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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. május 24-i rendes üléséről.
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Dr. Koczok Sándorné,
Dobrán Tibor, Kalmárné Nagy Erzsébet, Szivák Gyula,
képviselők,
Juhászné Papp Irén jegyző
Kun Károly Zoltánné gyámhatósági előadó
Ráczné Csajbók Csilla családgondozó
Szivák Gyuláné Nyugdíjas Egy. Elnöke
Ladányi Aranka Óvoda tagint vez.
Az ülés helye: Községháza Nagyterme
Távolmaradt képviselő: Ádám Imréné Szenczi Anikó, Postás Imre
Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselőket, a
jegyző asszonyt és a meghívott vendégeket. Az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 fő jelen van, a
megjelenés 71,4%-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Dr. Koczok
Sándorné és Dobrán Tibor képviselők legyenek.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen
szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett
módosítással tárgyalja meg a Képviselő-testület:

napirendet

az

alábbi

1-3. napirend: Változatlan
4. napirend: Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
5-9. napirend: Változatlan
10. napirend: Beszámoló a civil szervezetek 2011. évi támogatásának
felhasználásáról
Zárt ülés:
11. napirend: Előterjesztés ingatlanok adás-vételéről
Kérdezi van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja,

hogy

a

Képviselő-testület

egyhangúlag

(5

igen

-3szavazattal) elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint:
Napirend

Előadó

1. Rendeletalkotás: a közterületek tisztántartásá- Koczúrné Tóth Ibolya
ról, használatáról
polgármester
2. Rendeletalkotás: az önkormányzat rendeleteiKoczúrné Tóth Ibolya
ben meghatározott szabálysértési rendelkezépolgármester
sek hatályon kívül helyezéséről
3. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvé- Juhászné Papp Irén
delmi feladatok ellátásáról
jegyző
4. Előterjesztés a két ülés között történt fonto- Koczúrné Tóth Ibolya
sabb eseményekről
polgármester
5. Előterjesztés a Tiszaszentimre Cigány NemzeKoczúrné Tóth Ibolya
tiségi Önkormányzattal kötendő együttműköpolgármester
dési megállapodásról
6. Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Koczúrné Tóth Ibolya
Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvepolgármester
tésének módosításáról
7. Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
8. Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladaKoczúrné Tóth Ibolya
tait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közpolgármester
művelődési Intézmény 2011. évi költségvetésének módosításáról
9. Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladaKoczúrné Tóth Ibolya
tait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közpolgármester
művelődési Intézmény 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
10. Beszámoló a civil szervezetek 2011. évi támo- Civil szervezetek
gatásának felhasználásáról
vezetői
Zárt ülésen
11. Állásfoglalás ingatlanok adás-vételéről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1.
napirend:
Rendeletalkotás:
a
közterületek
tisztántartásáról,
használatáról. Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv
melléklete.
Elmondja, hogy a közterületek tisztántartásáról, használatáról az
önkormányzat jelenleg is hatályos 12/2004. (IV.28.) önkormányzati

-4rendelete rendelkezik. Mivel a rendelet 8 éve került megalkotásra célszerű
annak a hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgálata, illetve annak
vizsgálata, hogy a jogszabály elérte-e azt a célt, amiért a Képviselő-testület
megalkotta. A rendelet tervezetbe a korábbi rendeltből átvételre kerülnek
az ingatlantulajdonos, a kereskedő, a rendezvényszervező közterület
tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségei, a közterület tisztántartásával
összefüggő egyéb rendelkezések. Új elem a közterület használat
szabályozásánál a mozgóbolti árusítás engedélyhez és díjfizetéshez való
kötése. A mozgóboltokkal kapcsolatban Jegyző asszony fog beszámolni a
testületnek.
Juhászné Papp Irén jegyző:
Elmondja, hogy egy korábbi testületi ülésen, az egyik képviselő felvetette,
hogy célszerű lenne leszabályozni a mozgóbolti árusítás szabályait. Az
önkormányzatnak lehetősége van a mozgóbolti árusítást leszabályozni. A
mozgóbolti árusítás leszabályozásánál figyelembe kell venni a lakosság
érdekeit is. Vannak idős, beteg emberek a faluban, nekik nagy segítség ez
a mozgóbolti árusítás. Az árus helybe viszi az árut, így lakossági érdekeket
elégít ki. Arra is figyelni kell, hogy aki mozgóbolti árusítást végez, annak
az árusnak van bejelentett székhelye és telephelye. Ahová be van jelentve,
oda fizeti az iparűzési adót. A mozgóboltos a teljes bevétele után a
bejelentett székhely vagy telephelyére fizet iparűzési adót. Ezért javasolnak
egy olyan összeget, hogy a mozgóbolti árusítás esetén 500 Ft/nap 1500
Ft/hét, 4000 Ft/hó. Így aki árusít 48 e Ft közterület használati díjat fizet
évente az önkormányzatnak. Utána néztek, egy kisebb bolt nem fizet ennél
többet egész évben. Reméli ezzel az összeggel, nem üldözik el a
mozgóboltost, mert a lakosság nem örülne ennek. Elmondja, hogy ez csak
egy javaslat, ha bárki más összeget szeretne, akkor kéri, hogy tegye meg a
javaslatát.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés vélemény?
Dobrán Tibor képviselő:
Elmondja, hogy ő is érintett a témában, mert vállalkozó. A mozgóárus
előnyt élvez a többi üzlettel szemben, mert helybe viszi az árut. A helyi
kereskedő fizet iparűzési adót, alkalmaz embereket, ezzel munkát
biztosítva a helyieknek. A mozgóboltosok elérhetik azt, hogy esetleg a
boltok létszámleépítésre szoruljanak. Több település iparűzési adóját
megvizsgálta. Az 500 Ft/nap közterület használati díjat egy reális
összegnek találja, de aki hetente jön annak mindenféleképpen javasolná,
hogy egy 4. napi napidíjjal feleljen meg a heti térítési díjnak: így 2000 Ft
legyen. Aki havi szinten szeretne árusítani annak 15 munkanapnyi díj
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vállalkozónak vannak ingatlan fenntartási díjai, REZSI költségei úgy, mint
a mozgóárusnak benzin költség és az autó fenntartásának költségei.
Vannak olyan települések, amelyek az ellátatlan területeket ingyenesen
rendelkezésre bocsátják a mozgóboltosnak. Szerinte Erzsébet major
ellátatlan terület, amire biztosítani kellene, hogy ingyenesen árusíthasson
azon a területen. Újszentgyörgyre közterület használati díjat állapítana
meg, hogy az ottani vállalkozókat is védje. Ő úgy osztaná fel, hogy 1.
terület Újszentgyörgy, 2. terület Erzsébet major, 3. terület: Tiszaszentimre.
Ezen belül lehetne eldönteni, hogy hol milyen mértéket állapítsanak meg.
Erzsébet majorban Ő ingyenesen biztosítaná, mert ellátatlan terület.
Szerinte mérlegelni kellene az önkormányzatnak, hogy a helyi vállalkozók
érdekeit védik vagy nem.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Elmondja, hogy a múlt alkalommal is erről volt szó és akkor is elmondta,
hogy ez egy vállalkozóbarát önkormányzat, viszont a lakosság érdekeit is
nézni kell. Az idős emberek sokszor fizetnek azért, hogy valaki elmenjen
nekik a boltba. Sok segítség ez a mozgóárus, mert helybe viszi az árut. Jó
lenne ha többen lennének
az ülésen, el tudnánk mondani a
véleményüket, hogy a mérleg melyik oldala a fontosabb. Szerinte
akármelyiket választják, a másik mindenféleképpen rosszul jár. Ha
függetleníti magát a vállalkozóktól azt mondja, hogy ez egy reális összeg
ami az előterjesztésben szerepel. Ha a vállalkozó szemszögét nézi, akkor
pedig nem reális az összeg.
Dobrán Tibor képviselő:
Még egy érve van azok mellett a díjak mellett, amelyeket ő javasolt.
Elmondja, hogy ha egy vállalkozó 20 napot árusít a településen 7500 Ft-ot
kell megfizetnie havonta az önkormányzatnak, így a vállalkozónak 375 Ftra jön ki a napi díj. Szerinte ez a 375 Ft nem nagy összeg, megfizethető.
Szivák Gyula képviselő:
Nem tartja jó ötletnek részekre osztani a falut. Mindenhol egységes
feltételekkel árusítsanak.
Dr. Koczok Sándorné:
Ő azt gondolja, hogy a lakosság – azon részének aki igényli – biztosítani
kell ezt a lehetőséget. Azzal is egyetért, hogy visszaesett az itteni
vállalkozók forgalma, de szerinte ez csak a kenyéráruban jelentkezik.
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Ő is úgy gondolja, hogy itt két érdek ütközik, de nagyon erőteljesen. A
vállalkozói érdek, és a lakossági érdek. Igény erre a fajta szolgáltatásra van
a lakosság részéről Ő úgy gondolja. Elmondja, hogy az eredeti
előterjesztéssel ért egyet. Ő úgy érzi, hogy a lakosságnak szüksége van
erre, igényli. Verseny van, ezt minden területnek tudomásul kell venni.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Szeretné, ha a meghívott vendégek is hozzászólnának a témához.
Ráczné Csajbók Csilla családgondozó:
Ő, mint vállalkozó feleség elmondja, hogy az, hogy mennyi volt a
forgalomkiesés pékáruban, azt csak a vállalkozó tudja megmondani. Azt
kellene megtudni, mert a mozgó pékség Tiszaszőlősön is árul, ha minden
településen megfizeti a közterület használati díjat, hogy akkor vajon
megvan-e a haszna, amit termel. Vagy lecsökken-e akkorára, mint az
egyszerű lakosé? A járulékos költségei neki is meg fognak nőni. Ha csak
egy minimális közterület használati díjat szab meg az önkormányzat, és
ezt minden település megteszi, akkor valóban megvan-e neki az a haszna,
hogy idejöjjön és a helyi vállalkozók piacát rombolja. Mögé bújunk egy
olyan szövegnek, hogy lakossági szolgáltatást végez. Nem azt végez,
hasznot termel. Azt használja ki, ami itt adott volt.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Szeretne jó döntést hozni, de nem tud. Tudja, hogy ez a vállalkozóknak
hátrányos, de a lakosságnak nem az.
Szivák Gyuláné Nyugdíjas Egy. Elnöke:
Nem a vállalkozók ellen van, de látja Ő is, hogy van igény a mozgóboltosra
a lakosság körében. Nap mint nap látja, hogy idős emberek vásárolnak
egy-két péksüteményt. Ő látta, hogy nyugtát is ad.
Juhászné Papp Irén jegyző:
Beszélt a szomszédos települések jegyzőivel, sehol nem szedtek közterület
használati díjat.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
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rendelet tervezettel mely az előterjesztésben is szerepel?
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal
megalkotta a következő rendeletét:

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról, használatáról
Tiszaszentimre
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2)
bekezdésében valamint, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A közterületek tisztántartása
1. § A közterületek tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok
fenntartásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzata egyrészt a
Polgármesteri Hivatal útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok
kötelezésével gondoskodik
2. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a
zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan előtti járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének,
legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése; ha az ingatlannak két
közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása,
gyommentesítése,
c) a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban
oszlik meg,
d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása,
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f) bontás, építés felújítás és karbantartás során az ingatlan előtti járda, közterület tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos
a tulajdonossal,
g) a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közterült tisztítása során keletkezett
települési
szilárd
hulladékot
összegyűjteni
és
elszállításáról,
elszállíttatásáról gondoskodni.
2. A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelességei a
közterületek tisztántartásával kapcsolatban
3. § A kereskedő köteles:
a) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység előtti
és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő teljes területet tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni.
b) A burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról
gondoskodni.
c) Az ingatlan előtti és melletti járdát naponta mind a téli, mind a nyári
időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitvatartás ideje
alatt folyamatosan tisztán tartani, záráskor összetakarítani.
4. § Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét
tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és
eltávolításáról gondoskodni.
5. § A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közterületen rendezett
vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a várható forgalomnak
megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a
rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének
tisztán-tartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő
visszaadásáról.
3. Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések
6. § (1) Tilos
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel
beszennyezni, megrongálni,
b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet
a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg
beleönteni,
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megrongálni, csonkítani, leszakítani,
d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni.
(2) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb
sétáltatója köteles haladéktalanul gondoskodni.
(3) Hórakást tilos elhelyezni:
a) útkereszteződésben,
b) útburkolati jelen,
c) járdasziget és járda közé,
d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
e) kapubejárat elé,
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap, gázés egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.).
4. A közterületek használata, a közterület használati díj
7. § (1) Közterületet és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit
rendeltetésének megfelelően, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen
használhatja.
(2) A Képviselő-testület a közrend, a környezet és a fogyasztók védelme
érdekében a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát közterülethasználati engedélyhez köti.
(3) Közterület-használati engedély szükséges különösen:
a) hirdető-berendezések, figyelmeztető-, tájékoztató-, és reklám-táblák
elhelyezéséhez,
b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezéséhez,
c) közterületi értékesítéshez, alkalmi rendezvényen történő árusításhoz, mozgóbolt útján történő árusításhoz,
d) tároláshoz
(4) Tüzelőanyag, építési törmelék közterületen –engedéllyel – legfeljebb 3
napig tárolható
(5) Építőanyag, állvány közterületen – engedéllyel – kizárólag az építkezés
idejéig tárolható.
8. § (1) Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a
közút (járda) területének elfoglalásához,
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c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve
lerakáshoz, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.
d) a kijelölt árusítóhelyen történő árusításhoz
(2) A kijelölt árusítóhelyen fizetendő közterület használati díjakat a
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A kijelölt árusítóhelyen fizetendő közterület használati díjakat – nyugta
ellenében – a polgármester által megbízott, díjbeszedésre jogosító
igazolvánnyal ellátott, az önkormányzat alkalmazásában álló személy
jogosult beszedni.
9. § Nem adható közterület-használati engedély:
a) alkalmi rendezvények kivételével szeszes ital árusítására,
b) háztartási és egyéb (veszélyes) hulladék, trágya tárolására,
c) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
d) forgalmi engedély nélküli gépjármű tárolására.
(2) Elutasítható a közterület-használat iránti kérelem, amennyiben a
közterület korlátozott nagysága, befogadóképessége, illetve a tevékenység
végzéséhez
szükséges
feltételek
korlátozottsága
indokolja,
vagy
amennyiben a már kiadott közterület-használati engedélyhez kötött
tevékenységek mellett további tevékenység végzése nem biztosítható.
10. § A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1.melléklet
szerinti tartalommal kell benyújtani.
11. § A közterület használat iránti kérelem elbírálása, az engedély kiadása
a polgármester
hatáskörébe tartozik, az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó
szabályok szerint
12. § (1) Az engedélyes a közterületet használatáért – számla ellenében –
közterület használati díjat köteles fizetni.
(2) A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A közterület használati díjat az önkormányzat pénztárába kell befizetni,
vagy átutalással teljesíteni.
13. § A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége
alól – kérelemre –
mentességet adhat, amennyiben a közterület használat jótékonysági vagy
közcélt szolgál.
14. § (1) A közterület – használati engedély visszavonható, ha az
engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon
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határozatban figyelmeztetni kell.
(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán,
rendben tartani használat után az igénybe vett területet eredeti állapotába
helyreállítani, ha ez nem lehetséges, az okozott kárt megtéríteni.
15. § (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a
polgármester gondoskodik.
(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélkül, vagy attól eltérő
használata esetén a használót a polgármester határidő kitűzésével felhívja
a használat megszüntetésére, és a közterület saját költségén –
kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.
5. Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszaszentimre
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
közterületek
nyilvántartásáról, használatáról szóló 12/2004. (IV.28.) önkormányzati
rendelete valamint az azt módosító 17/2004. (VIII.13.) és 18/2009.
(IX.29.) önkormányzati rendeletek.
17. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével
készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Tiszaszentimre, 2012. május 24.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

1. melléklet a 12/2012. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Tárgy: Közterület-használati engedély
kérelem
Mell.:____________________vázlatrajz,
útvonalterv
_________________________ tervdokumentáció
Tiszaszentimre Község Polgármestere
TISZASZENTIMRE
HŐSÖK TERE 7
1. Kérelmező neve, címe, telephelye: _______________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
2. A közterület-használat oka: ____________________________________________
__________________________________________________________________________
3. A közterület-használat időtartama: _____________________________________
__________________________________________________________________________
4. A közterület-használat mértéke: ________________________________________
5. A közterület-használat helyének, méreteinek, módjának pontos
meghatározása (amennyiben nincs terv, úgy vázlatrajz csatolandó,
mozgóbolt esetén útvonalterv: _____________________________________________
__________________________________________________________________________
6. A közterületen folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges
okiratok (iparigazolvány, működési engedély, vállalkozói ig. száma,
őstermelői ig. száma, építési engedély száma, felújítási munkáknál az
építési munkák pontos felsorolása): _______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Kérelmező egyéb megjegyzései: __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Mellékletek:
-

_____________________________________________________________

-

_____________________________________________________________

-

_____________________________________________________________

Tiszaszentimre, 2012. év ………………. hó …… nap

___________________________
aláírás
2. melléklet a 12/2012. (V.25.) önkormányzati rendelethez

A közterület használati díj mértéke

A közterület

Közterület
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használati díj

Mutatványos tevékenység

100 Ft/m2/nap

Cirkuszi rendezvény

20 Ft/m2/nap

Mozgóbolt útján történő
árusítás

500 Ft/nap
1500 Ft/hét
4000 Ft/hó

Tüzelőanyag tárolás

100 Ft/m2/nap

Építési törmelék tárolás

100 Ft/m2/nap

Építőanyag, állvány tárolás

50 Ft/m2/nap
150 Ft/m2/hét
500 Ft/m2/hó

Gépjárművek munkagépek
tárolása

2000 Ft/m2/hó

Önálló hirdetőberendezések,
táblák elhelyezése

1500 Ft/m2/hó

Alkalmi árusítás

100 Ft/m2/nap

A közterület használati díjak ÁFA-val együtt értendők.
3. melléklet a 12/2012. (V.25.) önkormányzati rendelethez

A kijelölt árusítóhelyen fizetendő közterület használati díj
mértéke
Árusítás módja

Közterület
használati díj
50 Ft/m2/nap

Pavilonból történő
árusítás

150 Ft/m2/hét
500 Ft/m2/hó
25 Ft/m2/nap

Egyéb árusítás

100 Ft/m2/hét
150 Ft/m2/hó

A közterület használati díjak ÁFA-val együtt értendők.
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2.
napirend:
Rendeletalkotás:
az
önkormányzat
rendeleteiben
meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény
tervezetnek megfelelően.

nincs,

indítványozza

a

rendelet-alkotást

a

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen
szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat rendeleteiben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Hatályát veszti
a) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló
12/1995. (VI.2.) önkormányzati rendelet 9.§ -a és azt megelőző „A jogosulatlan használat” alcím;
b) a közterületek tisztántartásáról, használatáról szóló 14/2004. (IV.28.)
önkormányzati rendelet 15.§-a és az azt megelőző „Szabálysértés” alcím;
c) a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2009. (V.29.) önkormányzati
rendelet 9. § (1) bekezdése.
2.§ Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
Tiszaszentimre, 2012. május 24.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző
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ellátásáról. Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv
melléklete. Jegyző asszony az előadója a napirendnek, így át is adja a szót.
Juhászné Papp Irén jegyző:
Nem kívánja szóban kiegészíteni a leírtakat.
Szivák Gyula képviselő:
Ráczné Csajbók Csillához, és Kun Károly Zoltánnéhoz szólna. Szeretné a
munkájukat megdicsérni. Elmondja, hogy Ő sokat találkozik ezzel a
réteggel, és tudja milyen nehéz velük megtalálni a közös hangot.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Elmondja, hogy nagyon nehéz munkát végeznek, sok mutató azt mutatja,
hogy tartalmában, mennyiségében e mögött óriási munka van. Az utóbbi
évek legjobb anyagait kapta. Köszöni, és gratulál a munkához.
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen
szavazattal) megalkotta a következő határozatát:
53/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelés elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján megtárgyalta a
gyermekvédelmi feladatokról és a gyermekjóléti szolgálat 2011. évi
tevékenységéről szóló átfogó értékelést, azt jóváhagyólag elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.) Polgármester
2.) Jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal, gyámügyi ügyintéző
4.) Gyermekjóléti szolgálat családgondozó
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4. napirend: Előterjesztés a két ülés között történt eseményekről. A
napirend szóbeli. Megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint:
-

2012. 05.04-én 1300: Karancsi Tamás pályázatíróval, és Bakos
László műszaki ellenőrrel A gyermek és ifjúsági szálláshely projekt
ütemezésével kapcsolatos megbeszélést folytatta le.

-

2012. 05.07-én 900: Tisza-Víz Kft. ülésén vett részt Tiszafüreden.
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2012.05.10-én 1000: Tiszafüreden a Többcélú Társulás Ülésén vett
részt.

-

2012. 05.21-én 930: IKSZT ellenőrzése, MVH részéről.

Kérdezi van-e kérdés vélemény?
indítványozza a határozathozatalt.

Mivel

kérdés,

vélemény

nincs

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen
szavazattal) megalkotta a következő határozatát:
54/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
elfogadásáról

tájékoztató

Tiszaszentimre
Község
Önkormányzata
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:
5. napirend: Előterjesztés a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról. Az előterjesztést
a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Elmondja, hogy elkészült az együttműködési megállapodás tervezet.
Jogszabály írja elő, hogy mit kell tartalmaznia. A Polgármesteri Hivatal
Nagytermét használhatja a Nemzetiségi önkormányzat a testületi
munkához. A Művelődési házban van egy irodahelyiség, amit szintén
tudnak használni. Ebben az évben lehetőség nyílt arra, hogy egy fő
adminisztrátort alkalmazzon az önkormányzat a Közmunka Program
keretében egész évben. Ő tudja segíteni az önkormányzat munkáját.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen
szavazattal) megalkotta a következő határozatát:
55/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimre Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat közti együttműködési megállapodásról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
Együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete
szerint változatlan tartalommal elfogadja.

- 17 Felhatalmazza a polgármestert,
megállapodást írja alá.

hogy

az

együttműködési

Határidő: megállapodás aláírására: 2012. május 31.
Felelős: polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Kozák László nemzetiségi önkormányzat elnöke
3. Juhászné Papp Irén jegyző
4. Polgármesteri Hivatal - Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6. napirend: Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi
költségvetésének módosításáról. Az írásos anyagot a meghívóval kiadták,
mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen
szavazattal) megalkotta a következő határozatát:
56/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének
módosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV.
törvény 8. § (3) bekezdése és a 2007. július 27-én kelt, a
közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás alapján a Kunhegyesi Mikrotérségi Közoktatási Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes
Város
Óvodai
Intézménye
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/b. számú mellékleteként kerül beépítésre.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere
4. Polgármesteri Hivatal pénzügy
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7. napirend: Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi
költségvetésének teljesítéséről. Az írásos anyagot a meghívóval kiadták,
mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen
szavazattal) megalkotta a következő határozatát:
57/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV.
törvény 8. § (3) bekezdése és a 2007. július 27-én kelt a
közoktatási eladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a
Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetési
beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-3. számú
mellékletek szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklete 4/b., a 2. számú melléklete 8/b., a 3.
számú melléklet 22/b. számú mellékletként kerül beépítésre
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
beszámolójába.
A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás
vidéki óvodai tagintézményei 11.677 ezer Ft pénzmaradvánnyal
rendelkeznek. A társulás a pozitív pénzmaradványát a
következők szerint használja fel:
143 e Ft-ot az integrációs rendszerben részt vevő
intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására
mely
a tomajmonostorai óvoda esetén:
143 e Ft,
223 e Ft-ot az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések
támogatása, mely
a tomajmonostorai óvoda esetén:
223 e Ft,
6.424 e Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére,
mely csökkentés:
a tomajmonostorai óvoda esetén:
1.743 e Ft,
a tiszaroffi óvoda esetén:
1.619 e Ft,
a tiszaszentimrei óvoda esetén:
3.062 e Ft,
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rendezésére, mely rendezés:
a tiszaszentimrei óvoda esetén:
1.720 e Ft,
3.167 e Ft-ot az önkormányzati kiegészítés visszautalására,
mely:
a tiszagyendai óvoda esetén:
3.167 e Ft.
A határozatról értesülnek:
5. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
6. Juhászné Papp Irén jegyző
7. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere
8. Polgármesteri Hivatal pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
8. napirend: Előterjesztés 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 (5 igen
szavazattal) megalkotta a következő határozatát:
58/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Kunhegyesi Mikor-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös
feladatait ellátó Kunhegyes Város Könyvtár és Köművelődési 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:
1. Kunhegyes Város Polgármestere
2. Koczúrné Tóth Ibolya Polgármester – helyben
3. Juhászné Papp Irén jegyző – helyben
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügy - helyben
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9. napirend: Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési
Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény 2011. évi költségvetésének teljesítéséről. Kéri a
kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen
szavazattal) megalkotta a következő határozatát:
59/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Kunhegyesi Mikor-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös
feladatait ellátó Kunhegyes Város Könyvtár és Köművelődési Intézmény
2011. évi költségvetésének teljesítéséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV.
törvény 8.§ (3) bekezdése és a 2008. június 2-án 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 költségvetési beszámolóját e
határozat mellékletét képező 1-3. számú melléklet szerinti
tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklete 4/c., a 2. számú melléklet 8/c., a 3.
számú melléklet 22/c. számú mellékletként kerül beépítésre
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
beszámolójába.
Az intézmény társulás vidéki telephelyei 4.472 e Ft működési
pénzmaradvánnyal rendelkeznek. A közművelődési társulás
tiszaroffi telephelye miatt 701 e Ft, nagyiváni telephelye miatt
372 e Ft negatív pénzmaradvány keletkezett, melyet a telephely
szerinti önkormányzat megfizet. A társulás a pozitív
pénzmaradványát a következőképpen használja fel:
-

2.018 e Ft-ot önkormányzati kiegészítések csökkentésére,
mely
-

-

a
a
a
a

tiszagyendai telephely esetén: 314 e Ft,
tomajmonostorai telephely esetén: 215 e Ft,
tiszaszentimrei telephely esetén: 599 e Ft,
tiszaigari telephely esetén: 890 e Ft.

3.527 e Ft-ot előző évek negatív pénzmaradványának
rendezésére, mely
-

a tiszagyendai telephely esetén: 381 e Ft,
a tomajmonostorai telephely esetén: 1.902 e Ft,
a tiszaszentimrei telephely esetén: 1.206 e Ft,
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a tiszaigari telephely esetén: 38 e Ft.

A határozatról értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
2. Koczúrné Tóth Ibolya Polgármester
3. Juhászné Papp Irén Jegyző
4. Polgármesteri hivatal Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
10. napirend: Beszámoló a civil szervezetek 2011. évi támogatásának felhasználásáról. Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a
jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Szivák Gyula képviselő:
Elmondja, hogy meg van azzal elégedve, hogy melyik civil csoport mire
költötte az önkormányzat által adományozott pénzt. Nagy Roland a KSE
elnöke elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, de az Ő nevében
is szeretné megköszönni a Sportegyesületnek adományozott pénzt.
Szeretné továbbá a sokszor kölcsönkért kisbuszt is megköszönni, mert
amikor szükség volt rá, mindig ideadta az önkormányzat. Minden civil
csoport hasznos helyre költi az adományozott pénzt, amit az
önkormányzat átutalt nekik, és viszik településünk hírnevét országos
szintig. Szerinte ez nagyon jó dolog.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
A Községi Polgárőr Egyesület megnyert egy utófinanszírozott pályázatot, a
bútorok és informatikai eszközök fejlesztésére. Megtalálják a módját a
megvalósításnak.
Dobrán Tibor képviselő:
Vannak elképzeléseik műszaki fejlesztésekre is, de arra várnak, hogy
megtudják, hogy részletekben finanszírozott-e, mert akkor részletenként
teremtenék elő a pénzt. Nagy valószínűséggel módosítani kell a pályázatot,
mert 600 e Ft-ot állítottak be ruházatra amelyre más forrásból kapnak
támogatást. Van elképzelésük, hogy mire lehetne költeni ezt a pénzt, hogy
még jobban el tudják látni a feladatukat. Kéri a Képviselő-testület tagjait
illetve az önkormányzatot, hogy segítsék az Egyesület munkáját abban,
hogy létszámilag tudjanak fejlődni, mert minél többen vannak, annál több
mindenre tudnak odafigyelni. Szeretné továbbá felhívni az önkormányzat
és Polgármester asszony figyelmét, az új Polgárőri törvény szerint a
polgárőrök figyelhetik a térfigyelő rendszert.
Szivák Gyuláné Nyugdíjas Egy. Elnöke:
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Nagyon megköszöni a Népdalkör, Ági néni és a kórustagok nevében is a
támogatást az önkormányzatnak, a Képviselő-testületnek. Ahogyan
leírták, az elmúlt évi támogatást ruházatra költötték. Ez évben 20 éves lesz
a Margaréta Népdalkör, és az idén újraminősítésre mentek el.
Kunhegyesen volt a területi minősítés, melyen „Kiváló” minősítést kapott a
Népdalkör. Nagyon köszöni, hogy az önkormányzat hozzásegítette, hogy
eljuthassanak az országos vetélkedőre Hévízre. Úgy érzi ez után is sokat
fognak tenni Tiszaszentimréért, és magukért. Megköszöni még egyszer a
támogatást.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Csak gratulálni tud a Népdalkör elért sikereiért.
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen
szavazattal) megalkotta a következő határozatait:
60/2012. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimrei Nyugdíjas Egyesület beszámolójának elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tiszaszentimrei Nyugdíjas Egyesület részére a 2011.
évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolót, azt elfogadja.
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki az
egyesületnek a községben élő idős korú lakosság érdekében végzett
munkájáért.
A határozatról értesülnek:
1.) Nyugdíjas Egyesület elnöke
2.) Polgármester
3.) Jegyző
61/2012. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimrei Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tiszaszentimrei Polgárőr Egyesület részére 2011.
évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolót, azt elfogadja.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki azoknak az önkénteseknek a
munkájáért, akik az egyesületben tevékenykednek a község
közbiztonsága érdekében.
A határozatról értesülnek:
1.) Polgárőrség vezetője
2.) Polgármester
3.) Jegyző
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Margaréta Népdalkör beszámolójának elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Margaréta Népdalkör részére 2011. évben nyújtott
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, azt
elfogadja.
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a
Népdalkörnek
a
két
évtizedes
kulturális,
hagyományőrző
munkájáért.
A határozatról értesülnek:
1.) Margaréta Népdalkör vezetője
2.) Polgármester
3.) Jegyző
63/2012. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
„A
Tiszaszentimrei
Gyermekekért”
Alapítvány
beszámolójának
elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta
„A
Tiszaszentimrei
Gyermekekért”
Alapítvány
tevékenységéről szóló beszámolót, azt elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.) Alapítvány Kuratóriumának elnöke
2.) Polgármester
3.) Jegyző
64/2012. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimrei Községi Sportegyesület beszámolójának elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tiszaszentimrei Községi Sportegyesület részére 2011.
évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolót, azt elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.) Sportegyesület elnöke
2.) Polgármester
3.) Jegyző
65/2012. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
„Tiszaszentimre
Népművészetéért”
Alapítvány
beszámolójának
elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Tiszaszentimre Népművészetéért” Alapítvány részére
2011. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló beszámolót, azt elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.) Alapítvány Kuratóriumának elnöke
2.) Polgármester
3.) Jegyző
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A Magyar Vöröskereszt Tiszaszentimrei Alapszervezete beszámolójának
elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Magyar Vöröskereszt Tiszaszentimrei Alapszervezete
részére
2011.
évben
nyújtott
önkormányzati
támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót, azt elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.) Vöröskereszt helyi alapszervezet titkára
2.) Polgármester
3.) Jegyző
67/2012. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Újszentgyörgy Lakosságáért Alapítvány beszámolójának elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Újszentgyörgy Lakosságáért Alapítvány részére
2011. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló beszámolót, azt elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.) Alapítvány Kuratóriumának elnöke
2.) Polgármester
3.) Jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
A Képviselő-testület munkáját a továbbiakban zárt ülésen folytatja.
K.m.f.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(:Dr. Koczok Sándorné:)

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

(:Dobrán Tibor:)
jegyzőkönyv hitelesítők

