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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november
29-i rendes üléséről.
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Szivák Gyula, Dr. Koczok Sándorné,
Dobrán Tibor Postás Imre Kalmárné Nagy Erzsébet képviselők,
Juhászné Papp Irén jegyző
Ujj Erika jegyzőkönyvvezető
Távolmaradt képviselő: Ádám Imréné Szenczi Anikó - 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 Dr. Koczok Sándorné 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. napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
szóló tájékoztató megtárgyalásáról
2. napirend: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
3. napirend: Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról
4. napirend: Beszámoló Pénzügyi Bizottság munkájáról
5. napirend: Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátások
fejlesztése című ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázati felhívásra megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére árajánlattevők kiválasztása
6. napirend: Utcafásítás, parkosítás, játszóterek fejlesztése pályázat benyújtásával
kapcsolatos megállapodásról
7. napirend: Előterjesztés folyószámla hitelkeret megemeléséről
8. napirend: Előterjesztés a közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi
Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének
módosítására
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Óvodai Társulás 2012. évi költségvetésének módosítására
10. napirend: Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
elfogadta a napirendet az alábbiak szerint:
Napirend
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III.
negyedéves
teljesítéséről
szóló
tájékoztató
megtárgyalásáról
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
3. Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról
4. Beszámoló Pénzügyi Bizottság munkájáról

Előadó
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

5. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg
szakellátások fejlesztése című ÉAOP-4.1.2/A-12
kódszámú pályázati felhívásra megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére árajánlattevők kiválasztása

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

6. Utcafásítás, parkosítás, játszóterek fejlesztése pályázat
benyújtásával kapcsolatos megállapodásról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

7. Előterjesztés folyószámla hitelkeret megemeléséről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

8. Előterjesztés a közművelődési feladatok ellátására
létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési
Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének
módosítására

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

9. Előterjesztés az óvodai feladatellátásra létrehozott
Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás 2012. évi
költségvetésének módosítására

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

10. Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb
eseményekről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
szóló tájékoztató megtárgyalásáról. Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzőkönyv
melléklete.
A bevételek között a legjelentősebb az állami költségvetésből származó bevétel, így a
költségvetési támogatás és személyi jövedelemadó bevétele. Intézményi működési
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valamint a szennyvízszállítás bevételéből tevődik össze.
Helyi adóbevételeink teljesülése 17.439 e Ft, mely 87,2 % a behajtás hatékonyságának
köszönhetően.
ÖNHIKI támogatásra benyújtott pályázatunkon, az I. fordulóban 12.242 e Ft-ban
részesültünk. A II. fordulóra újra beadtuk a pályázatot, de az elbírálás még folyamatban
van.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Ladányi Valéria gazdasági vezető:
Elmondja, hogy a megszorító intézkedések miatt a kiadásokat csökkentették, ezért a
tényadatok az előirányzathoz képest 67,06 %-ban teljesülnek.
Postás Imre képviselő:
Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke kiegészítené az elmondottakat. Elmondja, hogy a
pénzügyi bizottság november 29-i ülésén megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének III. negyedéves teljesítését, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a tájékoztató elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:
112/2012.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló
tájékoztató megtárgyalásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011.évi CXCV.tv 87.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2012.
évi gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta,
azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
A határozatról értesülnek:
1.) Polgármester
2.) Jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal, Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2. napirend: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról.
Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Postás Imre képviselő:
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javasolja a testületnek
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:
113/2012. (XI.29) számú Képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
alapján megvitatta a 2013. évi költségvetési koncepcióját és a tervezőmunka
további feladatait az alábbiak szerint határozza meg:
1.

A 2013. évi gazdálkodás megszervezésének elsődleges főkövetelménye az
alapvető feladatok ellátásának biztosítása.

2.

A gazdálkodó intézmények működőképességének biztosítása a takarékos és
ésszerű gazdálkodási elveket figyelembe véve.

3.

Az elkövetkező évben az állagmegóvó karbantartásokat a pénzügyi lehetőségeink függvényében lehet végezni.

4.

A tervezőmunka további feladatait úgy kell szervezni, hogy a 2013. évi
költségvetés széleskörű előkészítés és egyeztető munka után határidőben jóváhagyásra kerüljön.

A határozatról értesülnek:
1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2.) Juhászné Papp Irén jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal - Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: Beszámoló a Szociális bizottság munkájáról. Az írásos anyagot 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)
meghozta a következő határozatát:
114/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámolót és azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
A határozatról értesülnek:
1.) Kalmárné Nagy Erzsébet bizottsági elnök
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3.) Juhászné Papp Irén jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4. napirend: Beszámoló Pénzügyi Bizottság munkájáról. Az írásos anyagot 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)
meghozta a következő határozatát:
115/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót és azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
A határozatról értesülnek:
1.) Postás Imre bizottsági elnök
2.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3.) Juhászné Papp Irén jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
5.napirend: Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátások fejlesztése
című ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázati felhívásra megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére árajánlattevők kiválasztása. Elmondja, hogy a Képviselő-testület mérlegelési
alapja a legalacsonyabb ajánlati ár.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:
116/2012(XI.29) számú Képviselő-testületi határozat:
Az Észak-Alföldi Operatív Programban „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című
ÉAOP-2009-4.1.2/A-12
konstrukcióhoz
pályázat
benyújtásához
szükséges
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére árajánlatok elbírálásáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az
Észak-Alföldi Operatív Programban „Egészségügyi alapellátás fejlesztése”
című ÉAOP-2009-4.1.2/A-12 konstrukcióhoz pályázat benyújtásához
szükséges megvalósíthatósági tanulmány tárgyában benyújtott árajánlatokat.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy három árajánlat érkezett:
Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 5000 Szolnok, Arany János
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ajánlati ár:

1.400.000 Ft

Lock and Stock Consulting Kft. 5340 Kunhegyes, Kelet u. 11.
ajánlati ár:
1.460.500 Ft
JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,
5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
ajánlati ár:
1.270.000 Ft
A Képviselő-testület mérlegelési alapja a legalacsonyabb ajánlati ár.
Fentieknek megfelelően a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Egészségügyi
alapellátás fejlesztése” című konstrukcióhoz megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésével a JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.-t, (5000 Szolnok, Kossuth u. 2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Koczúrné Tóth Ibolya polgármester a
megbízási szerződés aláírására.
A határozatról értesülnek:
1. JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,
5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
2. Polgármester, Helyben
3. Jegyző, Helyben
4. Polgármesteri Hivatal, Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6. napirend: Utcafásítás, parkosítás, játszóterek fejlesztése pályázat benyújtásával
kapcsolatos megállapodásról.
A pályázatot a Tiszaszentimréért Egyesület adja be az önkormányzat támogatásával.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:
117/2012.(XI.29) számú Képviselő-testületi határozat:
Utcafásítás, parkosítás, játszóterek fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos
megállapodásról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester előterjesztését az Utcafásítás, parkosítás,
játszóterek fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos megállapodásról
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló
Tiszaszentimre belterületi 540/1, 541, 580, 583, 608/1, 608/5, 608/7, 619/2,
624/1, 624/2, 625, 2048, 2049, 2053, 2067, 2233, 709/4, 2054/2 hrsz-ú
ingatlanokon az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
falumegújítás- és fejlesztésre nyújtandó támogatásra a Tiszaszentimréért
Egyesület (5322 Tiszaszentimre, Petőfi út 12.) utcafásításra, parkosításra,
játszóterek fejlesztésére pályázatot nyújtson be és a fejlesztést megvalósítsa.
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Az Önkormányzat az ingatlanon az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig az
egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.
Miután a pályázat utófinanszírozott, az önkormányzat segíti a pályázót a
megvalósításához szükséges költségek megelőlegezésében.
Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesülettel kötendő
megállapodást aláírja.
A határozatról értesülnek:
1. A Tiszaszentimréért Egyesület Elnöke
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyző
4. Polgármesteri Hivatal – Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
7. napirend: Előterjesztés folyószámla hitelkeret megemeléséről.
Elmondja, hogy az önkormányzatnak a mai nappal szállítói tartozásai összegszerűen és
lejárat szerint az alábbiak:
- 30 napon túli tartozás: 21.101.454 Ft ~ 21.101. e Ft
- 60 napon túli tartozás: 98.000 Ft ~ 98 e Ft
- 90 napon túli tartozás: 7.583.513 Ft ~ 7.584 e Ft
Szükséges a folyószámla keret megemelése, hogy legalább a számlatartozásaink egy részét
ki tudjuk fizetni.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:
118/2012. (XI.29) számú Képviselő-testületi határozat:
Folyószámla hitelkeret megemeléséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
folyószámla hitelkeret megemeléséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a Tiszafüred és
Vidéke Takarékszövetkezetnél meglévő 20 millió Ft összegű folyószámla hitelkeretét 20 millió Ft-ról 30 millió Ft-ra megemeli a kölcsönszerződésben foglalt egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza Koczúrné Tóth Ibolya polgármestert a hitelszerződés módosítás megkötésével.
A hitel visszafizetésének határideje: 2012. december 31.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A határozatról értesülnek:

-91.) 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:
8. napirend: Előterjesztés a közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi
Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének
módosítására
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:
119/2012.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének
módosításáról
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
2012. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező 1. számú
melléklet szerinti tartalommal
e l f o g a d j a.
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésébe 2.5. számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesülnek:
1. Kunhegyes Város Polgármestere – 5340 Kunhegyes Szabadság tér 1.
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyző
4. Polgármesteri Hivatal - Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
9. napirend: Előterjesztés az óvodai feladatellátásra létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi
Óvodai Társulás 2012. évi költségvetésének módosítására
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:

- 10 120/2012.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2012. 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 Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes
Város Óvodai Intézménye 2012. évi költségvetésének módosítását e határozat
mellékletét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal
e l f o g a d j a.
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésébe 2.4. számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesülnek:
1. Kunhegyes Város Polgármestere – 5340 Kunhegyes Szabadság tér 1.
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyző
4. Polgármesteri Hivatal - Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
10. napirend: Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
A napirend szóbeli.
Megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint:
-

2012. november 8. 1000 óra – Karcagon a Start Munkaprogrammal kapcsolatos
tájékoztatón vett részt.

-

2012. november 12. 800 óra – Tiszafüreden a Start Munkaprogram „megvédésén”
vett részt Kun Károly Zoltánnéval.

-

2012. november 13. 1800 óra – A Margaréta Népdalkör megalakulásának 25.
évfordulójának alkalmából rendezett összejövetelen vett rész a Művelődési házban.

-

2012. november 16. 1000 óra – Budapesten Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr
elismerő oklevelét vehette át, melyet Tiszaszentimre Község Önkormányzatának
adott, a közfoglalkoztatási program kiemelkedő szakmai irányításáért.

-

2012. november 16. 1300 óra – A Gyermek-és Ifjúsági Tábor átadásán vett részt.

-

2012. november 17. 1400 óra – A 25 éves Margaréta Népdalkör ünnepi
kórustalálkozóján vett részt.

-

2012. november 19. 900 óra – Tiszafüreden a Közösségi Közlekedés ünnepélyes
alapkő letételén vett részt Jegyző asszonnyal.

-

2012. november 28. 1800 óra – Tiszaszőlősön a település önállóvá válásának 10.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt.

-

2012. november 29. – Bemutatkozó látogatásra érkezett a járási hivatal megbízott
vezetője Varga Tibor.

Kérdezi van-e kérdés vélemény?
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következő határozatát:
121/2012.(XI.29.) 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:
Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, majd azt
bezárja.
K.m.f.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester

Dr. Koczok Sándorné s.k.
jegyzőkönyv hitelesítők

Juhászné Papp Irén s.k.
jegyző

Postás Imre s.k.

