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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október
29-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Kalmárné Nagy Erzsébet, Ádám
Imréné Szenczi Anikó, Postás Imre, Szivák Gyula, Dobrán Tibor
képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző
Ujj Erika jegyzőkönyvvezető
Távol maradt képviselők: 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 Kalmárné Nagy Erzsébet és Ádám
Imréné Szenczi Anikó képviselők legyenek.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta
a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
151/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.
2013. október 29-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítői: Kalmárné Nagy
Erzsébet és Ádám Imréné Szenczi Anikó képviselők.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról
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2. napirend: Előterjesztés Erzsébet-Katalin napi rendezvény költségeinek összegéről
3. napirend: Előterjesztés ingatlanvásárlási kérelemről
4. napirend: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás létszámkeret változásával és a
létszámcsökkentés támogatására az 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján benyújtott
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatról
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:
152/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Napirendek elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester napirendi javaslatát.
2013. október 29-i rendkívüli ülés napirendjei az alábbiak:
Napirend

Előadó

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III.
negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

2. Előterjesztés Erzsébet-Katalin napi rendezvény költségeinek
összegéről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

3. Előterjesztés ingatlanvásárlási kérelemről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

4. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás létszámkeret
változásával és a létszámcsökkentés támogatására az 5/2013.
(III.14.) BM rendelet alapján benyújtott pályázattal kapcsolatos
nyilatkozatról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról.
Elmondja, hogy a gépjárműadó bevétel teljesülése a módosított előirányzathoz képest
61,9 %. Működési hitelfelvételre nem volt szükség.
Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
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Postás Imre képviselő:
Mint a Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót,
és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
153/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Az önkormányzat 2013. 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 2013.
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: Előterjesztés Erzsébet-Katalin napi rendezvény költségeinek összegéről.
Elmondja, hogy a településen nincs igényes szórakozási lehetőség, ahová a fiatalok, és a
kevésbé fiatalok is el tudnának menni. Javasolja, hogy a Művelődési házban tartsanak egy
Erzsébet-Katalin napi bált. A Tiszaszentimréért Egyesület közreműködne a bál
megrendezésében, megszervezésében. A jegyeket a vacsora miatt csak elővételben lehetne
megvásárolni, sztár fellépőt is hívnának, és a rendezvényt a környező településeken is
meghirdetnék, 1800 Ft lenne a jegy. A Művelődési ház költségvetésében nincs
rendezvényre költség tervezve, ezért kell a bál költségeinek biztosításáról külön döntést
hozni.
Ádám Imréné Szenczi Anikó képviselő:
1800 Ft-ban benne van a vacsora és a jegyár is?
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Igen ez már tartalmazza a vacsorát is. Lesz tombola is. A sztár fellépő, a zenekar és a
vacsora költsége összesen 380.000.-Ft lenne.
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
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154/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Erzsébet-Katalin napi rendezvény költségeinek összegéről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az „Erzsébet–Katalin napi rendezvény” költségeiről szóló előterjesztést. A
Képviselő-testület a rendezvény költségeire 380 e Ft-ot hagy jóvá.
A határozatról értesültek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya, polgármester helyben
2. Juhászné Papp Irén, jegyző helyben
4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, pénzügy helyben
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: Előterjesztés ingatlanvásárlási kérelemről.
Mint ahogyan az az előterjesztésben is szerepel 2011-ben egy holland vevő részére
értékesítettük az önkormányzat tulajdonát képező Újszentgyörgy, Arany J. úton lévő
ingatlanokat. Elkerülte a figyelmünket, hogy mindkét eladott ingatlanra a mellette lévő
lakóingatlan tulajdonosának 2014. október 31-ig érvényes bérleti szerződése. Ez a tény
egyébként nem akadálya az ingatlan értékesítésének, csak ilyenkor az új tulajdonos lesz a
bérbeadó.
A bérlőnek a közelmúltban jutott tudomására az eladás ténye. Ekkor személyesen is
megkeresett bennünket, és elmondta, hogy ő már erre a területre 2002-ben benyújtott egy
ingatlanvásárlási kérelmet, amelyet az akkori Önkormányzat elutasított, ezért úgy
gondolja, hogy ezt a területet neki kellett volna eladni. Igaz ugyan, hogy az eltelt 10 év
alatt egyszer sem jelezte, hogy ezeket az ingatlanokat továbbra is meg szeretné venni.
Gazdálkodó ember, és rendkívüli módon ragaszkodik az Arany J. úti ingatlanokhoz.
Elmondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a terület az ő tulajdonába
kerüljön. Mivel az önkormányzatnak nem sikerült egyezségre jutnia a holland
tulajdonossal, ezért ő személyesen venné fel vele a kapcsolatot, csereföldet ajánlana neki,
amennyiben az önkormányzat a számára eladja a Rákóczi úton lévő telkeket.
Postás Imre képviselő:
Egyetért az ingatlanok eladásával, mert a vételárán több zártkerti ingatlant is meg tudunk
vásárolni. Most is van egy eladási szándék, közvetlenül az idősek otthona melletti
területen, amelyre nagy szükségünk lenne a Start program kapcsán.
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:
155/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre (Újszentgyörgy), Rákóczi F. úti ingatlanok értékesítéséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Tiszaszentimre (Újszentgyörgy), Rákóczi F. úti ingatlanok értékesítéséről szóló
előterjesztést.
A Képviselő-testület Molnár Lajos Tiszaszentimre(Újszentgyörgy),Arany J. út
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14.sz. alatti lakos részére értékesíti a Tiszaszentimre (Újszentgyörgy),Rákóczi
Ferenc utcában elhelyezkedő 2126. hrsz. alatt felvett, 2293 m2 területű, a 2127.
hrsz. alatt felvett 2613 m2 területű, a 2128. hrsz. alatt felvett 1463 m2 területű, és a
2129. Hrsz. alatt felvett 1851 m2 területű, beépítetlen terület megjelölésű
ingatlanokat, összesen 1.200.000.-Ft, azaz Egymillió-kétszázezer Ft vételárért,
beépítési kötelezettség nélkül.
A vevő köteles az ingatlanokat, valamint az ingatlan előtti közterületet
folyamatosan karban tartani, gaztalanítani, a parlagfű-mentesítési feladatokat
elvégezni.
A Képviselő-testület az adásvételi szerződések aláírásával Koczúrné Tóth Ibolya
polgármestert bízza meg.
Határidő: 2013.november 30.
Felelős: polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Vevő lakcímén
2.) Polgármester
3.) Jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal, Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4. napirend: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás létszámkeret változásával és a
létszámcsökkentés támogatására az 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján benyújtott
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatról.
Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
156/2013. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás létszámkeret változásával és a létszámcsökkentés
támogatására az 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján benyújtott pályázattal kapcsolatos
nyilatkozatról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás költségvetési létszámkerete a
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Iroda megszűnése miatt 5
fővel csökkent, 104 főről 99 főre változott.
Tiszaszentimre Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy költségvetési
szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
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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 :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

(:Kalmárné Nagy Erzsébet:)

(:Ádám Imréné Szenczi Anikó:)
jegyzőkönyv hitelesítők
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