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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 9-i rendes üléséről.
Az ülés helye: Községháza Nagyterme
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Dr. Koczok Sándorné,
Kalmárné Nagy Erzsébet Ádám Imréné Szenczi Anikó,
Dobrán Tibor, Szivák Gyula képviselők,
Juhászné Papp Irén jegyző.
Távolmaradt képviselők: 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 Kalmárné Nagy
Erzsébet és Ádám Imréné Szenczi Anikó képviselők legyenek.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Kérdezi, hogy van-e valakinek közérdekű kérdése, bejelentése.
(Közérdekű kérdés bejelentés, nincs.)
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett
módosítással tárgyalja meg a testület:

napirendeket

az

alábbi

1. napirend: Rendeletalkotás: A 2012. évi költségvetési és pénzügyi tervről
2. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre (Újszentgyörgy, Erzsébet major)
és
Tomajmonostora
községek
között
konzorcium
létrehozása
szennyvízberuházás megvalósítására
3. napirend: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Kérdezi van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
napirendeket az alábbiak szerint:
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Napirend:

Előadó:

1. Rendeletalkotás: A 2012. évi költségvetési
és pénzügyi tervről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

2. Előterjesztés Tiszaszentimre (Újszentgyörgy,
- Erzsébet major) és Tomajmonostora
községek között konzorcium létrehozása
szennyvízberuházás megvalósítására

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

3. Tájékoztató a
eseményekről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

két

ülés

között

történt

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: Rendeletalkotás a költségvetési és pénzügyi tervről.
Elmondja, hogy a költségvetésünk bevételi oldala 488.138.000,- Ft, ez 90
%-ban fedezi a kiadásokat, ezért nyújtjuk be a működéshez szükséges
55.552.000,- Ft pótlására ÖNHIKI pályázatot. Két nagy intézményünket
támogatjuk, óvodát 8.186 e Ft-tal, iskolát 26.547 e Ft-tal. Rövidlejáratú
hitelünk van, szállítói tartozásunk 2.762.706 Ft. Egyéb tartozás 550.456
Ft. A közmeghallgatáson részletesen ismertette a 2012. évi költségvetési és
pénzügyi tervet, ezért további szóbeli kiegészítést nem tesz. Még nem lesz
rendelet hozva, csak egy határozat. Ez még csak az I. forduló. Március 10ig kell véglegesen elfogadni. Megkéri Ladányi Valéria pénzügyi ügyintézőt,
hogy szóban egészítse ki az anyagot.
Ladányi Valéria pénzügyi ügyintéző:
2012. évben az újdonság az, hogy költségvetésében és a beszámolókban is
különvált a hivatal, és az önkormányzat. Külön adószáma van az önkormányzatnak. A hivatal bankszámlaszámát megkapta az önkormányzat, így
a hivatalnak új számlaszáma lett. Vannak olyan szakfeladatok, amelyeket
csak az önkormányzathoz lehet tervezni, vannak olyan feladatok melyeket
csak a hivatalra. Megvannak a szempontok, hogy mit hová kell tervezni.
Kötelező feladatokat az önkormányzat költségvetésébe kell tervezni, a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos dolgokat, a nem kötelező feladatokhoz kapcsolódó dolgokat (pl.: konyha) ezeket a hivatalhoz. Mindenféle normatívát az önkormányzat bankszámlájára kell tenni.
Szivák Gyula képviselő:
Mivel Postás Imre képviselő a Pénzügyi bizottság elnöke a mai ülésen nem
tud részt venni, ezért az Ő feladata, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet. Mint a Pénzügyi bizottság tagja, elmondja, hogy tegnap folyamán megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetését a Pénzügyi
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Képviselő-testületnek.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Szeretné elmondani, hogy egy szakmailag nagyon jól összeállított és érthető rendelet-tervezetet, szakmai anyagot készített Ladányi Valéria pénzügyi
ügyintéző. Megköszöni az Ő, és munkatársai munkáját a Képviselőtestület és a Pénzügyi bizottság nevében is.
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
13/2012. (II.9.) számú Képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetését.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a következő ülésére a 2012.
évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet – az időközben
megismert számszaki változásokkal átdolgozva – ismét be kell
terjeszteni, ezt követően dönt a Képviselő-testület a rendelet
elfogadásáról.
Határidő: 2012. március 9.
Felelős: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Polgármester
2.) Jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal, Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2. napirend: Előzetes állásfoglalás Tiszaszentimre (Újszentgyörgy, Erzsébet
major) és Tomajmonostora községek között konzorcium létrehozásáról
szennyvízberuházás megvalósítására.
Elmondja, hogy Tomajmonostora Község Polgármestere megkereste Őt egy
levélben, amelyben szeretne konzorciumba lépni a településsel, és így
együtt Tomajmonostora, Tiszaszentimre települések pályázhatnának. Ezzel
a beruházással Újszentgyörgyön és Erzsébet majorban is megvalósulna a
szennyvízberuházás. Nem vezetékes hálózattal, hanem egyedi (5 lakás öszszefogásával) megoldással. Szeretnék honorálni, amikor Tiszaszentimre is
bevonta konzorciumi partnernek Tomajmonostora települést az ivóvízjavító
programban. Még nem sok információt tud elmondani a projektről.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
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Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
14/2012. (II.9.) számú Képviselő-testületi határozat:
Előzetes állásfoglalás Tiszaszentimre (Újszentgyörgy, Erzsébet major) és
Tomajmonostora községek között konzorcium létrehozásáról szennyvízberuházás megvalósítására.
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tiszaszentimre és Tomajmonostora községek közti konzorcium létrehozásáról – szennyvízberuházás megvalósítására – szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület előzetesen úgy foglal állást, mivel
Tiszaszentimre községhez tartozó Újszentgyörgy és Erzsébet major településrészeken vezetékes szennyvízberuházást - mivel annak megvalósítása gazdaságtalan - nem tervez, ezért amennyiben a vonatkozó jogszabályi előírások lehetővé teszik, a településrészeket érintően, a szennyvízberuházás megvalósítására
Tomajmonostora községgel konzorcium létrehozását támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Koczúrné Tóth Ibolya polgármestert, a konzorcium létrehozásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. A konzorcium létrehozásáról szóló végleges döntés a
Képviselő-testület hatásköre.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester – helyben
2. Fazekas Szabolcs Tomajmonostora község polgármestere –
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.
3. Juhászné Papp Irén jegyző - helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: Két ülés között történt események. A napirend szóbeli. Megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint:
-

2012. 01. - én délelőtt: A Széchenyi Programirodától Bíró Rékát fogadta. A szennyvízberuházás és a napkollektoros pályázatokkal
kapcsolatos adatokat egyeztette, illetve tájékozódott e két pályázat
elkészítettségéről, menetéről.

-

2012. 02.01 délelőtt: A Gyermek-és ifjúsági szálláshely kialakítása
nyertes pályázat megvalósításáról, a további feladatokról egyeztettünk a tervezővel és a projektmenedzserrel Gortka Istvánnal és
Karancsi Tamással.
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2012. 02.03. este: A Nyugdíjas Klub közgyűlésén vett részt néhány
Képviselővel. Az éves beszámoló, a 2012-es munkaterv volt a fő napirend, illetve a vezetőség újraválasztására került sor.

Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát.
15/2012. (II.9.) számú Képviselő-testületi határozat:
Két ülés között
elfogadásáról

történt

fontosabb

eseményekről

szóló

tájékoztató

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:
Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való
részvételt, azt bezárja.

K.m.f.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester

Juhászné Papp Irén s.k.
jegyző

Kalmárné Nagy Erzsébet s.k.
Ádám Imréné Szenczi Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítők

