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feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai
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Intézményi Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmővelıdési
Intézmény 2012. évi költségvetésének teljesítésérıl
szóló 70/2013. (V.30.) Képviselı-testületi határozat
módosításáról
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139/2013.(IX.26.)

A Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló
egycélú
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosításáról
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140/2013. (IX.26.)

Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel - a
víziközmő vagyon vagyonértékelése céljából
lefolytatandó versenyeztetési eljárás lebonyolítására
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141/2013 (IX. 26.)

A
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142/2013. (IX.26.)
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143/2013.(IX.26.)
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jóváhagyásáról

12.

144/2013. (IX.26.)

„Egészségház felújítása Tiszaszentimrén” tárgyú
ÉAOP – 4.1.2/A-12-2013-0031 azonosító számú
pályázat beszerzéseirıl

13.

145/2013.(IX.26.)

Tiszaszentimre, Széchenyi út 1.sz alatti ingatlannál
lévı garázsok bérletérıl

14.

146/2013.(IX.26.)

Két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló
tájékoztató elfogadásáról
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Felsıoktatási

Jegyzıkönyv
Készült: Tiszaszentimre Község
szeptember 26-i rendes ülésérıl.

Önkormányzata

Képviselı-testületének

2013.

Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy
Erzsébet, Postás Imre, Szivák Gyula, Dobrán Tibor képviselık
Juhászné Papp Irén jegyzı
Ladányi Valéria gazdasági vezetı
Domokosné Bari Ildikó Ady Endre Mővelıdési Ház vezetı
Ujj Erika jegyzıkönyvvezetı
Távol maradt képviselı: Ádám Imréné Szenczi Anikó - bejelentéssel
Az ülés helye: Községháza Nagyterme
(Jelenléti ív a jegyzıkönyv melléklete)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Köszönti a Képviselı-testület rendes ülésén megjelent képviselıket, a jegyzı asszonyt. Az
ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel 6 fı jelen van, a megjelenés
85,7 %-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıi Dr. Koczok Sándorné és Kalmárné
Nagy Erzsébet képviselık legyenek.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta
a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot.
132/2013. (IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
Jegyzıkönyv hitelesítık elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatát.
2013. szeptember 26-i rendes ülés jegyzıkönyv hitelesítıi: Dr. Koczok
Sándorné és Kalmárné Nagy Erzsébet képviselık.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyzı
3. Képviselı-testület tagjai
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendeket az alábbi módosítással tárgyalja meg
a Képviselı-testület:
1. napirend: Rendelet-alkotás: az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
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4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. napirend: Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves
teljesítésérıl szóló beszámoló megtárgyalásáról
3. napirend: Helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló 2013. évi
kiegészítı támogatásra pályázat benyújtásáról
4. napirend: Elıterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésérıl
5. napirend: Elıterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének módosításáról
6. napirend: Elıterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Közmővelıdési Intézményi Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmővelıdési Intézmény 2012. évi
költségvetésének teljesítésérıl szóló 70/2013.(V.30.) Képviselı-testületi határozat
módosításáról
7. napirend: Elıterjesztés a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló egycélú
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
8. napirend: Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötendı megbízási
szerzıdés jóváhagyásáról
9. napirend: Elıterjesztés a Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázatról
10. napirend: Elıterjesztés közkifolyók megszüntetésérıl
11. napirend: Elıterjesztés Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat jóváhagyásáról
12. napirend: Elıterjesztés „Egészségház felújítása Tiszaszentimrén” tárgyú ÉAOP –
4.1.2/A-12-2013-0031 azonosító számú pályázat beszerzéseirıl
13. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimre, Széchenyi út 1. sz. alatti szolgálati lakásnál
lévı garázsok bérletérıl
14. napirend: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Zárt ülésen:
15. napirend:„Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú,
KEOP.1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú projekthez kapcsolódó hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötött megbízási szerzıdés felmondásáról.
Azért javasolja ezt a napirendet zárt ülésen tárgyalni, mert elképzelhetı, hogy a felmondás
miatt polgári peres eljárás lefolytatására kerülhet sor, melynek jelentıs pénzügyi
következményei lehetnek. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 46.§(2)bek. c)pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést rendelhet
el, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint:
133/2013. (IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
Napirendek elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta
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Koczúrné Tóth Ibolya polgármester napirendi javaslatát.
2013. szeptember 26-i rendes ülés napirendjei az alábbiak:
Napirend

Elıadó

1. Rendelet-alkotás:
az
önkormányzat
2013.
évi
költségvetésérıl szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

2. Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
I. féléves teljesítésérıl szóló beszámoló megtárgyalásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

3. Helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését
szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásra pályázat
benyújtásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

4. Elıterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai
Intézménye 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésérıl

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

5. Elıterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai
Intézménye 2013. évi költségvetésének módosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

6. Elıterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Közmővelıdési
Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közmővelıdési Intézmény 2012. évi
költségvetésének teljesítésérıl szóló 70/2013.(V.30.)
Képviselı-testületi határozat módosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

7. Elıterjesztés a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit
Rekultiváló egycélú Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásának módosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

8. Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel
kötendı megbízási szerzıdés jóváhagyásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

9. Elıterjesztés
a
Bursa
ösztöndíjpályázatról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Hungarica

felsıoktatási

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

10. Elıterjesztés közkifolyók megszüntetésérıl
11. Elıterjesztés Könyvtárhasználati
Szabályzat jóváhagyásáról

és

Szolgáltatási

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

12. Elıterjesztés „Egészségház felújítása Tiszaszentimrén”
tárgyú ÉAOP – 4.1.2/A-12-2013-0031 azonosító számú
pályázat beszerzéseirıl

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

13. Elıterjesztés a Tiszaszentimre, Széchenyi út 1. sz. alatti
szolgálati lakásnál lévı garázsok bérletérıl
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Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

14. Beszámoló a
eseményekrıl

két

ülés

között

történt

fontosabb

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

15. „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása”
tárgyú, KEOP.1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú
projekthez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására kötött megbízási szerzıdés felmondásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Zárt ülésen:

A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyzı
3. Képviselı-testület tagjai
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: Rendelet-alkotás: az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az elıterjesztést a meghívóval kiadták, mely a jegyzıkönyv melléklete.
Megkéri Ladányi Valéria gazdasági vezetıt, hogy szóban egészítse ki az anyagot.
Ladányi Valéria gazdasági vezetı:
Elmondja, hogy az általánostól eltérıen most nem kifejezetten a félévvel kapcsolatos
elıirányzat módosítások vannak a költségvetés módosításban, hanem július 1-tıl
visszakerült az önkormányzathoz az óvoda. Ez már nem érinti az elsı félévet, de az óvoda
költségvetése is belekerült az elıirányzat módosításba.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı rendeletét:
TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

13/2013.(X.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésrıl szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
6

469.768 eFt
479.832 eFt
-10.064 eFt
-10.064 eFt

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
- ebbıl mőködési

állapítja meg.”
2.§ (1) Az R.
a) 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei
lépnek, a
b) 2., 2.2. mellékletei helyébe e rendelet 2.1., 2.2. mellékletei lépnek, a
c) 6. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép, a
d) 9., 9.1., 9.2. melléklet helyébe e rendelet 4., 4.1., 4.2. mellékletei lépnek,
e) 10., 13., 14. mellékletei helyébe e rendelet 5., 6., 7. mellékletei lépnek, a
f) 16., 16.1., 17. mellékletei helyébe e rendelet, , 8., 8.1., 9 mellékletei lépnek.
(2) Az R. kiegészül e rendelet 4.3. melléklet szerinti 9.3. melléklettel.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı
napon hatályát veszti.
Tiszaszentimre, 2013. szeptember 26.

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Juhászné Papp Irén
jegyzı

/A rendelet mellékletei a jegyzıkönyvhöz csatolva./
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2. napirend: Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves
teljesítésérıl szóló beszámoló megtárgyalásáról. Az anyagot írásban kiadták, mely a
jegyzıkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Ladányi Valéria gazdasági vezetı:
Az iparőzési adónál 40 %-nál járnak az elıirányzathoz képest. Ez sajnos valószínőleg nem
is lesz jobb. Ez nem a behajtásból adódik.
Postás Imre képviselı:
Mint a Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítésérıl szóló tájékoztatót, és azt
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
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Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
134/2013.(IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítésérıl szóló tájékoztató
megtárgyalásáról
Tiszaszentimre
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. féléves teljesítésérıl szóló
tájékoztatót megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyzı
3. Polgármesteri Hivatal, Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: Helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló 2013. évi
kiegészítı támogatásra pályázat benyújtásáról
Elmondja, hogy ez az a bizonyos ÖNHIKI pályázat, amire minden évben beadták a
pályázatot. Már leírta a lakosság számára és itt is elmondta korábban, hogy ha
konszolidálta is a Kormány az önkormányzatot, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz
forráshiány. Biztos, hogy lesz forráshiány ezt már láttuk a költségvetés elkészítésekor is,
ugyanis a kötelezı feladatokra sem kaptunk elegendı támogatást.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
135/2013. (IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
A helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló 2013. évi kiegészítı
támogatási igény benyújtásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a megyei
önkormányzati tartalékról, és a helyi önkormányzatok mőködıképessége
megırzését szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásáról szóló 39/2013.
(VII. 31.) BM rendelet alapján benyújtja a helyi önkormányzatok
mőködıképessége megırzését szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatási
igényét, pályázatát.
Felelıs: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30.
Határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyzı
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági vezetı
4. Magyar Államkincstár
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Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4. napirend: Elıterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésérıl.
Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzıkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
136/2013.(IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat
a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl
Tiszaszentimre Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. (3)
bekezdése és a 2007. július 27-én kelt a közoktatási feladatok intézményi
társulásban történı ellátására vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja
alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. I. félévi beszámolóját e határozat
mellékletét képezı 1-2. számú mellékletek szerinti tartalommal
elfogadja.
Az 1. számú melléklete 2.3., a 2. számú melléklete 16.3. számú mellékletként
kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. I. félévi
beszámolójába.
A határozatról értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyzı
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
5. napirend: Elıterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzıkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
137/2013.(IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének módosításáról
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Tiszaszentimre Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. (3)
bekezdése és a 2007. július 27-én kelt, a közoktatási feladatok intézményi
társulásban történı ellátására vonatkozó társulási megállapodás alapján a
Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes
Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének módosítását e határozat
mellékletét képezı 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésébe 2.3. számú mellékletként, a 2. számú melléklet 16.3. számú
mellékletként kerül beépítésre
A határozatról értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyzı
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6. napirend: Elıterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Közmővelıdési Intézményi Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmővelıdési Intézmény 2012. évi
költségvetésének teljesítésérıl szóló 70/2013.(V.30.) Képviselı-testületi határozat
módosításáról.
Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzıkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
138/2013. (IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat
a Kunhegyesi Mikro-térségi Közmővelıdési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmővelıdési Intézmény 2012. évi költségvetésének
teljesítésérıl szóló 70/2013. (V.30.) Képviselı-testületi határozat módosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata a Kunhegyesi Mikro-térségi
Közmővelıdési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi
Könyvtár és Közmővelıdési Intézmény 2012. évi költségvetésének
teljesítésérıl
szóló
70/2013.(V.30.)
Képviselı-testületi
határozata
pénzmaradvány felosztására vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:




Az intézményi társulás vidéki telephelyei 6.153 ezer Ft mőködési
pénzmaradvánnyal rendelkeznek. A társulás a pozitív pénzmaradványát a
következık szerint használja fel:
1.639 ezer Ft-ot az elızı évek negatív pénzmaradványának rendezésére,
mely rendezés:
a közmővelıdési feladatok tiszaroffi telephelye esetén: 494 ezer Ft,
a közmővelıdési feladatok tomajmonostorai telephelye esetén: 645 ezer Ft,
a közmővelıdési feladatok tiszaigari telephelye esetén: 188 ezer Ft,
a közmővelıdési feladatok nagyiváni telephelye esetén: 312 ezer Ft,
4.514 ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítés visszautalására, mely:
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-

a közmővelıdési feladatok tiszagyendai telephelye esetén: 1.267 ezer Ft,
a közmőv. feladatok tomajmonostorai telephelye esetén: 1.510 ezer Ft,
a közmőv. feladatok tiszaszentimrei telephelye esetén: 159 ezer Ft,
a közmővelıdési feladatok tiszaigari telephelye esetén: 1 .578 ezer Ft.

A határozatról értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyzı
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
7. napirend: Elıterjesztés a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló egycélú
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról.
Elmondja, hogy módosult a jogszabály és nem a társulásokról szóló törvény, hanem a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályozza a társulások mőködését.
Ezt a módosítást a Társulás Társulási ülésén elfogadta és csak akkor lép hatályba, ha
minden tagönkormányzat, minısített többséggel hozott döntéssel, elfogadja ezt.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag, minısített többséggel (6
igen szavazattal) meghozta a következı határozatát:
139/2013.(IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
A Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló egycélú Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
1.) A Képviselı-testület megtárgyalta a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit
Rekultiváló egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítására vonatkozó elıterjesztést, és az 1. sz. melléklet szerinti - a
Társulási Megállapodás Módosító okiratában foglalt - változtatásokat elfogadja
2.) A módosításokkal egységes szerkezetben foglalt - 2 melléklet szerinti Társulási Megállapodást jóváhagyja.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a 2. melléklet szerinti, egységes szerkezetbe
foglalt módosított Társulási Megállapodás aláírására.
A határozatról értesülnek:
1. Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló egycélú Önkormányzati Társulás
Társulási elnök
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyzı
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
8. napirend: Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötendı megbízási
szerzıdés jóváhagyásáról.
Törvény szabályozza, hogy 2012. júliusától minden bérleti-üzemeltetési szerzıdés kötelezı
melléklete a viziközmő vagyon vagyonértékelése. A Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt
azért, hogy ez kevesebbe kerüljön az önkormányzatoknak, a víziközmő vagyon
vagyonértékelése céljából versenyeztetési eljárást folytat le.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
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Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
140/2013. (IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel - a víziközmő vagyon vagyonértékelése céljából
lefolytatandó versenyeztetési eljárás lebonyolítására - kötendı megbízási szerzıdés
jóváhagyásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a
Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel – a víziközmő vagyon
vagyonértékelése céljából lefolytatandó versenyeztetési eljárás lebonyolítására
– kötendı megbízási szerzıdéssel kapcsolatos elıterjesztést.
A Képviselı-testület a megbízási szerzıdés tervezetében foglaltakkal egyetért
és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2013.szeptember 30.
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyzı
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati hivatal gazdasági vezetı
4. Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. Szolnok, Kossuth L. út 5.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
9. napirend: Elıterjesztés a Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázatról.
Elmondja, hogy ebben az évben is lehet pályázni a Bursa Hungarica felsıoktatási
ösztöndíjpályázatra. Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzıkönyv
melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
141/2013 (IX. 26.) számú Képviselı-testületi határozat:
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelıen
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók illetıleg felsıoktatási
tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
A Képviselı-testület az ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának általános
szerzıdési feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az 1. sz. melléklet
szerinti Általános Szerzıdési Feltételeknek megfelelıen jár el.
I. A Képviselı-testület felhatalmazza Koczúrné Tóth Ibolya polgármestert,
hogy a csatlakozásról szóló 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot aláírja.
Határidı: 2013. október 11.
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Felelıs: Juhászné Papp Irén jegyzı
II. A Képviselı-testület az Általános Szerzıdési Feltételeknek megfelelıen a 3.
sz. melléklet szerinti "A" és "B" típusú pályázatokat kiírja.
A pályázat kiírásával felhatalmazza Koczúrné Tóth Ibolya polgármestert.
Határidı: 2013. október 14.
Felelıs: Juhászné Papp Irén jegyzı
III.
1.) Az önkormányzat az ösztöndíjak finanszírozására a szociális keret terhére
2014-tıl 15 fı "A" típusú és 5 fı "B" típusú pályázó havi 1000 Ft-tól 4000 Ft-ig
terjedhetı támogatását biztosítja.
2.) Az itt nem szabályozott kérdésekben az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
és a 2014. évi Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltak az irányadók.
Határidı: A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójának Általános Szerzıdési feltételei ill. a határozatban
foglaltak szerint.
Felelıs: Juhászné Papp Irén jegyzı
A határozatról értesülnek:
1.
JNSZ Megyei Önkormányzat Szolnok, Kossuth út 2.
2.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3.
Juhászné Papp Irén jegyzı
4.
Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
10. napirend: Elıterjesztés közkifolyók megszüntetésérıl.
Elmondja, hogy a Trv. Zrt Tiszafüredi Üzemegysége részérıl megkeresték az
önkormányzatot, és elmondták, hogy a közkifolyókra mérıórát kell szerelni, és az azon
mért fogyasztást, az önkormányzatnak kell megfizetnie. A meglévı közkifolyókat Postás
Imre mőszaki vezetı Orosz Sándor vízmőtelep kezelıvel felmérte, és ezt követıen tettek
javaslatot azon közkifolyók üzemen kívül helyezésére, amelyek üzemeltetése nem
indokolt, vagyis nincs olyan lakossági fogyasztó 150 m-en belül, akinek az udvarára nincs
bekötve a víz.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
142/2013. (IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
Tiszaszentimre (Újszentgyörgy) közigazgatási területén lévı egyes közkifolyók üzemen
kívül helyezésérıl
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a
Tiszaszentimre (Újszentgyörgy) közigazgatási területén lévı közkifolyók
felülvizsgálatáról, illetve üzemen kívül helyezésérıl szóló elıterjesztést.
A Képviselı-testület figyelemmel a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
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CCIX. törvény 58.§-ában foglaltakra, úgy határoz, hogy az alábbi
közkifolyókat, helyszíni felülvizsgálatot követıen, egyeztetve a Tiszamenti
Regionális Vízmővek Zrt. Tiszafüredi Üzemegységével, üzemen kívül helyezi:
Tiszaszentimre
Közkifolyó helye: Fı út 11.
Liszt F. út 4.
Hatház út 10.
Kertalja út 14.
Újszentgyörgy:
Közkifolyó helye: Mártírok út 4.
Tüker út 10.
Gyöngy út 23.
Szabadság út 15.
Arany J. út 4.
Arany J. út 9.
Arany J. út 12.
Homok út 17.
Határidı: 2013. október 31-ig
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyzı
3. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat mőszaki vezetı
4. Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. Tiszafüredi Üzemegysége
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
11. napirend: Elıterjesztés Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat jóváhagyásáról.
Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzıkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Domokosné Bari Ildikó Ady Endre Mővelıdési Ház vezetı:
Elmondja, hogy 2013. május 1-jével törvénymódosításra került sor és 38 település
csatlakozott ehhez a könyvtári szolgáltató rendszerhez Ez magasabb állami normatívát
jelentett, ezért kellett a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatot átdolgozni.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
143/2013.(IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
A Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat jóváhagyásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, figyelemmel a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 57-58.§-aiban foglaltakra, az
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Ady Endre Mővelıdési Ház és Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási
Szabályzatát – a mellékletben foglaltak szerint - jóváhagyja.
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester helyben
2. Jegyzı helyben
3. Ady Endre Mővelıdési Ház és Könyvtár Tiszaszentimre, Petıfi út 12.
(A melléklet a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
12. napirend: Elıterjesztés „Egészségház felújítása Tiszaszentimrén” tárgyú ÉAOP –
4.1.2/A-12-2013-0031 azonosító számú pályázat beszerzéseirıl.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
144/2013. (IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
„Egészségház felújítása Tiszaszentimrén” tárgyú ÉAOP – 4.1.2/A-12-2013-0031
azonosító számú pályázat beszerzéseirıl
1./ Az „Egészségház felújítása Tiszaszentimrén” tárgyú ÉAOP – 4.1.2/A-122013-0031 azonosító számú pályázat projektmenedzsment feladatok ellátása
tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást
indít, és a következı ajánlattevıket kéri fel ajánlattételre:
-

JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
(5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. e-mail: tfu@jnsztfu.hu)

-

EU Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Takó Gyula (5000 Szolnok, Arany
János út 10. e-mail: gyula.tako@euexpert.t-onlie.hu)

-

Kár-Mentor Kft. Tóth Róbert (5000 Szolnok, Arany János út 20. e-mail:
karmentor@brokerroyal.hu)

2./ „Egészségház felújítása Tiszaszentimrén” tárgyú ÉAOP – 4.1.2/A-12-20130031azonosító számú pályázat közbeszerzési feladatainak ellátása tárgyban
közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a
következı ajánlattevıket kéri fel ajánlattételre:
-

JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
(5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. e-mail: tfu@jnsztfu.hu)

-

Bakos László e.v. (5232
archibakos@gmail.com)

-

Kár-Mentor Kft. Tóth Róbert (5000 Szolnok, Arany J. út 20.
karmentor@brokerroyal.hu)

Tiszabı,

Micsurin

út

5.

e-mail:

3./„Egészségház felújítása Tiszaszentimrén” tárgyú ÉAOP – 4.1.2/A-12-20130031azonosító számú pályázat rehabilitációs környezettervezı szakmérnök
feladatainak ellátása tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat
kérésén alapuló eljárást indít, és a következı ajánlattevıket kéri fel
ajánlattételre:
-

Jávor Éva (1033 Budapest, Harrer
javor.eva@mahadi.hu tel.: 06 20 243 5642)
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Pál

utca

24.

e-mail:

-

Bodor Zoltán (7400 Kaposvár, Izsák u. 27. e-mail: zoltan.bodor@tonline.hu tel.: 06 20 439 9465)

-

Parti Mónika (4400 Nyíregyháza, Nyíl
parti.monika@gmail.com tel.: 06 30 361 2742)

u.

44.

e-mail:

Felelıs: polgármester
Határidı: 2013. október 4.
A határozatról értesülnek:
1.Polgármester
2.Jegyzı
3.Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati hivatal gazdasági vezetı
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
13. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimre, Széchenyi út 1. sz. alatti szolgálati lakásnál
lévı garázsok bérletérıl
Elmondja, hogy Dr. Koczok Sándor és Dr. Koczok Sándorné kérelmet nyújtottak be,
melyben egyrészt bejelentették a Tiszaszentimre, Széchenyi út 1. sz. alatti szolgálati lakás
bérletének megszüntetését, mert ez év júniusában átköltöztek az elkészült családi házukba,
másrészt leírták, hogy a lakás felújítására költött összeg fejében lakbérmentességet kaptak
a szolgálati lakásra. Ezt a lakbérmentességet nem használták fel teljes egészében, így
szeretnék a lakáshoz tartozó két garázs bérletét megtartani a nyugdíjazásukig hátralévı
idıben.
A kérelem a jegyzıkönyvhöz csatolva.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Dr. Koczok Sándorné képviselı:
Bejelenti, hogy érintett ennek a napirendnek a kapcsán. A szavazástól tartózkodik.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással
meghozta a következı határozatát:
145/2013.(IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
Tiszaszentimre,Széchenyi út 1.sz alatti ingatlannál lévı garázsok bérletérıl
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta dr.
Koczok Sándor és dr. Koczok Sándorné Tiszaszentimre, Fı út 10.sz alatti
lakosok kérelmét.
A Képviselı-testület a kérelemben foglaltaknak helyt ad és hozzájárul, hogy a
kérelmezık a Tiszaszentimre,Széchenyi út 1.sz. alatti szolgálati lakásnál lévı 2
db garázst a nyugdíjazásukig hátralévı idıben, a Tiszaszentimre, Széchenyi út
1.sz alatti ingatlanon fennmaradó felújítási költség fennmaradó összege terhére,
bérleti díj megfizetése nélkül, továbbra is használhassák.
A határozatról értesülnek:
1. Kérelmezık lakcímükön
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2. Polgármester
3. Jegyzı
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
14. napirend: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl.
A napirend szóbeli. Megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint:
- 2013. 06.31. 1000 óra - A szennyvízprojekt elsı szakaszának záró rendezvénye volt.
-

2013.06.21. 1000 óra - Tanévzáró az iskolában

-

2013.06.21. 1430 óra - Egyházi pecsétes téglák magángyőjteményének átadási
ünnepségén vett részt a Református templomban.

-

2013. 06.22. - A Magyar Nemzet Fızıversenye Határok Nélkül rendezvényen
képviselte magát az önkormányzat.

-

2013.07.09. – A közös hivatal felállításának apropóján, a hivatali dolgozók és
mindkét település képviselı-testületének tagjai találkoztak Tiszaörsön.

-

2013.07.22. – TRV Zrt. vezérigazgatójával találkoztak az ivóvíz üzemeltetésével
kapcsolatos tapasztalatokat beszélték meg.

-

2013.07.25. – Szolnokon a Gyermek-és Ifjúsági szállás eszközbeszerzésének
lehetıségérıl egyeztetett a pályázatíróval.

-

2013.08.24. – A Szen Imre herceg nevét viselı települések 3 napos rendezvényén
vett részt. A focicsapat ismét nyert és elhoztuk a Szentimre kupát.

-

2013.08.31. – Tiszaörsön Falunapon vett részt.

-

2013.09.07. – Tomajmonostorai Búcsún képviselte Tiszaszentimrét.

-

2013.09.14. – Tiszaszentimrén İszi Folklór Fesztivál és Szentimre települések
találkozójával egybekötött falunap volt. Nagyon jól sikerült.

-

2013.09.21. – Tiszaigar. Igari vigadalom néven falunap volt, ahol képviselte
településünket.

-

2013.09.23. – Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Boldog István JNSZ
Megyei útügyi miniszteri biztos konzultációval egybekötött tanácskozásra hívta
miniszter úr országgyőlési képviselı választókerületének településvezetıit.
Lehetıséget biztosítottak, hogy megismerjék a községfejlesztéssel kapcsolatos
elképzeléseket és terveket. Tiszaszentimre és Tiszaszılıs közötti utak járhatóvá
tételét kérte.

Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
meghozta a következı határozatát:
146/2013.(IX.26.) számú Képviselı-testületi határozat:
Két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztató elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester elıterjesztését a két ülés között történt
fontosabb eseményekrıl, azt jóváhagyólag elfogadja.
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A határozatról értesülnek:
1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2.) Juhászné Papp Irén jegyzı
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
A Képviselı-testület munkáját a továbbiakban zárt ülésen folytatja.
K.m.f.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester

Juhászné Papp Irén s.k.
jegyzı

Dr. Koczok Sándorné s.k.

Kalmárné Nagy Erzsébet s.k.
jegyzıkönyv hitelesítık
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