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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Község
szeptember 6-i rendes üléséről.

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

2012.

Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Dobrán Tibor, Kalmárné Nagy
Erzsébet, Szivák Gyula, Ádám Imréné Szenczi Anikó, Postás Imre
képviselők,
Juhászné Papp Irén jegyző
Domokosné Bari Ildikó – Művelődési Ház vezetője
Ujj Erika jegyzőkönyvvezető
Távolmaradt képviselő: Dr. Koczok Sándorné - bejelentéssel
Az ülés helye: Községháza Nagyterme
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli 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 Szivák Gyula és Postás Imre
képviselők legyenek.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta
a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett napirendeket az alábbi módosítással tárgyalja
meg a Képviselő-testület:
1-5. napirend: változatlan
6. napirend: Előterjesztés a „Folklór Fesztivál Tiszaszentimrén” című rendezvény
tombolára fordítható költségének összegéről
7. napirend: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
8. napirend: Egyebek.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint:
Napirend

Előadó

-31. Rendelet-módosítás: az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről
szóló
16/2011.(VIII.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

2. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű
települési önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
Polgármester

3. Előterjesztés a „Tiszaszentimre Községért” Díjról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

4. Előterjesztés a Tiszaszentimre, (Újszentgyörgy),
Szabadság út 18. sz. alatti ingatlan egy részének
felajánlásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

5. Előterjesztés a tiszaszentimrei 1777/1. és 1786. Hrszú ingatlanok eladásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

6. Előterjesztés
az
„Őszi
Folklór
Tiszaszentimrén
című
rendezvény
fordítható költségének összegéről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Fesztivál”
tombolára

7. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb
eseményekről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

8. Egyebek

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: Rendelet-módosítás: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
16/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Elmondja, hogy az anyagot írásban kiadták. Az év első félévében felügyeleti és saját
hatáskörben szükséges a költségvetés módosítása az előterjesztésben foglaltak alapján.
Ehhez szükséges a 16/2011.(VIII.25.)önkormányzati rendelet módosítása.
Kérdezi van-e kérdés, vélemény?
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást a tervezetnek megfelelően.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
megalkotta a következő rendeletét.
TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2012. (IX.7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 16/2011.(VIII.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

-41. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 16/2011.(VIII.25.) önkormányzati
rendelet 1., 2.1, 11., 11.1., 11.2., 13. 14. valamint 1.sz. tájékoztató tábla és 4.sz. tájékoztató
tábla mellékletek helyébe e rendelet 1-9 sz. mellékletei lépnek.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Tiszaszentimre, 2012. szeptember 6.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2. napirend: Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települési
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Elmondja, hogy a működéséhez szükséges teljes forráshiányunk 45.542 e Ft. Ezt az
összeget adjuk be a pályázatra.
Kérdezi van-e kérdés, vélemény?
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
megalkotta a következő határozatát:
81/2012. (IX.6.) számú Képviselő-testületi határozat:
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települési önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. tv. 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. sz.
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2012.
évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I. Az önkormányzat lakosság száma 2011. január 1-jén 2.309 fő.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 20.000 ezer Ft összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 45.547 ezer
Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. a) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
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zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

az

önkormányzat

2011.

évi

V. Az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Határidő: 2012. szeptember 10. (a pályázat benyújtására)
Felelős: jegyző
A határozatról értesülnek:
1.) MÁK
2.) Polgármester
3.) Jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal, Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: Előterjesztés a „Tiszaszentimre Községért” Díjról. Elmondja, hogy ebben az
évben nem érkezett javaslat a díj kiosztására.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
megalkotta a következő határozatát:
82/2012.(IX.6.) számú Képviselő-testületi határozat:
„Tiszaszentimre Községért” Díjról
Tiszaszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
„Tiszaszentimre Községért” Díjra javaslat nem érkezett, így 2012. évben a díj nem
kerül odaítélésre.
A határozatról értesülnek:
1.) Polgármester
2.) Jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4. napirend: Előterjesztés a Tiszaszentimre (Újszentgyörgy), Szabadság út 18. sz. alatti
ingatlan egy részének felajánlásáról.
Ezt az ingatlant az önkormányzatnak adományozták, melyet a Képviselő-testület 111/2011.
(IX.9.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadott. Az ajándékozási szerződés
aláírása előtt az egyik tulajdonos, néhai Magyar Lajos elhalálozott. Örökösei az ingatlant
érintő örökrészüket Tiszaszentimre Község Önkormányzatának ajándékozzák.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
megalkotta a következő határozatát:

-683/2012. (IX.6.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre (Újszentgyörgy), Szabadság út 18. sz. alatti ingatlan egy részének
felajánlásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Tiszaszentimre, (Újszentgyörgy), Szabadság út 18. sz. alatti 1970/2. Hrsz-ú
ingatlan 1/6-1/6-od részének felajánlásáról szóló előterjesztést.
A Tiszaszentimre, Szabadság út 18. sz. alatti, 1970/2. Hrsz-ú ingatlant
tulajdonosai Tiszaszentimre Község Önkormányzatának ajándékozták, melyet
a Képviselő-testület a 111/2011. (IX.9.) számú Képviselő-testületi
határozatával elfogadott.
Az ajándékozási szerződés aláírása előtt az egyik tulajdonos, néhai Magyar
Lajos Tiszaszentimre, Szabadág út 18. sz. alatti lakos elhalálozott. Néhai
Magyar Lajos örökösei Magyar Lajos Tomajmonostora, Hunyadi út 1. sz. és
Magyar János Rákóczifalva, Árpád út 6/a. sz. alatti lakosok a Tiszaszentimre,
Szabadság út 18. sz. alatti ingatlant érintő örökrészüket Tiszaszentimre Község
Önkormányzatának ajándékozzák.
A Képviselő-testület a Magyar Lajos és Magyar János 1/6-1/6-od részben
tulajdonát képező és általuk felajánlott tiszaszentimrei 1970/2. Hrsz-ú, 704 m2
területű, a természetben Tiszaszentimre (Újszentgyörgy), Szabadság út 18. sz.
alatti belterületi házas ingatlanát ajándékozás jogcímén elfogadja.
A Képviselő-testület a Tiszaszentimre, Szabadság út 18. sz. alatti ingatlan
felajánlásáról szóló 111/2011. (IX.9.) számú Képviselő-testületi határozatában
foglaltakat – azzal, hogy a fent leírtak szerint, néhai Magyar Lajos
tulajdonrészét
örökösei
ajándékozzák
Tiszaszentimre
Község
Önkormányzatának - továbbra is fenntartja, az ingatlan felajánlást elfogadja.
A Képviselő-testület a jogügylet lebonyolításával és a szerződés aláírásával
Koczúrné Tóth Ibolya polgármestert bízza meg.
A határozatról értesülnek:
1. Magyar György László 5322 Tiszaszentimre, Bartók út 12.
2. Lányi Pál 5324 Tomajmonostora, Bajcsy út 27.
3. Magyar Lajos 5324 Tomajmonostora, Hunyadi út 1.
4. Magyar János 5085 Rákóczifalva, Árpád út 6/a.
5. Polgármester
6. Jegyző
7. Polgármesteri Hivatal Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
5. napirend: Előterjesztés a tiszaszentimrei 1777/1. és 1786. Hrsz-ú ingatlanok eladásáról.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Juhászné Papp Irén jegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a tiszaszentimrei 1777. Hrsz-ú ingatlan
megosztása (megosztási vázrajz készítése, igazgatási szolgáltatási díjak) 140.000 Ft-ba
került. Erről előzetesen a kérelmezőt is tájékoztatta.

-7Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1777. Hrsz-ú ingatlan eladási árához számítsa
hozzá a megosztási költségeket is.
Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő:
Nem ismeri az egyes ingatlanokra vonatkozó árakat. Tájékoztatást kérne.
Juhászné Papp Irén jegyző:
Az önkormányzat legutóbb építési telekből, a faluház területének megnagyobbításához
1.000 Ft/m2 áron vásárolt, a zártkerteket kb. 30 Ft/m2-es áron adják el, a külterületi földek
kb. 5-600.000 Ft/ha áron kelnek el. (50-60 Ft/m2)
Postás Imre képviselő:
Javasolja egy köztes árat a telekár és a zártkert között. 100-100.000 Ft ingatlanonként,
plusz a telekmegosztás költsége.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
megalkotta a következő határozatát:
84/2012.(IX.6.) számú Képviselő-testületi határozat:
A tiszaszentimrei 1777/1. és 1786. Hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről.
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
tiszaszentimrei 1777/1. és 1786. Hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló
előterjesztést.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tiszaszentimrei 1777/1. Hrsz-ú, kivett,
beépítetlen terület megnevezésű, 265 m2 nagyságú, és a tiszaszentimrei 1786.
Hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 316 m2 nagyságú ingatlanait
értékesíti Dr. Székely Csaba Tiszaszentimre, Ív út 19. sz. alatti lakos részére.
A Képviselő-testület az ingatlanok együttes eladási árát 340.000 Ft-ban
határozza meg.
A Képviselő-testület a jogügylet lebonyolításával és a szerződés aláírásával
Koczúrné Tóth Ibolya polgármestert bízza meg.
Felelős: Polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Dr. Székely Csaba Tiszaszentimre, Ív út 19.
2. Polgármester, helyben
3. Jegyző, helyben
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügy, helyben

-8Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6. napirend: Előterjesztés az „Őszi Folklór Fesztivál” Tiszaszentimrén című rendezvény
tombolára fordítható költségének összegéről
Elmondja, hogy 2012. szeptember 14-15-én Őszi Folklór Fesztivál kerül megrendezésre a
községben. A tombola összegére ez évben 200 e Ft-ot fordít az önkormányzat.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
megalkotta a következő határozatát:
85/2012.(IX.6.) számú Képviselő-testületi határozat:
FOLKLÓR FESZTIVÁL TISZASZENTIMRÉN című rendezvény tombolára fordítható
költségének biztosításáról.
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
FOLKLÓR FESZTIVÁL TISZASZENTIMRÉN című rendezvény költségeiről
szóló előterjesztést. A Képviselő-testület tombolára fordítható költségére 200 e
Ft-ot hagy jóvá.
A határozatról értesültek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya, polgármester helyben
2. Juhászné Papp Irén, jegyző helyben
3. Domokosné Bari Ildikó, Művelődési Ház Vezetője
4. Polgármesteri Hivatal, pénzügy helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
7. napirend: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
A napirend szóbeli. Megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint:
-

2012. 06.13-án 900-kor a Polgárőr Egyesület Elnökségi ülésén vett részt.

-

2012.06.23-án 900-kor
Taggyűlésén vett részt.

-

2012.07.12-én 900-kor TISZA-VÍZ Kft. taggyűlésén vett részt.

-

2012.07.13-án 1000-kor Szolnokon a TRV Zrt-nél
jóváhagyásával aláírta a vagyonkezelési szerződést.

-

2012.07.21-én Tiszaderzsen volt Falunapon.

-

2012.07.22-én Tiszaszentimrén a felújított Református templom átadásán vett részt.

-

2012.07.27-én 1000-kor Tomajmonostorán a belvízelvezető rendszer átadási
ünnepségén vett részt.

-

2012.08.19-én a Polgárőr Egyesület főzőversenyén vett részt.

-

2012.09.01-én Tiszaőrsön Jegyző asszonnyal a falunapon vettek részt.

-

2012.09.05-én 1000-kor Aláírta a Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és
tisztítása című KEOP pályázat keretében tervezési feladatok ellátására és létesítési
engedélyes tervek, tervdokumentációk elkészítésére.

A

Közép-Tiszavidékért

közhasznú

a

Nonprofit

Kft.

Képviselő-testület
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2012.09.06-án 1000-kor Kunhegyesen a MIRHO Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat
kistérségi tanácskozásra hívta a térség polgármestereit, gazdáit.

Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
megalkotta a következő határozatát:
86/2012.(IX.6.) számú Képviselő-testületi határozat:
Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról
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:
8. napirend: Egyebek
Elmondja, hogy két dologról szeretne beszámolni a Képviselő-testületnek.
Az egyik a 2013-2014. évre tervezett Start közfoglalkoztatás a másik, pedig a
Tiszaszentimre Szennyvízelvezetése és tisztítása c. projekt projekmenedzsment beszámoló.
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 (6 igen szavazattal)
megalkotta a következő határozatát:
87/2012. (IX.6.) számú Képviselő-testületi határozat:
Beszámoló a 2013-2014. évre tervezett Start közfoglalkoztatásról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester beszámolóját a 2013-2014. évre tervezett
Start közfoglalkoztatásról és azt jóváhagyólag elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2. Juhászné Papp Irén jegyző

88/2012. (IX.6.) számú Képviselő-testületi határozat:
Beszámoló a Tiszaszentimre szennyvízelvezetése és tisztítása c. projekt
projektmenedzsment feladatok ellátásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester beszámolóját a Tiszaszentimre
szennyvízelvezetése és tisztítása c. projekt projektmenedzsment feladatok

- 10 ellátásáról és 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, majd azt
bezárja.
K.m.f.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester

Postás Imre s.k.

Juhászné Papp Irén s.k.
jegyző

Szivák Gyula s.k.
jegyzőkönyv hitelesítők

