Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november
19-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy
Erzsébet, Postás Imre, Szivák Gyula, képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző
Távol maradt képviselők: Ádám Imréné Szenczi Anikó, Dobrán Tibor-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 5 fő jelen van, a megjelenés
71,4%-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Dr. Koczok Sándorné és Kalmárné
Nagy Erzsébet képviselők legyenek.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta
a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
168/2013. (XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.
2013. november 19-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítői: Dr. Koczok
Sándorné és Kalmárné Nagy Erzsébet 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: Rendeletalkotás: a szociális célú tűzifa juttatásról
2. napirend: Előterjesztés „Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” című
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszának
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közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú beszerzésének eredményéről
3. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata által nyújtott
tanyagondnoki szolgáltatás részére gépjármű (mikrobusz) beszerzéséről
4. napirend: Előterjesztés Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó szállítási szerződés
megkötéséről
5. napirend: Előterjesztés a „Közép-Tiszavidék ízei - folklór és kulináris
fesztiválsorozat” című pályázat kapcsán tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
6. napirend: Előterjesztés a polgármester, alpolgármester, képviselők részére folyósított
juttatásokról
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal)
elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint:
169/2013. (XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Napirendek elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester napirendi javaslatát.
2013. november 19-i rendkívüli ülés napirendjei az alábbiak:
Napirend

Előadó

1. Rendeletalkotás: a szociális célú tűzifa juttatásról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

2. Előterjesztés a „Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése
és
tisztítása”
című
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033
azonosítószámú
projekt
megvalósítási
szakaszának
közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú beszerzésének
eredményéről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

3. Előterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata által
nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás részére gépjármű
(mikrobusz) beszerzéséről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

4. Előterjesztés Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
szállítási szerződés megkötéséről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

5. Előterjesztés a „Közép-Tiszavidék ízei - folklór és kulináris
fesztiválsorozat”
című
pályázat
kapcsán
tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

6. Előterjesztés a polgármester, alpolgármester, képviselők
részére folyósított juttatásokról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
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A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: Rendeletalkotás: a szociális célú tűzifa juttatásról
Elmondja, hogy a napirend kapcsán rendelet tervezet készült, amit a jegyző asszony
készített.
Legfontosabb szempont lesz a jogosultság. (2.§ 2.pont) Szórólap útján fogjuk tájékoztatni
az embereket.
Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Tiszaszentimre község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó
és ott – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény szerinti – bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyekre terjed ki.
2. § (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e rendeletben
szabályozott szociális célú tűzifa támogatás megállapításának jogát a
polgármesterre ruházza át, úgy, hogy az kizárólag a Belügyminisztérium által
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat részére támogatásként odaítélt szociális célú tűzifa
mennyiség erejéig történhet.
(2) Juttatásban részesülhet a
a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
b) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jövedelmére tekintet
nélkül, továbbá
c) a 70. életévét betöltött, egyedül élő kérelmező, ha az a)-b) pontban meghatározott ellátás
nem került részére megállapításra, és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
3

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
4. A támogatás kizárólag természetben nyújtott tűzifa, melynek mennyisége
háztartásonként 1 erdei m3.
5. A tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak, egy jogcímen
állapítható meg, egy fűtési idényben, csak egy alkalommal, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
6. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él,
továbbá olyan lakott ingatlanra, amely tűzifával nem fűthető a támogatás nem
kérhető.
7. E rendelet alkalmazásában egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban
lakik.
3. § (1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát és a kérelemhez
csatolandó iratok megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.
(3) Az elbírálás során a 2. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti kérelmezők előnyt élveznek.
(4) A kérelem legkésőbb 2014. február 1-ig nyújtható be a Tiszaszentimrei Közös
Önkormányzati Hivatalban.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl benyújtott (1) bekezdés szerinti és a 2. § (1)
bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó kérelmeket a polgármester érdemi
vizsgálat nélkül köteles elutasítani.
(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2.mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
(7) A tűzifa házhoz szállításáról a határozathozatalt követő 15 napon belül az önkormányzat
térítésmentesen gondoskodik.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. május 31-én hatályát
veszti.

Tiszaszentimre, 2013. november 19.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2. napirend: Előterjesztés a „Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása”
című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszának
közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú beszerzésének eredményéről.
Elmondja, hogy a Matrix Audit Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot, amely összege
19.500.000 Ft .
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Dr. Koczok Sándorné:
Mire terjed ki ez a közbeszerzés?
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Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
A teljes lebonyolításra terjed ki, kivitelező kiválasztása, mérnök kiválasztása,
vagyonértékelés, projektmenedzsment kiválasztása.
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
171/2013. (XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
„Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” című KEOP-1.2.0/09-11-20130033 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszának közbeszerzési feladatok ellátása
tárgyú beszerzésének eredményéről
Tiszaszentimre Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Tiszaszentimre
Község szennyvízelvezetése és tisztítása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033
azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a közbeszerzési feladatok
ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló
eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:
1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese Mátrix Audit
Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft.(4032 Debrecen, Kürtgyarmat u.
27.) ajánlata, nettó 19.500.000 Ft ajánlati árral.
2. A második legkedvezőbb ajánlat MAGISTRATUM-S KFT. (6000. Kecskemét,
Lestár tér 1.) ajánlata nettó 21.800.000-Ft ajánlati árral.
3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat Syntron Mérnöki Iroda Kft. (1036 Budapest,
Bécsi út 67. ajánlata 22.000.000-Ft ajánlati árral.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester helyben
2. Jegyző helyben
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető és általa az
ajánlatevők székhelyeiken

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata által nyújtott
tanyagondnoki szolgáltatás részére gépjármű (mikrobusz) beszerzéséről
Az MVH 184/2013.(XI.15.) számú Közleménye alapján, nettó 10 millió forint összegben,
nettó 100%-os támogatottsággal, lehetőség nyílik a Tanyagondnoki szolgáltatás részére
mikrobusz beszerzésére. A Tanyagondnokság jelenlegi mikrobuszát is pályázat útján
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vásárolta az önkormányzat 2006.márciusában, 5 éves fenntartási kötelezettséggel. A
mikrobusz igen rossz műszaki állapotban van. Már régóta várunk új pályázati lehetőségre,
mert önerőből egy 12,5 millió Ft értékű gépjárművet nem tudunk megvásárolni.
A pályázati lehetőség 2013.november 25-én reggel 8 órakor nyílik meg és a pályázati keret
kimerüléséig tart.
Miután nagyon fontos ez a pályázat, javasolja egy olyan pályázatírással foglalkozó
szervezet megbízását, amelynek segítségével már több alkalommal nyújtottunk be sikeres
pályázatot. Előzetesen érdeklődött, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 150.000.-Ft+áfa megbízási díj ellenében vállalja ezt
a feladatot.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatait:
172/2013. (XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tanyagondnoki szolgáltatás részére történő „Mikrobusz beszerzése Tiszaszentimrén”c. pályázat benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződésről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tanyagondnoki szolgáltatás részére történő „Mikrobusz beszerzése Tiszaszentimrén” c. pályázat benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződésről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület megbízza a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t (5001. Szolnok,Kossuth Lajos út 2. adószám:
20671943-2-16) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe
vehető támogatások kapcsán ,,Mikrobusz beszerzése Tiszaszentimrén,, című pályázat előkészítéséhez, menedzseléséhez nyújtott szaktanácsadással.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával, az
előterjesztésben foglalt tartalommal.
Határidő: 2013. november 20.
Felelős: polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati hivatal gazdasági vezető
4. JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 5001. Szolnok, Kossuth L. út 2.
173/2013. (XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre Község Önkormányzata által nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás részére
gépjármű (mikrobusz) beszerzéséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
tanyagondnoki szolgáltatás részére történő gépjármű (mikrobusz) beszerzéséről szóló
előterjesztést.
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A Képviselő-testület a gépjárművet (mikrobusz) a 184/2013.(XI.15.)számú MVH
Közlemény szerint, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól
igénybe vehető támogatások pályázatán kívánja beszerezni, a pályázat által előírt műszaki
felszereltség és paraméterek mellett.
A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgáltatást az alábbi indokok miatt kívánja
fejleszteni:
A tanyagondnoki szolgáltatás ellátási területe Tiszaszentimre község közigazgatási
területén belül Újszentgyörgy, mint egyéb belterületi, valamint Erzsébet-major, mint
külterületi lakott hely.
Mindkét ellátandó településrész Tiszaszentimrétől kb.5-6 km távolságban helyezkedik el.
A településrészek között az utak állapota nagyon rossz.
A tanyagondnoki szolgáltatás alapvető feladatai közé tartozik többek között a
közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, az egészségügyi ellátásokhoz
való hozzájutás biztosítása, az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek óvodába, iskolába
szállítása, az egyéb gyermekszállítás. Kiegészítő feladatai közé tartozik többek között az
egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, a lakossági igények továbbítása, egyéb
alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
Mindezeket a tanyagondnok az önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű (mikrobusz)
segítségével tudja végrehajtani. A tanyagondnoki szolgáltatás jelenlegi gépjárműve több
mint 7 éves, igen rossz műszaki állapotban van, szinte heti rendszerességgel javításra
szorul, ilyenkor kölcsön gépjárművel kell megoldani a szállítási feladatokat. A
menetlevelek alapján július, augusztus hónapok kivételével a tanyagondnoki gépjármű által
megtett út havi 4500-5000 km között van.
Önkormányzatunk szűkös anyagi lehetőségei miatt a tanyagondnok szolgáltatás
gépjárművét önerőből lecserélni nem tudja.
A Képviselő-testület a fenti indokok miatt kívánja benyújtani pályázatát a tanyagondnoki
szolgáltatás fejlesztésére új gépjármű (mikrobusz) beszerzésére.
Határidő: 2013. november 25.
Felelős: polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati hivatal gazdasági vezető
4. JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 5001.
Szolnok, Kossuth L. út 2.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4. napirend: Előterjesztés Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó szállítási szerződés
megkötéséről
Mint ahogyan az az előterjesztésben is szerepel a Belügyminiszter döntése alapján önkormányzatunk 397 m3 szociális célú tűzifa megvásárlásához elegendő támogatásban részesült.
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A tűzifát önkormányzatunknak kell megvásárolni. Ennek érdekében több olyan, a település
80-100 km-es körzetében lévő, fakitermeléssel foglalkozó céget is megkerestünk, akik a
BM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. Megkeresés nélkül pedig a NEFAG Zrt.
Szolnok tett ajánlatot. A 14.000.-Ft/m3 ár 1.000.-Ft-tal alacsonyabb, mint a piaci ár.
Egyedül a NEFAG Zrt. vállalta, hogy a BM rendeletben meghatározott áron és feltételek
mellett biztosít tűzifát. Ütemezett szállítással, ami azt jelenti, hogy 2014.február 15-ig tudják vállalni a fa kiszállítását. A szállítási költségek igen magasak, várhatóan 1.500.000.-Ft,
de sajnálatos módon ,viszonylag kis távolságon belül, nincs olyan cég aki a tűzifa kitermelését és szállítását vállalni tudja.
A NEFAG Zrt.-vel kötendő szállítási szerződés tervezete az előterjesztés melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Postás Imre képviselő:
Elmondja, hogy 100 km-es körzetben több céget is megkeresett, többek között a NEFAG
Egert is, de teljesen elzárkóztak. Ők is azt tanácsolták, hogy a NEFAG Szolnokhoz
forduljunk. Községünk határában nemrégiben folyt fakitermelés, azonban a fát már
előzetesen értékesítették, illetve az esetlegesen vásárolható mennyiség nyárfa, amely nem
felel meg a BM rendelet előírásainak, mivel JNSZ Megyében csak kemény lombos tűzifát
lehet a támogatási összegből vásárolni.
A tűzifát, mivel igen nagy mennyiségről lesz szó, a régi tüzépen tudjuk tárolni. A tüzép
magánszemély tulajdonosa ingyenesen megengedte, sőt még a telep őrzéséről is
gondoskodik.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatait:
174/2013. (XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó szállítási szerződés megkötéséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzata, mint megrendelő, hozzájárul a NEFAG Zrt.vel(5000.Szolnok, Kaán Károly út 71.,Cg.16-10-001563) a szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó szállítási szerződés megkötéséhez, az előterjesztésben
meghatározott
tartalommal és mennyiség erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert a Szállítási szerződés aláírására.
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester helyben
2. Jegyző helyben
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
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5. napirend: Előterjesztés „Közép-Tiszavidék ízei - folklór és
fesztiválsorozat” című pályázat kapcsán tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

kulináris

Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
175/2013. (XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
„Közép-Tiszavidék ízei - folklór és kulináris fesztiválsorozat” című pályázat kapcsán
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Tiszaszentimréért Egyesület úgy döntött, hogy „az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet
keretében „Közép-Tiszavidék ízei - folklór és kulináris fesztiválsorozat” címen
pályázatot kíván benyújtani a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület Helyi
Akciócsoport által javasolt tartalommal, együttműködésben Tomajmonostora Község
Önkormányzatával, Tiszaszőlős Község Önkormányzatával, a Tisza-tó Strand Nonprofit
Kft.-vel, Tiszaigar Község Önkormányzatával és a Derzsi Szabadidős Egyesülettel.
1./ Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Tiszaszentimréért Egyesület „Közép-Tiszavidék ízei - folklór és kulináris
fesztiválsorozat” című pályázatának benyújtásával és hozzájárul, hogy a pályázat az
önkormányzat tulajdonát képező tiszaszentimrei 25. hrsz. alatt valósuljon meg, és területet
–minimum 5 évre a fenntartási kötelezettség végéig biztosítja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2013. november 29.
Felelős: polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Tiszaszentimréért Egyesület 5322. Tiszaszentimre, Sport út 630/3.hrsz.
4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6. napirend: Előterjesztés a polgármester, alpolgármester, képviselők részére folyósított
juttatásokról
Mint ahogyan az az előterjesztésben is szerepel a képviselő-testület tagjai, az
alpolgármester és a polgármester is lemondtak a juttatásaik teljes összegéről, illetve egy
részéről. A szigorú gazdálkodásunk hatására, látszik, hogy év végére jobb pénzügyi
kondíciókkal tudjuk zárni az évet. Képviselő-testület tagjai, az alpolgármester asszony is
sokat tettek a településért. Ezért javasolja, mindenki számára a 2013. évre járó juttatásának
teljes összegű folyósítását.
A maga részéről is úgy nyilatkozik, hogy igényt tart a részére megállapított költségátalány
teljes összegére, mivel polgármesteri tevékenysége során ténylegesen merülnek fel
költségei.
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Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Dr. Koczok Sándorné alpolgármester:
A polgármester asszony által elmondottakkal egyetért, és mint alpolgármester úgy
nyilatkozik, hogy a számára a Képviselő-testület által határozatban megállapított
tiszteletdíjának teljes 2013. évre járó összegére igényt tart.
Postás Imre képviselő:
A Képviselő-testület tagjai a lemondáskor is egységesek voltak, ezért javasolja, hogy most
is egységesen döntsenek arról, hogy a tiszteletdíjuk 2013. évi teljes összegére igényt
tartanak.
Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő:
Az elhangzottak egyetért, javasolja ő is, hogy minden képviselő kapja meg a 2013. éve járó
tiszteletdíját.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát
176/2013.(XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
A polgármester, alpolgármester, képviselők részére folyósított juttatásokról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta a
polgármester előterjesztését a polgármester, alpolgármester, képviselők részére folyósított
juttatásokról.
1. A Képviselő-testület valamennyi érintett tagja egybehangzóan úgy nyilatkozik,
hogy a részére, a 14/2006.(X.13.) önkormányzati rendelettel megállapított, 2013.évi
teljes képviselői és bizottsági tagsági és bizottsági elnöki tiszteletdíjára igényt tart.
2. Dr. Koczok Sándorné alpolgármester úgy nyilatkozik, hogy a számára a 116/2010.
(X.14.)sz. Képviselő-testületi határozatban megállapított havi tiszteletdíjának
teljes, 2013.évre járó összegére igényt tart.
3. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester úgy nyilatkozik, hogy a részére a 116/2013.
(X.14.)sz. Képviselő-testületi határozatban megállapított költségátalányának 2013.
évre járó teljes összegére igényt tart.
A Képviselő-testület a fenti nyilatkozatokat tudomásul veszi, egyúttal a 16/2013.
(II.14.)számú határozatának 2.)-4.)pontjait hatályon kívül helyezi.
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős: jegyző
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester helyben
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2. Jegyző helyben
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
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:)

(:Dr. Koczok Sándorné:)
jegyzőkönyv hitelesítők
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