Polgármesteri hivatal Pénzügy, helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
A harmadik dolog, amiről beszélni szeretne az egyebek napirend kapcsán
az a nemsokára megjelenő Tiszaszentimre és Újszentgyörgy Monográfia
kiadvány. Elkészült a könyv, melynek nyomdai költsége 1502 Ft/db+ÁFA,
700 példányban jelenik meg. A könyv önköltségi ára, szerzői és nyomdai
költségekkel együtt 2800 Ft/db. Az elmúlt évben az önkormányzat
honlapján már megjelent, hogy a könyv 2800 Ft-os áron megrendelhető.
Többen már kifizették ezt az összeget, ezért javasolja a könyvet, a
megjelenést követően is ezen az áron értékesíteni. Így nem nyereséges, de
nem is veszteséges a kiadvány.
Dr. Koczok Sándorné képviselő:
Egyetért az összeggel.
Szivák Gyula képviselő:
Szép karácsonyi ajándék lehet. Egyetért a 2800 Ft-os összeggel.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel más kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
147/2011. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre és Újszentgyörgy Monográfia című kiadvány eladási árának
meghatározásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat
kiadásában
megjelenő
Tiszaszentimre
és
Újszentgyörgy Monográfia című kiadvány eladási árát 2800

- 23 Ft/db összegben állapítja meg.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügy, helyben

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
A negyedik dolog, amiről beszélni szeretne az, amiről már a múlt ülésen is
szó volt, a bemutatóterem. Elmondja, hogy itt volt nála a pályázatíró és a
tervező, hogy mikor kezdenék a bemutatótermet. Azt tanácsolták, hogy
gondolja át meg egyszer a Képviselő-testület, hogy a jövőben hogyan
kívánja hasznosítani az épületet. 2012. áprilisáig kapott az önkormányzat
haladékot, de már nagyon sokat halasztottak. Szeretné, ha valahogy
felújítanák azt az épületet, mert teljesen tönkre fog menni. Elmondja, hogy
fél a bemutatóteremtől, hogy nem tudják majd 5 éven keresztül
fenntartani. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy gondolják át, mi lenne a
legjobb megoldás.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
A Képviselő-testület munkáját a továbbiakban zárt ülésen folytatja.

K.m.f.

Koczúrné Tóth Ibolya sk.
polgármester

Juhászné Papp Irén sk.
jegyző

Kalmárné Nagy Erzsébet sk.
Szivák Gyula sk.
Jegyzőkönyv hitelesítők

