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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. március 29-i rendes üléséről.
Az ülés helye: Községháza Nagyterme
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya – polgármester
Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás
Imre, Dobrán Tibor, Szivák Gyula - képviselők
Juhászné Papp Irén - jegyző
Szabó Istvánné - r.alezredes, Tiszafüredi
Rendőrkapitányság Kapitányságvezető
Domokosné Bari Ildikó - intézményvezető
Gorzás József - polgárőr egyesület elnöke

Távolmaradt képviselők: Ádám Imréné Szenczi Anikó - bejelentéssel.
Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület rendes ülésén megjelent képviselőket, jegyző
asszonyt, Szabó Istvánné r.alezredes Kapitányságvezető asszonyt,
Domokosné Bari Ildikó intézményvezető asszonyt és Gorzás Józsefet a
Polgárőr Egyesület elnökét. 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.
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: Tájékozató a közrend, közbiztonság helyzetéről
2. napirend: Rendeletalkotás: A gyermekvédelem helyi szabályairól
3. napirend: Előterjesztés hitelfelvételről, hitelszerződés módosításáról
4. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és
tisztítása tárgyú pályázathoz kapcsolódó önerőalap pályázat benyújtásáról

-45. napirend: Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési
jelentésről
6. napirend: Átfogó értékelés a Polgármesteri Hivatal 2011. évi hatósági
tevékenységéről
7. napirend: Beszámoló
tevékenységéről

a

tanyagondnoki

szolgáltatás

2011.

évi

8. napirend: Előterjesztés az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
elfogadásáról
9. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési
tervének elfogadásáról
10. napirend: Előterjesztés a Tiszaszentimrei Mg. Kft. üzletrészének
értékesítéséről
11. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község szennyvízpályázatáról
12. napirend:
benyújtásáról

Előterjesztés

térfigyelő

rendszer

kiépítésére

pályázat

13. napirend: Tájékozató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Zárt ülésen:
14. napirend: Előterjesztés a Tiszaszentimre 1777. Hrsz-ú közterület
lezárásáról
Kérdezi van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
napirendeket az alábbiak szerint:
Napirend
1.

Tájékozató
helyzetéről

2.

Rendeletalkotás:
helyi szabályairól

gyermekvédelem

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

3.

Előterjesztés
hitelfelvételről,
hitelszerződés módosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

4.

Előterjesztés
Tiszaszentimre
Község
szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú
pályázathoz
kapcsolódó
önerőalap
pályázat benyújtásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó
éves ellenőrzési jelentésről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

5.

a

Előadó

közrend,
A

közbiztonság

Tiszafüred Város
Rendőrkapitánya

a
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6.

Átfogó értékelés a Polgármesteri Hivatal
2011. évi hatósági tevékenységéről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

7.

Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatás
2011. évi tevékenységéről

Vízi István
tanyagondnok

8.

Előterjesztés
közbeszerzési
elfogadásáról

9.

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

10.

Előterjesztés a Tiszaszentimrei Mg. Kft.
üzletrészének értékesítéséről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

11. Előterjesztés
térfigyelő
rendszer
kiépítésére pályázat benyújtásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

12. Tájékozató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

az

önkormányzat
szabályzatának

Zárt ülésen:
13. Előterjesztés a Tiszaszentimre
Hrsz-ú közterület lezárásáról

1777.

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: Tájékozató a közrend, közbiztonság helyzetéről. Köszönti a
napirend idejére megjelent Szabó Istvánné r.alezredes rendőrkapitány Aszszonyt. Elmondja, hogy az első napirend mindig a rendeletalkotás szokott
lenni, de Rendőrkapitány asszony elfoglaltsága miatt a tájékoztató lett az
1. napirend. Írásban az anyagot kiadták de szeretné, ha szóban is kiegészítésre kerülne.
Szabó Istvánné Rendőrkapitány:
Köszönti Polgármester asszonyt, Jegyző asszonyt, a Képviselőket és a meghívott vendégeket. Elmondja, hogy a Tiszafüredi Rendőrkapitányság alaptevékenységében egy olyan fajta szolgáltató-tevékenységet végez, ami a biztonságnak a szolgáltatása. Ebben stratégiai partnerük a Tiszaszentimrei
Polgárőr Egyesület. Az egyesületről azt tudja elmondani, hogy illetékességi
területén a legerősebb, legaktívabban működő szervezet. A 2011-es évben
az Európai Unió soros elnökségéből adódóan feladatok érintették a tiszafüredi rendőrkapitányságot. Kiemelkedő feladat még a nyári idegenforgalmi időszak mellett a rendészeti és bűnügyi feladatok végrehajtása, illetve
az őszi népszámlálásokhoz kapcsolódó feladatok, hogy az zökkenőmentesen alakuljon. Ezeken túlmenően a minden évben jelentkező halottak nap-

-6ja, húsvét és az év végi ünnepekhez kapcsolódó bűncselekmények. A kapitányság illetékességi területén 7,8 %-al növekedett az ismertté vált bűncselekmények száma. Ezt a tendenciát követte a településen regisztrált
bűncselekmények száma. Amivel az emelkedő tendencia érvényesül, azok
a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények, és a közlekedési bűncselekmények emelkedéséből alakul. Összességében megállapítható az, hogy
összességét és súlyát tekintve élet elleni bűncselekmény nem történt és
nem vált ismertté a településen. Rablás 7 –ről 9 esetre növekedett, melyben 4 esetben sikerült az elkövetőket felderíteni, és eredményesen vádemeléssel zárni az ügyet. A másik meghatározó a személy elleni bűncselekmények. Ezeken belül elmondható, hogy csökkent a testi sértések száma. A zaklatás bűncselekménye, ahogy a Kapitányság illetékességi területén úgy a település területén is nőtt. A vagyon elleni bűncselekmények
emelkedő számán belül a betöréses lopások száma nem emelkedett a településen, ugyanakkor a lopások száma jelentősen növekedett. A lopások
lehetnek kisebb, illetve nagyobb értékű lopások. A kisebb értékre a 20 e Ft
alatti érték. Ez még csak szabálysértés. Az ennél kisebb lopásoknál megvannak azok a minősítő körülmények, amelyek bűncselekménnyé növelik
azt. Igyekeznek minél eredményesebben dolgozni, hiszen az eredmények
hatására, és az, hogy magasabb a lebukásveszély nagyon meghatározó tud
lenni, hiszen ahogy 2011. évben is az elrendelt bűncselekmények 30 %-át
- az eredményesen befejezett 502 ügynek a 30 %-a - bíróság elé állítással
zárták le. Az elkövető az elkövetéstől számított egy másfél héten belül a
bírósági ítéletet kézhez kapta. Ezt a szigorú elvet szeretnék követni a továbbiakban mind a szabálysértési elzárások, mind az őrizetbe vételek esetében is. Ez mellett a megelőzési tervezet és koncepció esetén egy másfajta
tevékenységet is végzünk, hiszen 2012. január 1-től lett egy megelőzési
előadónk, aki a bűncselekmények áldozataivá lett időskorúakkal foglalkozik, emellett előadást tart oktatási intézményekben is. A 2012-es évben
nagyon sok feladatot tűztünk ki célul. Nagyon sok új jogszabály jelent meg
ebben az évben, mely a munkát nagyban befolyásolja. Havonta többször
tartanak képzéseket, oktatásokat, azért, hogy az állomány minél felkészültebb legyen. Megköszöni Polgármester asszonynak és a Képviselőtestületnek a részvételi szándékát, és a Polgárőrség végzett munkáját.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Megköszöni a szóbeli és írásbeli beszámolót. Kérdezi van-e kérdés vélemény?
Gorzás József Polgárőr Egyesület elnöke:
Köszöni a Polgárőrség nevében is a megtisztelő szavakat és igyekszenek a
jövőben is segíteni a rendőrség munkáját. Az elmúlt időszak a polgárőrségnek is tanuló időszak volt, ugyanis a múlt évben fogadta el az Országgyűlés a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényt.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:

-7Elmondja, hogy örült, amikor Kapitány asszony említette a Polgárőrség
tevékenységét, hiszen az eredményességhez az ő munkájuk is hozzá járult.
Néhány elhangzott dologra úgy reagálna, hogy az elszegényedés az egyik fő
oka a betöréseknek. A jövőben fel kell készüljünk arra, hogy a lakatlan
ingatlanok feltörése fokozódik, mert értékhez akarnak jutni az emberek
melyet utána értékesítenek. Nagy öröm volt számára, hogy csökkent a személy elleni bűncselekmények száma. Sok az idős, egyedül élő ember ez
biztonságérzetet ad a számukra. Sajnos az emberek nehezen tesznek feljelentést, mert félnek. Szintén nagyon jó, hogy Tiszaszentimre nem tekinthető veszélyeztetett településnek. Nagyon köszöni az együttműködést az
egész kapitányság részéről és gratulál az eredményekhez.
Szabó Istvánné Kapitányságvezető:
Köszöni az Ő és munkatársai nevében is.
Dobrán Tibor képviselő:
Szeretné tájékozatni a Képviselő-testületet és Kapitányságvezető asszonyt,
hogy a polgárőrség beszerzett két darab mobilan kihelyezhető kamerát,
amit csak magánszemélyeknek bocsátanak a rendelkezésére. Már ki is helyezték egy olyan helyre, ahová nem régen történt betörés és várható, hogy
visszamennek.
Szabó Istvánné Kapitányságvezető:
Mindig is támogatta az ilyen biztonsági rendszerek működtetését.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt, a
tervezetnek megfelelően.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
24/2012. (III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Közrend, közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszafüredi Rendőrkapitányság tájékoztatóját a közrend, közbiztonság helyzetéről, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
A határozatról értesülnek:
1. Szabó Istvánné kapitányságvezető, Tiszafüred, Fő út 55.
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:

-82. napirend: Rendeletalkotás a gyermekvédelem helyi szabályairól.
Elmondja, hogy 2012. január 1-jén lépett hatályba a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló
törvény, amely módosította, illetve kiegészítette a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt. Miután önkormányzatunk a Tiszafüred Kistérségi Tárulásban részt vesz és a gyermekek napközbeni ellátása
és a gyermekek átmeneti gondozása feladatait ennek keretében látja el,
ezért a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 5/2004. (II.16.) önkormányzati rendeletét felül kell vizsgálnia. A rendelet a megalkotása óta eltelt 8 év alatt 11 alkalommal módosításra került. A rendelet felülvizsgálata
kapcsán megállapítható, hogy a rendelet módosítások miatt célszerű egy
új önkormányzati rendelet megalkotása. A rendelet tervezetet annak kiadása óta a jegyző asszony ismételten átnézte és néhány ponton módosítást javasol. Ennek megfelelően a módosított rendelet-tervezet az ülés előtt
került kiosztásra. Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a módosításokat.
Juhászné Papp Irén jegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a módosítások a kiadott
rendelet tervezet alábbi szakaszait érinti:
2. § A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására, az ellátás összegének meghatározására, hatáskörét a Szociális Bizottságára ruházza át.
3.§ (4) Az e rendeletben meghatározott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, az ellátás összegéről a Szociális Bizottság határozatban rendelkezik.
A módosítás nem tartalmazza az (5) bekezdést. Módosítás oka: a Képviselő-testület jogosult az ellátás formáját meghatározni, amely pénzbeli.
Az elmúl 8 év alatt nem került sor jogosulatlan és rosszhiszeműen támogatás igénybevételére. A település nagyságából adódóan minden család
életkörülményeit ismeri a bizottság, nem folyamatos támogatásról van szó.
4.§ (1) A Képviselő-testület a Gyvt.-ben és e rendeletében meghatározott
feltételek szerint – a jogosult gyermek számára – rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg.
Módosítás oka: a támogatás a Gyvt. alapján kérelemre állapítható meg,
hivatalból nem.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a rendeletalkotást, a tervezetnek megfelelően.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő rendeletét:
TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete
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Tiszaszentimre
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésében, a 21. § (1)
bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.)
rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa a Tiszaszentimre Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) által biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, feltételeit, azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, szervezeti kereteit, az
eljárási és jogosultsági szabályokat, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó alapellátások formáit.
Eljárási rendelkezések
2. § A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítására, az ellátás összegének
meghatározására, hatáskörét a Szociális Bizottságára ruházza át.
3. § (1) Az e rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapítására irányuló kérelmet az erre rendszeresített – e
rendelet
1.
számú
melléklete
szerint
–
formanyomtatványon
Tiszaszentimre Község Polgármesteri Hivatalánál (5322 Tiszaszentimre,
Hősök tere 7.) (a továbbiakban: hivatal) kell előterjeszteni.
(2) A kérelemhez csatolandó iratok megnevezését a 1. számú melléklet
szerinti kérelem tartalmazza.
(3) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban
szereplő adatok valódiságát - amennyiben a hatáskör gyakorlója
szükségesnek ítéli - környezettanulmány készítésével lehet vizsgálni.
(4) Az e rendeletben meghatározott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapításáról, az ellátás összegéről a Szociális Bizottság határozatban
rendelkezik.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4. § (1) A Képviselő-testület a Gyvt.-ben és e rendeletében meghatározott
feltételek szerint – a jogosult gyermek számára – rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást állapít meg.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban annak a
gyermeknek, illetve családnak állapítható meg, a Gyvt. 21. § (2)
bekezdésében meghatározottakon túl,
a) ahol az egyik, vagy mindkét szülő elhalálozott és a gyermek
ellátatlan marad,
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kezelésre szorul.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása
után is megállapítható a nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányokat folytató gyermek esetében a 23., felsőfokú iskola nappali
tagozatán tanuló gyermek esetében a 25. életévének betöltéséig. Ezekben
az esetekben a támogatás megállapítása iránti kérelmet a nagykorúvá vált
gyermek is előterjesztheti.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke alkalmanként a
mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-ánál
kevesebb nem lehet, de a támogatás összege nem lehet több annak 50 %ánál.
Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
5. § A Képviselő-testület a következő személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a.) gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekjóléti szolgálat
b.) gyermekek napközbeni ellátása
- óvoda
- iskolai napközi.
c.) gyermekek átmeneti gondozása
- helyettes szülő
Gyermekjóléti szolgáltatás
6. § A Képviselő-testület a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatás feladatait ellátási szerződés alapján a Tiszaszentimre
Református Szociális Szolgáltató Központ (5322 Tiszaszentimre, Széchenyi
út 6.) útján biztosítja.
Gyermekek napközbeni ellátása
7.§ (1) A gyermekek napközbeni ellátása a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény hatálya alá tartozó
a.) óvodában és
b.) iskolai napköziben biztosított.
(2) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátása feladatait
társulási megállapodás alapján Tiszafüred Kistárság Többcélú Társulása
(5350 Tiszafüred, Fő út 1.) útján biztosítja.
Gyermekek átmeneti gondozása
8. § A Képviselő-testület a gyermekek átmeneti gondozása feladatait
társulási megállapodás alapján Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása
(5350 Tiszafüred, Fő út 1. ) útján biztosítja.
Záró és átmeneti rendelkezések
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(2) E rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. A
folyamatban lévő ügyekben a korábbi rendelkezések az irányadóak.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszaszentimre
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló 5/2004. (II.16.) önkormányzati rendelete, valamint az
ezt módosító 16/2004. (V.28.), a 4/2005. (II.16.), a 24/2005. (XII.21.),
az 5/2006. (II.15.), az 5/2007. (III.14.), a 19/2007. (XII.14.), a 6/2008.
(III.31.), a 9/2009. (III.28.), a 13/2009. (VI.30.), és a 9/2011. (IV.1.)
önkormányzati rendeletek.

Tiszaszentimre, 2012. március 29.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester

Juhászné Papp Irén s.k.
jegyző

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.30.) önkormányzati
rendeletének
1. számú melléklete

KÉRELEM
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt
A kérelmező neve: ___________________________________________________________
TAJ száma: ________________________________________________________________
Születési név: _______________________________________________________________
Születési helye: ____________________________ ideje: ___________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________
Tartózkodási vagy levelezési cím: _______________________________________________
Számlaszám, pénzintézet megnevezése:___________________________________________
__________________________________________________________________________
A gyermek/ek/ adatai, akire vonatkozóan a kérelmező a támogatás megállapítását kéri:
Név
1.
2.
3.

Szül.hely

Szül.idő

A gyermek oktatási
intézményének
megjelölése

Osztály
megjelölése
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A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb gyermekek adatai:
Név

Rokoni kapcsolat

Szül. hely, idő (Gyermek esetében okt. osztály,
csoport
megnevezése )

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________
A kérelem indoklása:
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (gyermeke/i/m személyes adatait)
a jogosultság megállapítása céljából kezeljék.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tiszaszentimre, _______________________
____________________________
kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:
• a gyermek tartós orvosi, kórházi kezelésére vonatkozó orvosi, kórházi igazolást különélő szülők esetében a gyermek elhelyezésére vonatkozó bírósági, gyámhatósági igazolásokat (jegyzőkönyv, végzés, határozat)
• Amennyiben a szülők között nem született megállapodás arra vonatkozóan, hogy a szülői felügyeletet a gyermek/ek/ vonatkozásában ki gyakorolja, a szülői felügyeletet a
ténylegesen gyakorló szülő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatával is igazolhatja.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: Előterjesztés hitelfelvételről, hitelszerződés módosításáról.
Elmondja, hogy 2006-ban 25 m Ft hitellel indult az önkormányzat, amiből
mára már csak 4 m Ft hitel maradt. Erre a napirendre azért van szükség,
mert lejár a hitel futamideje és meg kell hosszabbítani míg nem tudjuk
kifizetni. A 20 m Ft folyószámlahitel futamidejét is meg kell hosszabbítani.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezen hitelek futamidejének meghosszabbítását hagyja jóvá.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
25/2012. (III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Rövidlejáratú hitel felvételéről
Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Koczúrné Tóth Ibolya polgármester előterjesztését rövidlejáratú hitel felvételéről.
Tiszaszentimre Község Önkormányzata 4.000.000 Ft összegű rövidlejáratú hitel újrafelvételét határozza el államigazgatási és
közszolgáltatási feladatok folyamatos működtetéséhez.
A hitel visszafizetésének határideje: 2013. április 18.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel viszszafizetés 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 az Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet javára engedményezi a havi képződő SZJA, valamint a helyi- és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
Továbbá a hitelügyletből eredő követelései megfizetése biztosítására 2011. április 26-án kelt – Keretbiztosítási jelzálogszerződés
ingatlanra – a tiszaszentimrei ingatlan-nyilvántartásban található 654/1, 625, 0213/2 hrsz-ú ingatlanokra jelzálog jogot alapítanak.
A határozatról értesülnek:
1.) Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszafüred, Kossuth
tér 17.
2.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3.) Juhászné Papp Irén jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal, Pénzügy

26/2012. (III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Folyószámlahitel felvételéről
Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a folyószámlahitel felvételéről szóló előterjesztést.
Az önkormányzat 20 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételét
határozza el az államigazgatási és közszolgáltatási feladatok folyamatos működtetéséhez.
A hitel visszafizetésének határideje: 2013. április 21.
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jóváhagyja.
A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet javára engedményezi a havi képződő SZJA, valamint a helyi- és gépjárműadó bevételeit.
Továbbá a hitelügyletből eredő követelései megfizetése biztosítására 2011. április 26-án kelt – Keretbiztosítási jelzálogszerződés
ingatlanra – a tiszaszentimrei ingatlan-nyilvántartásban található 654/1, 625, 0213/2 hrsz-ú ingatlanokra jelzálog jogot alapítanak
A határozatról értesülnek:
1.) Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszafüred, Kossuth
tér 17.
2.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3.) Juhászné Papp Irén jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal, Pénzügy

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
4. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és
tisztítása tárgyú pályázathoz kapcsolódó önerőalap pályázat benyújtásáról.
Elmondja, hogy mivel az önkormányzat megnyerte szennyvízberuházást,
melynek önereje 5. 295 e Ft. Erről kell egy határozatot hoznia a Képviselőtestületnek.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
27/2012. (III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
„Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” című KEOP7.1.0/11-2012-0004
azonosítószámú
pályázathoz
saját
forrás
kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület:
1./ elhatározza, hogy Tiszaszentimre Község Önkormányzata
pályázatot nyújt be az önkormányzatok és társulásaik európai
uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi
támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (IV. 22.) BM rendelet
keretében.
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benyújtott pályázat a „Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése
és tisztítása” című (projekt azonosító száma: KEOP-7.1.0/112012-0004)
projekt
megvalósításához
szükséges
önerő
kiegészítésére vonatkozik.
3./ kijelenti, hogy az Önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozó
építési beruházásai során a Kbt. 71. § (4) bekezdés c) pontja
szerinti - munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek
foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékeértékelési szempontot alkalmazza.
4./ kijelenti, hogy a „Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése
és tisztítása” tárgyú projekt támogatási szerződés szerinti összes
bekerülési
költsége
35
300 000
Ft,
melyhez
az
Önkormányzatnak 5 295 000Ft önerőt szükséges biztosítani.
Az Önkormányzat az önerő összegét hitelből biztosítja.
A 6/2012. (IV. 22.) BM rendelet 3.§ (6) bek. értelmében
Tiszaszentimre Község Önkormányzata által igénylendő EU
Önerő Alap támogatás összege a 3. pontban foglaltak figyelembe
vételével 2 912 250.-Ft.
5./ kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése,
pénzügyi forrásainak összetétele az alábbiak szerint alakul:
2012
Önerő
Támogatás
Összes költség

Összesen

5 295 000 Ft

5 295 000 Ft

30 005 000 Ft

30 005 000 Ft

35 300 000 Ft

35 300 000 Ft

6./ felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Polgármesteri Hivatal – Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
5. napirend: Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési
jelentésről.
Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
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következő határozatát:
28/2011. (III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési
jelentését és az abban foglaltakat elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.) Polgármester
2.) Jegyző
3.) Belső ellenőr
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6. napirend: Átfogó értékelés a Polgármesteri Hivatal 2011. évi hatósági
tevékenységéről.
Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Dobrán Tibor képviselő:
Az előterjesztés 7. oldalán, a helyi iparűzési adónál, az összes helyesbített
előírás 23.744.295 Ft. Nem érti, hogy ez miért ennyi?
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Erről már a közmeghallgatáson beszámolt a testületnek, de ha gondolja,
elmondja még egyszer.
Dobrán Tibor képviselő:
Megköszöni, de már emlékszik rá.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
29/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi hatósági tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző tájékoztatóját a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
hatósági tevékenységéről, azt elfogadja.
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1.) Polgármester
2.) Jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
7. napirend: Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatás 2011. évi
tevékenységéről. Kiemeli a JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala dicséretét: „A tanyagondnok munkája és a fenntartó
hozzáállása példaértékű, magas színvonalú szakmai munka jellemzi a
tanyagondnoki tevékenységet. A szolgáltatás a szakmai jogszabályoknak
megfelelően működik.”
Az anyagot írásban kiadták mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
30/2012. (III.29.) számú Képviselő-testület határozat:
A tanyagondnoki szolgáltatás 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. 92/B. § (1) bek. d) pontjában foglaltakra a tanyagondnoki szolgáltatás 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Vízi István tanyagondnok, Újszentgyörgy, Arany J. út 1.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
8. napirend: Előterjesztés az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
elfogadásáról. Elmondja, hogy közbeszerzési szabályzatot kell készíteni
jogszabályi kötelezettség miatt. Ennek a szabályzatnak az elkészítésére
szakértőt fogadtunk, mert ebben hibázni nem lehet. Bakos László szakember készítette a közbeszerzési szabályzatot, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
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következő határozatát:
31/2012. (III.29.) számú Képviselő-testület határozat:
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 22. § (1)
bekezdésében
foglaltak
alapján
Tiszaszentimre
Községi
Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát
elfogadja.
A Szabályzat rendelkezéseit 2012. április 1. napjától kell
alkalmazni.
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Polgármesteri hivatal – Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
9. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési
tervének elfogadásáról. Elmondja, hogy a közbeszerzési terv a
közbeszerzési szabályzat melléklete, melyet minden év március 31-ig el
kell fogadni.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nem hangzik el, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
32/2012. (III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a 2012. évi közbeszerzési tervét –
a melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.
A határozatról értesülnek:
4. Polgármester
5. Jegyző
6. Polgármesteri hivatal – Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:

- 19 10. napirend: Előterjesztés a Tiszaszentimrei Mg. Kft. üzletrészének
értékesítéséről. Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzőkönyv
melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nem hangzik el, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
33/2012. (III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimrei Mg. Kft. üzletrészét érintő elővásárlási jog gyakorlásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
üzletrész tulajdonos, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 123. §-ában foglaltakra, valamit a társasági
szerződés rendelkezései alapján, mint elővásárlásra jogosult úgy
nyilatkozik, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával a
Tiszaszentimrei Mg. Kft. 5322 Tiszaszentimre, Erzsébet major
0131/1. 850.000 Ft tulajdonában lévő 3.400.000 Ft névértékű,
850.000 Ft nyilvántartási értékű üzletrész vonatkozásában.
A határozatról értesülnek:
1. Sas János ügyvezető 5322 Tiszaszentimre, Erzsébet major
2. Polgármester helyben
3. Jegyző helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
11. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község szennyvízpályázatáról.
Elmondja, hogy elindult a szennyvíz pályázat előkészítő projekt,
beérkeztek a pályázatok. A legutóbbi testületi ülésen úgy határozott a
Képviselő-testület, hogy a legalacsonyabb árajánlatot fogadja el az
önkormányzat, ezért ennek figyelembe vételével ismerteti, hogy kik a
nyertesek.Megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés
elkészítése tárgyában nyertes:Greenexion Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Pr. kommunikáció tárgyában nyertes: Hajdú PR-KO Kft.
Projektmenedzsmenti feladatok tárgyában nyertes: Inno Invest Kft.
Közbeszerzési feladatok tárgyában nyertes: Lucsik és Társa Kft.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatait:
34/2012.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú pályázat
előkészítő szakaszában – Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon

- 20 elemzés elkészítése tárgyában– érkezett ajánlatok elbírálásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő, az
„Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú
KEOP-7.1.0/11-2012-0004 azonosítószámú pályázat pályázat
előkészítő szakaszában a Megvalósíthatósági tanulmány és
Költség-haszon elemzés elkészítése tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró
döntését az alábbiak szerint hozza meg:
1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a
GREENEXION Tanácsadó Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Tebe sor
hrsz. 2949/3.) ajánlata nettó 3.500 e Ft ajánlati árral.
2. A második legkedvezőbb ajánlat a Immobi-Rat Kft. (4400
Nyíregyháza, Báthory u 8.) ajánlata nettó 3.650 e Ft ajánlati árral.
3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a Exe Consult Mérnöki
Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u
18.) ajánlata nettó 3.700 e Ft ajánlati árral.
4. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester – helyben
2. Juhászné Papp Irén jegyző – helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügy – helyben

35/2012.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú pályázat
előkészítő szakaszában – pr-kommunikációs feladatok ellátása tárgyában –
érkezett ajánlatok elbírálásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő, az
„Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú
KEOP-7.1.0/11-2012-0004
azonosítószámú pályázat előkészítő
szakaszában a pr-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló
eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:
1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a
Hajdú-PR-KO Kft. (4060 Balmazújváros, Batthyány u 24.)
ajánlata nettó 2.000 e Ft ajánlati árral.
2. A második legkedvezőbb ajánlat a Ferromén-Ker Kft. (4405
Nyíregyháza, Kállói út 90.) ajánlata nettó 2.200 e Ft ajánlati
árral.
3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a Dinalex Kft. (2724
Újlengyel, Határ út 12.) ajánlata nettó 2.300 e Ft ajánlati árral.
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4. Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

a

megbízási

szerződés

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester – helyben
2. Juhászné Papp Irén jegyző – helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügy – helyben

36/2012.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú pályázat
előkészítő szakaszában – közbeszerzési feladatok ellátása tárgyában–
érkezett ajánlatok elbírálásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a
„Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú
KEOP-7.1.0/11-2012-0004
azonosítószámú pályázat előkészítő
szakaszában a közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló
eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:
1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a
Lucsik és Társa Kft.(1062 Budapest, Bajza u. 54.) ajánlata
nettó 3.500 e Ft ajánlati árral.
2. A második legkedvezőbb ajánlat a K-Projekt Management Kft.
(4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56.) ajánlata nettó 3.800 e Ft
ajánlati árral.
3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a Nyírjós Kft. (4400
Nyíregyháza, Sólyom út 17. fszt. 1.) ajánlata nettó 3.950 e Ft
ajánlati árral.
4. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester – helyben
2. Juhászné Papp Irén jegyző – helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügy – helyben

37/2012.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú pályázat

- 22 előkészítő szakaszában – projektmenedzsmenti
tárgyában– érkezett ajánlatok elbírálásáról

feladatok

ellátása

Tiszaszentimre Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő, az
„Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú
KEOP-7.1.0/11-2012-0004 azonosítószámú pályázat előkészítő
szakaszában a projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló
eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:
1. Megállapítja, hogy a három ajánlat kérése, az ott meghatározott
határidőig két ajánlat érkezett.
2. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Inno
Invest Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent I. út 3.) ajánlata nettó 3.500 e
Ft ajánlati árral.
3. A második legkedvezőbb ajánlat a Transdowell Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Zrt. (3527 Miskolc Tüzér út 12.) ajánlata nettó 3.650
e Ft ajánlati árral.
4. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester – helyben
2. Juhászné Papp Irén jegyző – helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügy – helyben

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
12. napirend: Előterjesztés térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat
benyújtásáról. A 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján lehetőség van
pályázat benyújtására. A tervek készen vannak. Rövid az idő, de be tudjuk
adni a pályázatot, 10 % önerő szükséges.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:

38/2012.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre
benyújtásáról.

Község

térfigyelő

rendszerének

kiépítésére

pályázat

Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Koczúrné Tóth Ibolya polgármester előterjesztését
Tiszaszentimre Község térfigyelő rendszerének kiépítése c.

- 23 pályázat benyújtásáról.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM
rendelet alapján „Tiszaszentimre Község térfigyelő rendszerének
kiépítése” c. pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:
Elszámolható költségek összesen
Igényelt támogatás összesen
Önerő összesen

6.309.629,-Ft
5.678.666,-Ft
630.963,-Ft

A Képviselő-testület a fenti összegű saját forrást a 2012. évi
költségvetésének terhére biztosítja.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Polgármesteri Hivatal – Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
13. napirend: Tájékozató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
A napirend szóbeli. Megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint:
-

2012. február 15-én 1000 Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás
ülésén vett részt. Legfontosabb napirendek voltak:
1. Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi költségvetése
2. Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató
Központja 2011. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
3. Aktuális témák.

-

2012. 02.17. 1100 a Művelődési Házban Nevelőszülői Fórumon vett
részt. A Református Egyházközség vezetése a Református
Nevelőszülői
Hálózatot
Tiszaszentimre
és Tiszaszőlősre
is
kiterjesztették. A felkészítő tanárok és a szakemberek előtt szóban
vizsgáztak a nevelőszülők és bizonyították, hogy alkalmasak a
feladat elvégzésére. Várhatóan a nyár folyamán érkeznek
családjaikból kiemelt gyermekek a nevelőszülőkhöz.

-

2012. 02.21-én 1000-kor A Tiszaszentimrei Gyermekekért Alapítvány
kuratóriumi ülése volt. A nyertes – Gyermek és ifjúsági szálláshely
kialakításának – projekt megvalósításának ütemezéséről volt szó.
Folyik a közbeszerzés, szakértő bevonásával.

-

2012. 02.23-án Új Széchenyi terv Környezet és Energia Operatív
program KEOP-4.2.0/A/11-2011 eljáró Energia Központ Nonprofit
Kft. pozitív elbírálásban részesítette a Tiszaszentimre Község
szennyvízelvezetése és tisztítása című pályázatok előkészítő
szakaszra.

-

2012. 02.27-én 900 Hermann Szabolcsot a Wekerle Alapkezelő
szakértőjét fogadta. A TÁMOP-5.2.3-A-12/1 Integrált térségi

- 24 programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése
című pályázat kapcsán. A Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás a
pályázó, egy bemutatkozó beszélgetésre jelentkezett be a szakértő.
-

2012.02.29-én 900-tól 1600-ig az általános iskolában a VÁTI
Nonprofit Kft. folytatott helyszíni ellenőrzést. Lényegi nagy hibát
nem találtak, a kivitelező LADÉP-nek kell néhány korrekciót kell
elvégeznie.

-

2012.03.09-én 1100 Bakos László tervező, Karancsi Tamás
pályázatíró, Dr. Koczok Sándor háziorvos ÉAOP-4.1.2/A11 program
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése pályázat
egyeztetése volt. Áprilisban nyílik a pályázat.

-

2012.03.12-én 1000 Szolnokon Postás Imrével a CAMPO
CONSULTING
HUNÁRIA
ZRT.
vezérigazgató-helyettesével
találkoztak. A napelemmel történő villamos energia termelése
önkormányzati fenntartású intézmények-ben, Tájékoztató jellegű
megbeszélés volt.

-

2012. 03.14 1030 Az
rendezvényen vett részt.

-

2012.03.20 1000 Budapesten volt az Energia Központ Nonprofit Kft.
projektmenedzsere Nagy Gábor fogadott bennünket bemutatkozó
megbeszélésen

-

2012.03.17-én Újszentgyörgyön falugyűlés volt.

-

2012.03.27-ig kellett az óvoda pályázatot beterjeszteni. Pár nap állt
rendelkezésre, de Ladányi János elkészítette a költségvetést
határidőre.

-

2012.03.29-én 1000 Az óvodában Varga Mihály országgyűlési
képviselő 25 kg Duplo játékot ajándékozott az óvodásoknak.

általános

iskolában

a

március

15-i

Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
39/2012. (III.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
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

- 25 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.

Dobrán Tibor s.k.
jegyzőkönyv hitelesítők

