23. szám

Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. december 15-én megtartott rendes üléséről készült
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18/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3.

20/2011. (XII.16.) számú ÖR
Az Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról
4/2004.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról

szóló
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149/2011.
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A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját
képező 2012. évi célok meghatározásáról
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150/2011.
(XII.15.)

Tiszaszentimre
támogatásáról

9.

151/2011.
(XII.15.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló tájékoztató elfogadásáról

Községi

Sportegyesület

10.

Jegyzőkönyv

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.
december 15-i rendes üléséről.
Az ülés helye: Községháza Nagyterme
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Dr. Koczok Sándorné,
Dobrán Tibor, Kalmárné Nagy Erzsébet, Szivák Gyula
Ádám Imréné Szenczi Anikó képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző
Távolmaradt képviselő: Postás Imre – bejelentéssel.
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete!)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület rendes ülésén megjelent képviselőket, a
jegyző asszonyt. 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 Dr. Koczok
Sándorné, és Dobrán Tibor 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

6. napirendként: Tájékozató a két ülés között történt eseményekről
Zárt ülésen:
7. napirendként: Előterjesztés ingatlan értékesítésről
8. napirendként: Előterjesztés ingatlanok adásvételéről
Kérdezi van-e más napirendi javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendi javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
napirendeket az alábbiak szerint:
Napirend
1. A
helyi
iparűzési
adóról
szóló
önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről és az új önkormányzati

Előadó
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

rendelet megalkotásáról
2. A
települési
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatásokról
szóló
18/2006.
(XII.22.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról.
3 . Az
Egyes
szociális
ellátási
formák
szabályozásáról
szóló
4/2004.(II.16.)
Önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés
a
köztisztviselői
teljesítménykövetelmények alapját képező
2012. évi célok meghatározására
5 . Előterjesztés a Községi Sportegyesület
kérelméről
6. Tájékoztató a két ülés között történt
eseményekről
Zárt ülésen:
7. Előterjesztés ingatlan értékesítésről
8. Előterjesztés ingatlanok adásvételéről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Juhászné Papp Irén
jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Juhászné Papp Irén
jegyző
Juhászné Papp Irén
jegyző

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről és az új önkormányzati rendelet
megalkotásáról. Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a meghívóval
kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Elmondja, hogy szerették volna csökkenteni a 2 %-os évi adót. Pénzügyi
munkatárs járt utána, hogy milyen előnyei, és hátrányai lennének az
önkormányzatnak, ha ezen csökkentenének. Évi 1,4 % az az összeg, amely
alatt az önkormányzatnak ki kellene egészítenie. Akkor 3 000 e Ft
vesztesége lenne az önkormányzatnak. Sajnos nem tudja csökkenteni az
önkormányzat az évi 2 %-os adót.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást a
tervezetnek megfelelően.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag megalkotta a
következő rendeletét:
TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2011.(XII.16.) rendelete
A helyi iparűzési adóról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1.§ (1)

bekezdésében, 2. §-ában és az 5.§ c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 81. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
(1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata illetékességi területén helyi
iparűzési adót vezet be.
(2) E rendelet bevezetése határozatlan időre szól.
2. §
Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
3. §
Kedvezmény illeti meg és időarányosan csökkentheti éves nettó árbevételét
e rendelet alapján:
a) szakmunkástanuló képzése esetén, tanulóként 50.000.- Ft-tal,
b) a megváltozott – csökkent – munkaképességű dolgozó alkalmazása
esetén foglalkoztatottanként 50.000.- Ft-tal
az a vállalkozó, akinek /melynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a
39/A. § vagy a 39/B.§ alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja
nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
4.§
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke
az adóalap 2 %-a.
5.§
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) E
rendelet
hatálybalépésével
egyidejűleg
hatályát
veszti
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének A
helyi iparűzési adóról szóló 4/1995. (II.17.) önkormányzati rendelete
és a módosításáról szóló 9/1995. (IV.7.), a 13/1995. (VI.2.), a
3/1996. (II.23.), a 7/1996.(IV.26.), a 14/1996.(XI.29.), a 16/1997.
(XI.28.), a 12/1998.(XI.27.), a 10/1999.(X.8.), a 16/2000.(XI.24.), a

14/2002. (XI.29.), a 15/2003.(XII.19.) és a 23/2005.(XII.21.)
önkormányzati rendeletek.
6.§
Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tiszaszentimre, 2011. december 15.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2. napirend: A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
szóló 18/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az
előterjesztést és rendelet-tervezetet a meghívóval kiadták, mely a
jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást a
tervezetnek megfelelően.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag megalkotta a
következő rendeletét:
TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2011.(XII.16.) rendelete
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 18/2006.
(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszaszentimre
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § a) - h)
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 18/2006.
(XII.22.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyére e rendelet 1.
számú melléklete lép.
2.§
Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Tiszaszentimre, 2011. december 15.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

A 19/2011. (XII. 16.) ÖR 1. számú melléklete
a 18/2006. (XII. 22.) ÖR 2. sz. mellékletének módosítására
LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁSI NETTÓ DÍJAK
2. számú melléklet
I. A szolgáltató szállítóeszközéhez, szilárd hulladék elszállításához
rendszeresített gyűjtőedények 2012. évi díjszabása:
Edényzet megnevezése
60 literes gyűjtőedény
80 literes gyűjtőedény
110 és 120 literes gyűjtőedény
120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott
műanyag zsák (Ft/db)
240 literes gyűjtőedény
1100 literes gyűjtőedény (gurulós konténer)

Ürítési díj
Ft/alkalom
304,330,378,445,740,3680,-

II. Települési folyékony hulladék közszolgáltatási díja 2012. évre:

11.224,- Ft/8 m3-es szippantótartály.
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: Az Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
4/2004.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról. Az előterjesztés és
a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete, melyet a meghívóval kiadtak.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Juhászné Papp Irén jegyző:
Készített egy előterjesztés kiegészítést, melyet kiadtak a testületi tagoknak.
Amikor elkészült az előterjesztés, akkor módosult a Szociális törvény.
2012. január 1-től nincs helyi lakásfenntartási támogatás. Ez nem azt
jelenti, hogy nem kapnak az emberek támogatást, hanem azt, hogy csak
normatív lakásfenntartási támogatást, amit eddig is kaptak.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást a
tervezetnek megfelelően.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag megalkotta a
következő rendeletét:
TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2011. (XII.16.) rendelete
az Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2004. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3)
bekezdésében, 26. §-ában és a 132.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2004. (II.16.)
önkormányzati rendelet 10/A. §-a és az azt megelőző Bérpótló juttatás
alcím, valamint 11.§-a és az azt megelőző Lakásfenntartási támogatás
alcím hatályát veszti.

2.§
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Tiszaszentimre, 2011. december 15.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4. napirend: Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező 2012. évi célok meghatározására.
Elmondja, hogy szerencsés helyzetben van, hogy szakmailag egy képzett
jegyző dolgozik mellette, aki segíti a munkáját. A képviselők és az
önkormányzat is ezt tapasztalja. Maximálisan meg van elégedve a
munkájával, mint emberileg, mint szakmailag. A jegyzőasszony a kitűzött
célokat teljesítette, minősítése „kiváló”.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
149/2011. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok
meghatározásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bek.
alapján a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját
képező 2012. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:
1) A Képviselő-testület és bizottságai üléseinek, döntéseinek
előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony és
eredményes, valamint jogszerű működés biztosítása, a
képviselők és bizottsági tagok munkájának segítése.
2) A képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósítása
érdekében a fejlesztési támogatási forrásokhoz való
hozzájutás elősegítése, pályázati lehetőségek figyelemmel
kísérése, pályázatok elkészítése, illetve a pályázatkészítők
munkájának
segítése,
kiszolgálása
a
szükséges
dokumentumokkal.

3) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi
XC. törvényben foglalt közérdekű adatok elektronikus
közzétételének
folyamatos
biztosítása,
az
adatok
aktualizálása.
4) Az esetleges időközi országgyűlési vagy önkormányzati
képviselő választásokkal, ill. népszavazással kapcsolatos
feladatok szakszerű, határidőre történő, zökkenőmentes
ellátása.
5) A pénzügyi kötelezettségvállalások kontrolljának és
folyamatos monitoringjának biztosítása, a külső és belső
szerződéses
kapcsolatok
folyamatos,
koordinált
figyelemmel kísérése.
6) A cigány kisebbségi önkormányzat munkájának segítése,
gazdálkodási feladatainak bonyolítása.
7) A Polgármesteri Hivatal közszolgáltatási tevékenysége
színvonalának emelése, a minőségi munka javítása, a
hatékonyság növelése, „lakosság-barát” közigazgatási
hatósági
ügyintézés,
a
közhatalom
szolgáltató
funkciójának kifejezése, humánus és jogszerű hivatali
működés.
Polgármesteri
Hivatal
működésében
a
8) A
költséghatékonyság és a takarékosság érvényre juttatása.
A költségvetési pénzügyi gazdálkodás területén az
előírások maradéktalan betartása mellett az erőforrások
minél szélesebb körű feltárása, a racionális gazdálkodás
megvalósítása. A hulladékszállítási díj, az adóhátralékok,
valamint
az
egyéb
lejárt
határidejű
követelések
következetes, szigorú behajtása.
9) Az önkormányzat honlapjának színvonalas működtetése,
szerepének
fokozatos
növelése
az
állampolgárok
tájékoztatásában.
10) Az önkormányzati vagyontárgyak magasabb színvonalon
történő kezelése és hasznosítsa. A vagyonhasznosítás
javítása a bevételek növelése érdekében.
11) A helyi rendeletek aktualizálása, felülvizsgálata, az új
rendeletek határidőre történő elkészítése
12) A folyamatos jogszabályi változások figyelemmel
kérésére, és alkalmazására a lakossági munka során. A
jogszabályban ügyintézési határidők megtartása.
13) A köztisztviselők közigazgatási alap-és szakvizsgára
felkészítő képzéseken valamint a vizsgákon való
részvételének továbbá a továbbképzésen való részvételének
biztosítása.
14) Megfelelő kapcsolat kialakítása az ügyfelekkel, azon
szervekkel, amelyekkel a köztisztviselőnek a mindennapi

munkavégzés során kapcsolatban kell lenniük. Az ügyfelek
megfelelő tájékoztatása és felvilágosítása.
15) Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásának
jogszabályi előírásoknak megfelelő részvétele.

a

16) A pénzügyi és egyéb szabályzatok felülvizsgálata, a FEUVE
rendszer átdolgozása, működtetése.
17) Az
önkormányzati
földterületekre
vonatkozó
haszonbérleti szerződések lejárat szerinti nyilvántartása, a
lejárt szerződések bérlőinek felszólítása.
18) A jogszabályok által meghatározott nyilvántartások
pontos vezetése és a központi nyilvántartások részére
határidőben történő adatszolgáltatás.
Határidő: 2012. évben folyamatos
Felelős: jegyző
A határozatról értesülnek:
1.) Polgármester
2.) Jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
5. napirend: Előterjesztés a Községi Sportegyesület kérelméről.
Elmondja, hogy előleget szeretne a Községi Sportegyesület,
pályázhassanak a jövő évre. 100 e Ft-ot szeretnének.

hogy

Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Szivák Gyula képviselő:
Elmondja, hogy ennek fejében 1000 e Ft-ot kap a Községi Sportegyesület,
így 900 e Ft-ja lesz az egyesületnek.
Mivel más kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
150/2011. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Tiszaszentimre Községi Sportegyesület támogatásáról
Tiszaszentimre
Község
Önkormányzata
megtárgyalta
Tiszaszentimre Községi Sportegyesület támogatási kérelmét.

a

A Képviselő-testület a Sportegyesületnek a Magyar Labdarúgó
Szövetséghez a 2011/2012-es bajnoki szezonra sportfejlesztési
programra benyújtott, nyertes pályázatának megvalósítását

támogatja.
A Képviselő-testület a Sportegyesület jövő évi támogatásának
előlegeként – a pályázati önerőhöz – 100.000 Ft összegű
hozzájárulást biztosít.
Határidő: 2011. december 20.
A határozatról értesülnek:
1. Tiszaszentimre Községi Sportegyesület Elnöke Tiszaszentimre,
Hősök tere 7.
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, helyben
3. Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
4. Polgármesteri hivatal Pénzügy, helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6. napirend: Tájékozató a két ülés között történt eseményekről. A napirend
szóbeli.
Megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint:
-

december 7-én délután: Tiszafüreden a FŐKEFE Termelési Központ
megnyitóján vett részt.

-

december 8-án délelőtt: Újszentgyörgyön a falu fenyőfájának a
díszítésén vett részt.

-

december 9-én délelőtt: Tiszaszentimrén a falu fenyőfájának a
díszítésén vett részt, ahol Alpolgármester Asszony tartott köszöntőt.
A Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ
jóvoltából ajándékot kapott minden iskolás és óvodás gyermek,
valamint a 0-3 évesek is, továbbá itt adták át az önkormányzati
csomagokat is.

-

december 9-én délután: Szabadtéri mulatságot szervezett
Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ.

-

december
kiosztása.

14-én:

Szociális

földprogram

zárása.

A

a

jutalmak

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:
151/2011. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató

elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:
A Képviselő-testület munkáját a továbbiakban zárt ülésen folytatja.

K.m.f.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester

Juhászné Papp Irén s.k.
jegyző

Dr. Koczok Sándorné s.k.
Jegyzőkönyv hitelesítők

Dobrán Tibor s.k.

