Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december
19-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy
Erzsébet, Ádám Imréné Szenczi Anikó, Postás Imre, Szivák Gyula, Dobrán
Tibor képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző
Távol maradt képviselő: 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 7 fő jelen van, a megjelenés
100 %-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Ádám Imréné Szenczi Anikó és
Dobrán Tibor képviselők legyenek.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítőkre tett javaslatot.
185/2013. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.
2013. december 19-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítői: Ádám Imréné
Szenczi Anikó és Dobrán Tibor 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:
1. napirend: Rendelet-alkotás: a gyermekjóléti alapellátásokról
1

2. napirend: Rendelet-alkotás: a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal székhely
településén foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról
3. napirend: Rendelet-alkotás: az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. napirend: Előterjesztés a 2014. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
5. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimrei
Református Egyházközség között 2011.április 4-én létrejött megállapodás módosításáról
6. napirend: Előterjesztés Intézményvezetői pályázatok ismételt véleményezéséről
7. napirend: Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba
tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi
földek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe
adásáról szóló kérelem benyújtásáról
8. napirend: Előterjesztés Könyvelői program kiválasztásáról
9. napirend: Előterjesztés Állásfoglalás a Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a
Remondis Tisza Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésről
10. napirend: Előterjesztés Ingatlanvásárlásról
11. napirend: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) elfogadta a
napirendeket az alábbiak szerint:
186/2013. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Napirendek elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester napirendi javaslatát.
2013. december 19-i rendkívüli ülés napirendjei az alábbiak:
Napirend

Előadó

1. Rendelet-alkotás: a gyermekjóléti alapellátásokról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

2. Rendelet-alkotás: a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati
Hivatal székhely településén foglalkoztatott köztisztviselők
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

3. Rendelet-alkotás: az egyes szociális ellátási formák
szabályozásáról szóló 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

4. Előterjesztés a 2014. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
5. Előterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a
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Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Tiszaszentimrei
Református
Egyházközség
között
2011.április 4-én létrejött megállapodás módosításáról
6. Előterjesztés Intézményvezetői
véleményezéséről

pályázatok

ismételt

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

7. Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek
és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek
közfoglalkoztatási
program
megvalósítása
céljából
önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló kérelem
benyújtásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

8. Előterjesztés Könyvelői program kiválasztásáról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

9. Előterjesztés Állásfoglalás a Tiszaszentimre Község
Önkormányzata és a Remondis Tisza Kft. között létrejött
közszolgáltatási szerződésről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

10. Előterjesztés Ingatlanvásárlásról

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

11. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb
eseményekről

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: Rendelet-alkotás: a gyermekjóléti alapellátásokról
Az előterjesztést a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:
TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti alapellátásokról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében,
151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a
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gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ E rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa a
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáit és térítési díjait.
2.§(1) Az önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokat biztosítja:
a.) gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekjóléti szolgálat
b.) gyermekek napközbeni ellátása
- óvoda
(2) Az önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait ellátási szerződés alapján a Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató
Központ (5322 Tiszaszentimre, Széchenyi út 6.) útján biztosítja.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzat által fenntartott Tiszaszentimrei
Napsugár Óvodában biztosított.
3.§(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetésért térítési díjat kell
fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjat a rendelet melléklete tartalmazza.
(3) Az intézményi térítési díjat az önkormányzat
figyelembevételével, minden év március 15-ig állapítja meg.
(4) A személyi térítési díjat
figyelembevételével állapítja meg.

az

intézményvezető

a

a

Gyvt.

Gyvt.

rendelkezései

rendelkezéseinek

4.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszaszentimre Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2012.
(III.30.) önkormányzati rendelete.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző
rendelkezéseket nem tartalmaz.
Tiszaszentimre, 2013. december 19.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző
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Melléklet a 15/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:
Óvoda

Ft/nap

Tízórai

90

Ebéd

171

Uzsonna

76

Összesen:

337

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2. napirend: Rendelet-alkotás: a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal székhely
településén foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról
Az előterjesztést a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Juhászné Papp Irén jegyző:
Elmondja, hogy eddig is volt az Önkormányzatnak ilyen rendelete a köztisztviselőknek
járó juttatásokról, csak megváltozott a jogszabály. Nem a Kjt., hanem új jogszabály van, a
2011.évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről, ami a köztisztviselők juttatásáról
szól és az írja elő, hogy a testület milyen juttatásokat állapíthat meg. Ezek az
előterjesztésben föl vannak sorolva. Illetményelőleg, tanulmányi, képzési támogatás,
családalapítási támogatás eddig is volt. Egy új elem van benne: szemüveg támogatás.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Ez választható vagy kötelező?
Juhászné Papp Irén jegyző:
Ez választható.
Dobrán Tibor képviselő :
Munkavédelmi szempontból a védőszemüveg biztosítása kötelező.
Szivák Gyula képviselő:
Maradt ki a tervezetből olyan, amit korábban kaphattak a köztisztviselők.
Juhászné Papp Irén jegyző:
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása, köztisztviselők lakásvásárlási támogatása.
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Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal székhely településén foglalkoztatott
köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a
szociális és kegyeleti támogatásokról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában foglalt feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
1.§ (1) E rendelet hatálya a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal székhely
településén (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre (a
továbbiakban: köztisztviselők) terjed ki
(2) A rendeletben foglaltakat a részmunkaidőben foglalkoztatottakra időarányosan kell
alkalmazni.
(3) A rendeletben foglaltakat a főállású polgármesterre is alkalmazni kell.
2.§ (1) A szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokra, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásokra ( a továbbiakban: juttatások) adott évben kifizethető keretösszeget a
Képviselő-testület a költségvetési rendeletében egy összegben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások céljára fedezetet kell biztosítani, amely más célra nem használható fel, és nem csoportosítható át.
(3) Ha az adott költségvetési évre a juttatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul,
a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet.
(4) Amennyiben a jóváhagyott előirányzat adott évben nem kerül felhasználásra, a keletkező pénzmaradványt a következő évben a Képviselő-testület döntése alapján lehet felhasználni.
3.§ (1)A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a következő visszatérítendő és vissza
nem térítendő juttatásokat biztosítja:
a) családalapítási támogatás,
b) szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához való hozzájárulás,
c) képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
d) illetményelőleg.
(2) A családalapítási támogatás a köztisztviselő kérelmére, gyermeke születése esetén
vissza nem térítendő támogatásként biztosítható.
(3) A szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához való hozzájárulás a köztisztviselő
kérelmére vissza nem térítendő támogatásként biztosítható.
(4) A
köztisztviselő részére az önkormányzati vagy hatósági munkájához
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elengedhetetlenül szükséges képzési, továbbképzési, nyelvtanulási tanulmányaihoz vissza
nem térítendő támogatás biztosítható.
(5) A köztisztviselő részére, kérelmére, visszatérítendő támogatásként, illetményelőleg
biztosítható.
4.§ A 3.§ (1)bekezdésében foglalt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a közszolgálati szabályzat
tartalmazza.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tiszaszentimre Község
Önkormányzata Képviselő-testületének A Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek
díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és
kegyeleti támogatásairól szóló 15/2001.(X.24.) önkormányzati rendelete.

Tiszaszentimre, 2013. december 19.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3. napirend: Rendelet-alkotás: az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az előterjesztést a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Juhászné Papp Irén jegyző:
Elmondja, hogy az egész rendeletmódosítás lényege, hogy egységes elnevezésű segély
lesz. Tulajdonképpen semmi nem változott. Átmeneti segély, temetkezési segély,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett egy egységes önkormányzati segélyt vezet
be a törvényalkotó 2014.január 1. napjával. Egységessé tette a feltételeket is. Eddig más
jövedelemhatár vonatkozott az egyedülállókra és a családban élőkre. Most már a
törvényalkotó azt mondja ki, hogy egységesen 130 %-nál kevesebb nem lehet az egy főre
jutó jövedelemhatár. A korábban az átmeneti segélyre vonatkozó rendelkezés azzal egészül
ki, hogy jövedelmére tekintet nélkül az is kaphasson segélyt, aki bűncselekmény
áldozatává vált.

Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő:
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Mint a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta a rendelet
tervezetét, és azt a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletét:
TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 1/2013.(II.20.)önkormányzati
rendelet módosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, 151. § (2a)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1997. évi XXXI. törvény 2.§-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 1/2013.(II.20.)önkormányzati
rendelet( a továbbiakban: R.)2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§(1) A Képviselő-testület szociális rászorultságtól függően az Sztv.-ben és e rendeletében
meghatározottak feltételek szerint önkormányzati segélyt biztosít.
(2) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott önkormányzati segély
megállapításának jogát a Szociális Bizottságára átruházza.
2.§ Az R.3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.§(1) A e rendeletben szabályozott önkormányzati segély iránti kérelmeket az erre
rendszeresített, e rendelet 1.melléklete szerinti formanyomtatványon, a Tiszaszentimrei
Közös Önkormányzati Hivatalban 5322.Tiszaszentimre,Hősök tere 7.(a továbbiakban:
Hivatal) lehet benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolandó iratok megnevezését az 1.melléklet szerinti
formanyomtatvány tartalmazza.
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy
családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.
3.§Az R.3.pont Pénzbeli ellátások Átmeneti segély alcím helyébe az „Önkormányzati
segély” alcím lép, és ugyanezen pont Temetési segély alcím hatályát veszti és az R.1011.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
10.§ (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati
segélyt nyújt azoknak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeknek,
elsősorban az Sztv.45.§(4) bekezdésében meghatározott esetekben, akiknek családjában az
egy főre számított havi jövedelem – a 11.§(1) bekezdésben foglalt kivétellel - nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
(2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben – a kérelmező jövedelmére tekintet nélkülévente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg önkormányzati segély.
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(3) A (2) bekezdés alkalmazásában kivételes méltánylást érdemlő eset:
a) a hosszabb kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány,
b) a súlyos, 3 hónapot meghaladó ápolást igénylő betegség,
c) baleset, melynek gyógyulási időszaka a 3 hónapot meghaladja.
d) ha a kérelmező tulajdonában lévő, általa és családja által használt lakás vagy annak
berendezési és felszerelési tárgyai elemi csapás, vagy más ok például lakástűz,
csőtörés következtében részben vagy egészben használhatatlanná váltak,
e) ha a kérelmező tulajdonában lévő, általa vagy családja által használt lakás
berendezési-felszerelési tárgya meghibásodott, s ez a kérelmező és családja életét, testi
épségét vagy egészségét, illetőleg a lakás lakhatóságát veszélyezteti.
f) ha a kérelmező egészségkárosodott személy életviteléhez szükséges felszerelés
meghibásodott, s a javítás vagy kicserélés költségeit a kérelmező önerőből nem
képes fedezni,
g) ha a kérelmező bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul.
(4) Az önkormányzati segély egyszeri összege - a 11.§(2)bekezdésben foglalt kivétellel nem lehet kevesebb 1.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét.
(5) Az önkormányzati segélyt vissza nem térítendő támogatásként kapja a rászoruló.
11.§(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt
önkormányzati segélyre jogosult az az eltemettető, akinek családjában az egy főre
számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének három és félszeresét.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt
önkormányzati segély összege – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – a helyben
szokásos legolcsóbb temetés költségének 15%-a.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének ötszöröse.”
4.§ Az R. kiegészül az alábbi 12/A-§-sal:
„12/A.§ A Képviselő-testület a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának jogát
a jegyzőre ruházza át.
5.§ Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép
Záró rendelkezések
6.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 2. melléklete.
Tiszaszentimre, 2013. december 19.
(: Koczúrné Tóth Ibolya :)

(: Juhászné Papp Irén :)

polgármester

jegyző
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Melléklet a 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
önkormányzati segély megállapításához

I. Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név
is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:_______________________
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:_______________________
2./ Állampolgársága: magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
hontalan, menekültként vagy oltalmazottként
elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon,
nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik
együtt házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______
ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______
ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz._______
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a
megfelelő rész aláhúzandó)
5./A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
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Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

( család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége.
közeli hozzátartozó:
1. a házastárs, az élettárs,
2. a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
3. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
4. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége.)

II. Az önkormányzati segély igénylésének indoka:
…...........................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
Az önkormányzati segély megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg
csak egy forma jelölhető meg. )
1. átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére
2. eseti gyógyszerkiadás mérséklésére
3. a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli
élethelyzetbe kerülése okán
4. elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
kérem.
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III. Jövedelmi adatok*

A
típusai

jövedelmek Kérelmező
jövedelme

A
kérelmezővel
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb
rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
3.
Rendszeres
pénzbeli
ellátás
(FHT, RSZS, ápolási
díj, stb.)
3. Ingatlan,
ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből,
vagyoni
értékű jog
átruházásából
származó jövedelem
4.
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás,
egyéb
nyugdíjszerű
ellátások
5.
A
gyermek
ellátásához
és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (GYES,
GYED,
GYET,
családi
pótlék,
gyermektartás
díj,
stb.)
6.
Munkaügyi
szervek
által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
7.
Föld
és
bérbeadásából
származó jövedelem
8.
Egyéb
(pl.:
ösztöndíj)
9. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki).

Ft/hó.

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett
jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
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IV. Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal
megemelt összegben visszaköveteli.
Tiszaszentimre, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása

______________________________
kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz
esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Tiszaszentimre, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________

______________________________

kérelmező házastársa/élettársa/

kérelmező aláírása

bejegyzett élettársa aláírása
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van.
II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok
jövedelmét külön-külön kell feltüntetni
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatokat alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
4. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
5. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
6. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
7. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a
balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
8. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás;
munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított
keresetpótló juttatás.
9. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj,
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került
feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Mellékletek:
Csatolandó
mellékletek:
A jövedelme
igazolására:

a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy
munkabér jegyzék,
vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről
nyilatkozat,
álláskeresési támogatás esetén a Kormányhivatala Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi
Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény
vagy bankszámlakivonat,
nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi
igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,
a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény
vagy bankszámlakivonat,
a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy
bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és
gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
1.
állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal határozata,
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2.
ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
3.
nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
4.
amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt
lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a
Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
5.
egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat
2.14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását
3.Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére
kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.
4.minden olyan okirat(pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a
létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4. napirend: Előterjesztés a 2014. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Elmondja, hogy ennek összeállítása a belső ellenőr bevonásával készült.
Az előterjesztést a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Juhászné Papp Irén jegyző:
Elmondja, hogy egyeztetett a belső ellenőrrel, és a tartalék időkeret terhére a nemzetiségi
önkormányzatok gazdálkodása is ellenőrzésre kerül.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) meghozta a
következő határozatát:
187/2013. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - A költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – a 2014. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: ütemtervben foglaltak szerint
Felelős: jegyző, belső ellenőr
A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiszaszentimre Község Polgármestere
Tiszaörs Község Polgármestere
Jegyző
Aljegyző
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
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Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
5. napirend: Előterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimrei
Református Egyházközség között 2011.április 4-én létrejött megállapodás módosításáról
Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete. A Református
Egyházközség Presbitériuma a megállapodás módosítását a 18/2013-as határozatával
jóváhagyta. Kivonat az előterjesztés melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Juhászné Papp Irén jegyző:
Elmondja, hogy 2011-ben az Önkormányzat és az egyház megállapodást kötött a szociális
és a gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatban. Az Önkormányzat kötelezőgyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés - feladatait az egyház látja el. A normatíva amit
az Önkormányzat kap ehhez a feladathoz és átad az egyháznak, az nem elegendő a
feladatok ellátására. Az előzetes egyeztetésnek megfelelően lenne ezzel a ponttal
kiegészítve a megállapodás, hogy a különbözetet átadják az egyház részére.
Dr. Koczok Sándorné képviselő :
Milyen nagyságrendű ez a kiegészítés?
Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő:
2-2.500.000 Ft. között.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) meghozta a
következő határozatát:
188/2013.(XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat
Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimrei Református Egyházközség
között 2011.április 4-én létrejött megállapodás módosításáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimrei Református Egyházközség
között 2011.április 4-én létrejött, a szociális és gyermekjóléti feladatellátást szolgáló
vagyonnal és ingóságokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítése tárgyában
kötött, és a Képviselő-testület 36/2011.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott
Megállapodás kiegészítését.
A Képviselő-testület a megállapodás kiegészítésével egyetért, és felhatalmazza a
polgármestert a Megállapodás kiegészítés aláírására.
Határidő: 2013.december 31.
Felelős: polgármester

16

A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Tiszaszentimrei Református Egyházközség
4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6. napirend: Előterjesztés Intézményvezetői pályázatok ismételt véleményezéséről
Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) meghozta a
következő határozatát:
189/2013.(XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Intézményvezetői pályázatok ismételt véleményezéséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel a
nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 68.§ (1) bekezdésében
foglaltakra, ismételten véleményezte a Fekete László Zeneiskola, Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői állására kiírt pályázatokat.
A Képviselő-testület mindkét pályázatot szakmailag továbbra is megfelelőnek ítélte
meg.
A Képviselő-testület az eddigi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is azt az
álláspontot képviseli, hogy annak a pályázónak a kinevezését támogatja, akinek a
pályázatával az adott közoktatási intézmény nevelőtestülete egyetért.
A határozatról értesülnek:
1. Rajna Jánosné tankerületi igazgató 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 1.
2. Polgármester
3. Jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
7. napirend: Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba
tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi
földek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe
adásáról szóló kérelem benyújtásáról
Elmondja, hogy pályázati formában kellett benyújtani a közel 30 ha földről szóló kérelmet.
A bérlet 5 évre szól és a start-munka mintaprogram továbbfejlesztéséhez, gazdaságos
működtetéséhez szükséges.
Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Dr. Koczok Sándorné képviselő:
Hol vannak ezek a földek?
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Postás Imre:
Mindegyik külterületen van. A legnagyobb, a 22 ha-os terület a község belterületi határától
nem messze, a Kunmadaras-Tiszaderzs útelágazás jobb oldalán, közvetlenül az út mellett
van.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) meghozta a
következő határozatát:
190/2013. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül
termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási
program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló kérelem
benyújtásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül
termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási
program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló kérelem
benyújtásáról szóló előterjesztést.
A kérelem kapcsán az önkormányzat az alábbiak szerint nyilatkozik:
- az igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt
mezőgazdasági terület és azokat az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés időtartama
alatt
a termőföld védelméről szóló törvény szerinti más célra nem hasznosítja,
az azokra vonatkozó területfelhasználási egységet nem módosítja;
- a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségeket, és kockázatot Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat teljes egészében viseli.
A Képviselő-testület a kérelem benyújtásával egyetért, és felhatalmazza a polgármestert a
szükséges nyilatkozatok aláírására és a kérelem benyújtására.

Határidő: azonnali
Felelős: polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
8. napirend: Előterjesztés könyvelői program kiválasztásáról
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A napirend szóbeli. A 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet alapján a számviteli szabályok 2014ben teljes egészében megváltoznak. 2014.január 1-re nem készül el az új és biztonságos
központi program. A könyvelési feladatok ellátását folyamatosan biztosítani kell, ezért
szükséges egy új könyvelési program beszerzése. Ennek érdekében 3 ajánlatot kértünk, de
csak 2 ajánlat érkezett. Az ajánlatok közül, a belső ellenőrrel egyeztetve az EPER program
a legkedvezőbb. Ezért javasoljuk annak beszerzését.(Az ajánlatok az előterjesztés
mellékletét képezik.)
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, minősített többséggel (7 igen
szavazattal) meghozta a következő határozatát:
191/2013.(XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal részére könyvelő program beszerzéséről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal részére könyvelő program beszerzéséről
szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület az EPER-elektronikus pénzügyi rendszer beszerzését az árajánlatnak
megfelelően támogatja, a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja és felhatalmazza a
jegyzőt a szerződés aláírására.
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
9. napirend: Előterjesztés állásfoglalás a Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a
Remondis Tisza Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésről
Az előterjesztés szóbeli. A Remondis Tisza Kft. ügyvezetője által küldött megkeresés a
meghívóval kiadásra került, mely a jegyzőkönyv melléklete.
2004-ben a Remondis Tisza Kft. és 42 Önkormányzat között
20 évre szóló
Hulladékkezelési Közszolgáltatási szerződés jött létre. Időközben teljesen megváltozott a
jogszabályi környezet, ráadásul a Remondisból kivonult a külföldi tulajdonos és az állam
megvette a tulajdoni részét. Így teljes egészében állami és Önkormányzati tulajdonú cég
lett a Remondis. Az ügyvezető azért kereste meg az Önkormányzatokat, hogy foglaljanak
állást abban, hogy új szerződést kívánnak-e kötni a Remondissal vagy maradjon a régi
szerződés hatályban, módosításokkal. A belső ellenőrrel egyeztetve véleményünk az, hogy
célszerű új szerződést kötni, új alapokra helyezni az egészet.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) meghozta a
következő határozatát:
192/2013. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
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Állásfoglalás a Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Remondis Tisza Kft. között
létrejött közszolgáltatási szerződésről
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Remondis
Tisza Kft. és az önkormányzat között 2004. évben aláírt közszolgáltatási szerződés
fenntartásáról vagy felmondásáról és új szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület álláspontja szerint, mivel a szerződés megkötése óta a
hulladékgazdálkodásra, hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályok teljes egészében
megváltoztak, a Remondis Tisza Kft. tulajdonosi szerkezete átalakult, ezért szükséges a
2004-ben megkötött szerződés felmondása és új szerződés megkötése.
Mivel 2004.évben a közszolgáltatási szerződés 42 önkormányzattal együtt került
megkötésre, annak felmondására, és új szerződés megkötésére is csak egységesen kerülhet
sor.
A Képviselő-testület felkéri a Remondis Tisza Kft. ügyvezetőjét, hogy amennyiben az
érintett önkormányzatok a szerződés felmondása és az új szerződés megkötése kapcsán
egységes álláspontot alakítanak ki, úgy a szerződés egységes felmondása és az új szerződés
megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A határozatról értesülnek:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Remondis Tisza Kft. ügyvezetője 5350. Tiszafüred, Pf..37.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
10. napirend: Előterjesztés ingatlanvásárlásról
Az előterjesztés szóbeli.
Egy tiszaszentimrei ingatlantulajdonos a tulajdonát képező zártkerti, 1359 m 2 alapterületű,
1439.hrsz-ú ingatlanát 100.000.-Ft-os vételárért felajánlotta megvételre az
önkormányzatnak. Az ingatlan teljes egészében az eladó tulajdonát képezi, tehermentes.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Postás Imre képviselő:
Véleménye szerint fontos lenne megvenni ezt a területet, mert közvetlenül az Idősek
Otthona melletti, művelésbe vont önkormányzati területek mellett van. Öntözhető, őrzése
biztosított. Nem túl nagy terület, de elhelyezkedése miatt értékes a számunkra. A
környéken lévő zártkerti ingatlanok tulajdonosait megkereste, de senki sem mutat
hajlandóságot arra, hogy az ingatlanát eladja az önkormányzatnak.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) meghozta a
következő határozatát:
193/2013 (XII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat:
A tiszaszentimrei 1439.hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
tiszaszentimrei 1439.hrsz-ú, 1395 m2 alapterületű, szőlő és gazdasági épület megnevezésű,
zártkerti ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztést.
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A fenti ingatlant az önkormányzat 100.000.-Ft, azaz százezer Ft vételárért megvásárolja.
A Képviselő-testület a jogügylet lebonyolításával és az adásvételi szerződés aláírásával
Koczúrné Tóth Ibolya polgármestert bízza meg.
A határozatról értesülnek:
1. Tulajdonos lakcímén
2. Polgármester
3. Jegyző
4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
11. napirend: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
A napirend szóbeli. Megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint:
-

2013.09.11. 1100 óra – Tiszafüreden Hableány Hotel A TISZA TÓ FEJLESZTÉSI
Kft rendezvénye volt.
2013.10.04. 900 óra – Szolnokon NFA- nál földbérleti szerződés aláírása.
2013.10.08. 1400 óra – Kunhegyesen Megyei tervezés 2014-20 ütem ( EU-s)
projektgyűjtési konzultáció.
2013.10.21. 1600 óra - Művelődési Ház - A Tiszaszentimréért Egyesület
közgyűlése.
2013.10.22. 1000 óra - A szennyvízprojekt I. fordulójának záró helyszíni ellenőrzése
volt.
2013.10.22. Művelődési Ház – Községi ünnepség, majd koszorúzás.
2013.10.14. 1000 óra – Tiszafüreden Tisza-tó rádió megnyitása.
2013.11.06. Tomajmonostora – 2014-20 OPERATÍV PROGRAM egyeztetése.
2013.11.20. Szolnok – Városháza Széchenyi Programiroda rendezvénye.
2013.11.23. 1900 óra - Művelődési Ház - A Tiszaszentimréért Egyesület
rendezvénye.
2013.11.26. 1600 óra - Kunmadaras – Gazdakör Fóruma
2013.11.18. 1000 óra - Budapest – Belügyminisztérium Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter úr elismerésben részesítette Önkormányzatunkat a START PLUSZ
közfoglalkoztatási program szakmai irányításáért.
2013.12.05. 900 óra – Karcagon Együttműködési megállapodás aláírása, a Megyei
Közgyűlés elnöke és a Karcagi illetve Tiszafüredi kistérségek polgármesterei
részvételével.
2013.12.06. Községi fenyőfa állítása Tiszaszentimrén.
2013.12.07. Karcagon Polgári Kör rendezvénye 2130 Tomajmonostora - Alapítványi
bál
2013.12.09.1000 óra - Újszentgyörgy – Községi fenyőfa állítása.
2013.12.11.1000 óra - Szolnok – Megyei Munkaügyi Központ – A szociális
szövetkezet létrehozása volt a téma.
2013.12.13.1700 óra Művelődési Ház – 20. évfordulóját ünnepelte a Tiszaszentimrei
Nyugdíjas Egyesület.

Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
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Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) meghozta a
következő határozatát:
194/2013. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Koczúrné Tóth Ibolya polgármester előterjesztését a két ülés között történt fontosabb eseményekről, azt jóváhagyólag elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, majd azt
bezárja.

K.m.f.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

(:Ádám Imréné Szenczi Anikó:)

(:Dobrán Tibor:)

jegyzőkönyv hitelesítők
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