Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november
29-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy
Erzsébet, Ádám Imréné Szenczi Anikó, Postás Imre, Szivák Gyula
képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző
Ladányi Valéria gazdasági vezető
Dr. Kerekes Ferenc Mátrix Audit Kft. ügyvezető, hivatalos közbeszerző
Távol maradt képviselők: Dobrán Tibor-bejelentéssel
Az ülés helye: Községháza Nagyterme
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület rendes ülésén megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt és
dr. Kerekes Ferenc urat, a Mátrix Audit Kft. ügyvezetőjét, az önkormányzat hivatalos
közbeszerzőjét a szennyvizes projekt kapcsán. 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 Postás Imre és Szivák Gyula
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.
177/2013. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.
2013. november 29-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítői: Postás Imre és
Szivák Gyula 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 az alábbi módosítással tárgyalja meg
a Képviselő-testület:
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1. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata Közbeszerzési
szabályzatának elfogadásáról
2. napirend: Előterjesztés A „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása”
tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszához
kapcsolódó projektmenedzsment szervezetek kiválasztására irányuló hirdetmény
közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész 122/A. §-a szerinti közbeszerzési
eljárás ajánlati dokumentációjának elfogadásáról és az eljárás megindításáról
3. napirend: Előterjesztés A „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása”
tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszához
kapcsolódó FIDIC mérnök, műszaki ellenőr feladatainak kiválasztására irányuló
hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész 122/A. §-a szerinti eljárás
ajánlati dokumentációjának elfogadásáról és az eljárás megindításáról
4. napirend: Előterjesztés „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása”
tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú projekt pr-kommunikációs
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés felmondásáról
5. napirend: Előterjesztés év végi rendezvények költségeinek biztosításáról
6. napirend: Előterjesztés Kistérségi „Plusz” startmunka mintaprogramhoz saját forrás
biztosításáról
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:
178/2013. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Napirendek elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester napirendi javaslatát.
2013. november 29-i rendkívüli ülés napirendjei az alábbiak:
Napirend

Előadó

1. Előterjesztés Tiszaszentimre Község
Közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról

Önkormányzata

2. Előterjesztés A „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése
és tisztítása” tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító
számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó
projektmenedzsment szervezetek kiválasztására irányuló
hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész
122/A.
§-a
szerinti
közbeszerzési
eljárás
ajánlati
dokumentációjának elfogadásáról és az eljárás megindításáról
3. Előterjesztés A „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése
és tisztítása” tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító
számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó FIDIC
mérnök, műszaki ellenőr feladatainak kiválasztására irányuló
hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész
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Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

122/A. §-a szerinti eljárás ajánlati
elfogadásáról és az eljárás megindításáról

dokumentációjának

4. Előterjesztés „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és
tisztítása” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító
számú projekt pr-kommunikációs feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés felmondásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

5. Előterjesztés
biztosításáról

költségeinek

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

6. Előterjesztés Kistérségi „Plusz” startmunka mintaprogramhoz
saját forrás biztosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

év

végi

rendezvények

A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
Elmondja, hogy a KEOP projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódóan is és a korábbi
Közbeszerzési szabályzat elfogadása óta történt jogszabályi változások miatt szükséges
felülvizsgálni az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát. Ezt a felülvizsgálatot a
hivatalos közbeszerző tette meg.
Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Átadja a szót dr. Keres Ferencnek.
dr. Kerekes Ferenc közbeszerző:
Elmondja, hogy a cégével, a Mátrix Audit Kft. azt az elvet szokták ilyenkor követni, hogy
az önkormányzatnak a már meglévő szabályzatait, amelyet mások készítettek el, áttekintik.
A jelenlegi szabályzat elfogadása óta sok jogszabályi változás történt. Az eljárás gyors lefolytatása mindig azt igényli, hogy felülvizsgálják és korrigálják ezt a szabályzatot. Jelen
állás szerint egy teljesen új, egységes szerkezetű szabályzatot hoztak a testület elé. A döntéshozatali mechanizmusok, amik lényegesek igazán, hiszen a többi, az olyan töltelékszöveg, amiket a Közbeszerzési törvény követel meg. Jelen esetben, a korábban polgármester
asszonnyal történő egyeztetés után arra a megállapodásra jutottak, hogy mindent a Képviselő-testületi hatáskörbe helyeznek , ami azt jelenti, hogy mind az eljárások megindítása és
az ajánlattételi felhívások elfogadása mind pedig az eljárás lezáró döntések meghozatala itt
fog történni. Nyilván így tudják leginkább a nyilvánosságot, az átláthatóságot biztosítani.
Ez a plénum az, amely hivatott egy ilyen település életében meghozni ezeket az esszenciális döntéseket, egy ekkora beruházás életében. Éppen erre tekintettel, úgy került a szabályoknak a hatásköri szabályrendszere felépítésre, hogy a Képviselő-testület dönt mindenről, jóformán, ami esszenciális. A polgármesteri hatáskörre mindössze azt a néhány dolgot
tették át, ami az ő életüket könnyíti meg, hogy ne kelljen minden egyes Képviselő-testületi
ülésen pl.: bizottsági tagok személyéről dönteni, ha éppen ő kiesik és kollégájának kell beállnia, emiatt ne kelljen testületi üléseket tartani. De minden lényeges döntés itt fog születni. Éppen e miatt van most is itt, hogy megindítsanak most is két eljárást.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3

Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
179/2013. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2011.évi CVIII. törvény 22.§(1) bekezdésében foglaltak alapján Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat Közbeszerzés Szabályzatát elfogadja.
A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.
E szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg Tiszaszentimre Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete által a 31/2012.(III.29.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési
Szabályzata hatályát veszti.
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2. napirend: Előterjesztés A „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása”
tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszához
kapcsolódó projektmenedzsment szervezetek kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész 122/A. §-a szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának elfogadásáról és az eljárás megindításáról
Elmondja, hogy valamennyiük által ismert, hogy a projekt kapcsán korábban
eredménytelenné kellett nyilvánítani a közbeszerzési eljárást. Ezen tapasztalatok alapján a
térségükben projektmenedzsment tevékenységet folytató szervezeteket javasolja
ajánlattételre felkérni. Azokat, amelyekről az önkormányzatok pozitív szakmai
megítéléssel rendelkeznek. Mint látható ezek a települések Jászdózsa, Abádszalók,
Kunhegyes és Tiszaszőlős települések. Ezek figyelembevételével történt meg ez az
ajánlattétel. Javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek az ajánlati dokumentációt fogadja el,
az eljárást indítsa meg, az ajánlattételre pedig az alább mindenki által látott társaságokat
jelölje meg.
Átadja a szót dr. Kerekes Ferencnek.
dr. Kerekes Ferenc közbeszerző:
Elmondja hogy, maga az eljárástechnika, az úgy néz ki, hogy a közbeszerzési törvény nettó
25.000.000. Ft alatti árubeszerzések és szolgáltatások megrendelése esetén-ez is egy
szolgáltatás megrendelésnek minősül-lehetőséget teremt arra, hogy ne kelljen nyílt
eljárásban a közbeszerzési értesítőben megjelentetni és bárki számára lehetővé tenni az
indulás jogát, hanem három ajánlattevőnek egyidejűleg megküldeni. A KBT ilyenkor csak
azt mondja ki számukra, hogy olyanok számára küldjék meg, akik feltehetőleg képesek a
szerződés teljesítésére. A lehetőség szerint, az azt jelenti nyilvánvalóan, hogy egy
projektmenedzsmenti beszerzésre ne építőipari céget hívjanak meg és ne kiskereskedőt, aki
mondjuk élelmiszert árul, tehát itt kezdődik a dolog komolysága és felelőssége nekünk, a
Képviselő-testületnek és Polgármester asszonynak. Meg tudja erősíteni, hogy ezt a három
4

gazdasági társaságot ők személyesen ismerik. Hasonló piacon tevékenykednek, mint ők,
csak egy más szegmenst képviselnek. Mind a három gazdasági társaság kifejezetten
szennyvizes, ivóvizes KEOP projektekkel foglalkozik. A szakma javát képviselik. Az
egyik debreceni, amit személyesen ismernek, a másik kettő az Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és környékén mozog. Szép önkormányzati
referenciákkal és megfelelő megelégedéssel. Bárki lesz közülük, szerintük el fogja látni a
feladatot. Nincs köztük olyan, aki bomlasztani fogja a rendszert, és aki nem az
önkormányzat érdekeit fogja képviselni és ezt tartja leginkább fontosnak. Erről
Polgármester asszonnyal egyeztetés történt. Szakmailag támogatják a három cég
meghívását. Mindhárom cég KEOP szennyvíz projektben, 3,4,5 éves gyakorlattal,
tapasztalattal rendelkezik és megfelelő kapcsolatrendszerrel ahhoz, hogy hatékonyan
lehessen a projektmenedzsmentet vinni. Ebből a szempontból szakmailag támogatják a
meghívottak körét.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
180/2013. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
A „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú, KEOP 1.2.0/09-112013-0033 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment szervezetek kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás
nélküli, a Kbt. III. rész 122/A §-a szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának
elfogadásáról és az eljárás megindításáról
1. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító
számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment szervezetek kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész
122/A §-a szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját elfogadja.
2. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító
számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment szervezetek kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész
122/A §-a szerinti közbeszerzési eljárást indít és az alábbi szervezeteket kéri fel ajánlattételre:
1. PIROGÉZ Kereskedelmi Kft. 4400. Nyíregyháza, Sóstói út 61.
2. AGENDA Hungary Kft. 4024. Debrecen, Blaháné utca 4.1/3.
3. OPUS TEAM Üzleti Tanácsadó Kft. 4028. Debrecen, Nyíl út 46.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
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3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: Előterjesztés A „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása”
tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszához
kapcsolódó FIDIC mérnök, műszaki ellenőr feladatainak kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész 122/A §-a szerinti eljárás ajánlati dokumentációjának elfogadásáról és az eljárás megindításáról
Elmondja, hogy ismert a Képviselő-testület előtt, hogy a közbeszerzést milyen okok miatt
kellett eredménytelennek nyilvánítaniuk. Egyetértett a Képviselő-testület a döntéssel. Az is
megállapítható volt, hogy a három felkért szervezet közül kettő nem is nyújtott be pályázatot, egy pedig visszalépett ezen okok miatt. Ajánlattételre újabb három szervet kérnek fel.
Átadja a szót dr. Kerekes Ferencnek.
dr. Kerekes Ferenc közbeszerző:
Elmondja, hogy e tekintetben ismét ugyanolyan típusú eljárásrendet folytatnak le és ugyanaz az eljárási technika is ami mellett fog zajlani a közbeszerzési eljárás. Itt is a három cégről mond el pár szót: a három cégből kettővel napi szinten dolgoznak együtt, megjelennek
állandóan napi eljárásaikban és hasonló nagyságrendű beruházásokat folyamatosan visznek. CIVIS Komplex Mérnök Kft. Debrecenben és Borsodban dolgozik. Aqua – K Bt.
Nyíregyháza és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Debrecen környékén ritkábban. P.
Mérnök P. Kft. Jászságban, Nyírségben dolgozik. Jelenleg is 6,7 szennyvizes projektben és
ivóvizes projektben vannak benne ami, csak általuk keresztül lettek nyerve nekik. Megfelelően felkészültek, jogosultságokkal rendelkező mérnökeik vannak, saját maguk látják el a
feladataikat, nem csak továbbadják és elviszik a feladatokat, és utána alvállalkozókkal
megcsináltatják. Helyi jelenlétet biztosítanak. Tehát ez az a mérnök cég akik dolgoznak. Itt
a mérnök szervezetnek az lesz a kiemelt jelentősége, hogy az önkormányzatnak meghoszszabbított köze legyen a beruházás során, és gyakorlatilag mikor itt elindul a kivitelezés az
ő részükről napi szinten itt kell lenni. Nyilvánvalóan, ezt hogyha jelen állás szerint
25.000.000 Ft körül van a becsült érték , nyilván lesz egy árverseny a felek között. Nagyjából 23-25.000.000 Ft között fog eldőlni az ára, hisz 15-16 hónapig itt kell lenni, helyi jelenlétet kell biztosítani, napi szinten itt kell lenni, koordinálni kell, mérnöki irodát kell
majd fenntartani a településen. Egy viszonylag bonyolult feladatról van szó, ami megfelelő
díjazást követel. Ez az a szervezet, ahová nem szabad beengedni semmilyen külső tényezőket, hiszen gyakorlatilag itt fog eldőlni az, hogy milyen minőségben fog megvalósulni a
beruházás, hiszen nem szabad lehetővé tenni azt, hogy külső tényezők befolyásolják a FIDIC mérnököt. A három cég iránt bizalommal vannak. Akinek a piaci pozíciója megköveteli, hogy jelen legyen a környéken az fog vélhetően jobb ajánlatot tenni vagy mondjuk a
környéken jobb munkái vannak és jobban össze tudja korrigálni ezeket a tevékenységeket
nagyjából ez fogja eldönteni az árversenyt.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
181/2013. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
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A „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú, KEOP 1.2.0/09-112013-0033 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó FIDIC mérnök,
műszaki ellenőr feladatainak kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész 122/A §-a szerinti eljárás ajánlati dokumentációjának elfogadásáról és az eljárás megindításáról
1. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszaszentimre község
szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú
projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó FIDIC mérnök ,műszaki ellenőr feladatainak kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész 122/A
§-a szerinti eljárás ajánlati dokumentációját elfogadja.
2. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszaszentimre község
szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú
projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó FIDIC mérnök ,műszaki ellenőr feladatainak kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, a Kbt. III. rész 122/A
§-a szerinti eljárást indít és az alábbi szervezeteket kéri fel ajánlattételre:
1. P. Mérnök P. Kft. 4400. Nyíregyháza, Korányi F. u. 107
2. Aqua – K Bt. 4400. Nyíregyháza, Bujtos u.17.
3. CIVIS Komplex Mérnök Kft. 4031. Debrecen, Kishegyesi út 36. 6.em.41.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4. napirend: Előterjesztés „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása”
tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú projekt pr-kommunikációs
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés felmondásáról
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő indokok alapján, rendes, a szerződésben
szereplő 3 hónapos felmondási határidővel mondja fel a Képviselő-testület a szerződést.
A projekt elhúzódása miatt a pr. cégnek eddig sem volt feladata, amit el kellett látnia, és az
elkövetkező 3 hónapban sem lesz. Emiatt az önkormányzatot fizetési kötelezettség nem
terheli.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
182/2013. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
„Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-112013-0033 azonosító számú projekt pr-kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés felmondásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Tiszaszentimre község
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szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú
projekt pr-kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó a Hajdú-PR-KO Kft.-vel (4060.
Balmazújváros, Batthyány u. 24.), 2013. június 03. napján megkötött, megbízási
jogviszonyt (megbízási szerződést), figyelemmel a megbízási szerződés 7. pontjára,
valamint a Polgári Törvénykönyv 481.§-ában foglaltakra 3 hónapos felmondási idővel
felmondja.
A felmondási idő a felmondólevél Megbízott általi átvételét követő naptól kezdődik.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő
indokok alapján a megbízási szerződést Tiszaszentimre Község Önkormányzata, mint
megbízó nevében felmondja.
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester helyben
2. Jegyző helyben
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
5.napirend:Előterjesztés év végi rendezvények költségeinek biztosításáról
A napirend szóbeli. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően ez évben is tervezünk év végi rendezvényeket. Az elmúlt évben is a
közfoglalkoztatásban részt vevő valamennyi embereknek, fehér asztal mellet köszöntük
meg az éves munkájukat. Hiszen bármilyen jó elképzelés, jó vezetés lehet, ha nincs aki
ténylegesen megvalósítsa ezeket. Ebéd, sütemény és szaloncukor jutna mindenkinek.
Javasolja, hogy a tervezett rendezvényekre 500.000.-Ft-ot hagyjon jóvá a testület.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
183/2013. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Év végi rendezvények költségeinek biztosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését az év végi rendezvények költségeinek biztosításáról.
A Képviselő-testület az év végi rendezvények költségeire 500.000.-Ft-ot hagy jóvá a
2013.évi költségvetése terhére.
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester helyben
2. Jegyző helyben
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
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Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6.napirend: Előterjesztés Kistérségi „Plusz” startmunka mintaprogramhoz saját forrás
biztosításáról
A napirend szóbeli. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kistérségi „Plusz”
startmunka mintaprogramhoz céljából a Belügyminisztérium BM/12895-21/2013.számú
döntésének megfelelően a kistérségi startmunka mintaprogramokat 2013-ban kiemelkedő
színvonalon végző önkormányzatokat a kérelmükben megfogalmazott célok és feladatok
megvalósítása érdekében vissza nem térítendő céltámogatásban részesítette.
Önkormányzatunk is azon kevés települések közé tartozik, akik a kiemelkedő munkájuk
elismeréseként plusz támogatásban részesülnek. Élelmiszer mélyhűtő tároló kamra
megvalósítására, és 1 fő foglalkoztatására nyújtottunk be kérelmet. A program
megvalósításához 1.999.322.-Ft vissza nem térítendő céltámogatásban részesültünk. A
programhoz biztosítandó önerő pedig 1.872.008.-Ft.
A startmunka mintaprogram keretében nagyon sok élelmiszert termelünk az
önkormányzati konyha részére, amelynek tárolását már nem tudjuk megoldani. A
fagyasztókamra megvalósításhoz árajánlatot is kértünk. A program további folytatásához
és fejlesztéséhez szükségünk van erre a beruházásra és a kemény munkának köszönhetően
ennek megvalósításához támogatásban is részesültünk.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák a program megvalósítását az önerő
biztosításával.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
184/2013. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Kistérségi „Plusz” startmunka mintaprogramhoz saját forrás biztosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester előterjesztését a Kistérségi „Plusz” startmunka mintaprogramhoz saját forrás
biztosításáról.
A Képviselő-testület a program megvalósításával egyetért és az 1.872.008.-Ft saját forrást
a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a Hatósági szerződés aláírására, és a program
megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester helyben
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.
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K.m.f.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

(:Postás Imre:)

(:Szivák Gyula:)
jegyzőkönyv hitelesítők
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