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-3Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 16-i
alakuló üléséről.

Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester,
Dr. Koczok Sándorné, Postás Imre, Dobrán Tibor,
Kalmárné Nagy Erzsébet, Szivák Gyula, Szenczi Anikó képviselők,
Juhászné Papp Irén jegyző,
Papp Jánosné HVB elnök,
Spisák Mihály Györgyné HVB elnökhelyettes
Tóth Antalné HVB tag
Meghívott vendég: Varga Tibor JNSZ Megyei Kormányhivatal Tiszafüred
Járási Hivatala - hivatalvezető
Szavazatszámláló bizottságok elnökei, tagjai, bizottsági tagok, érdeklődők
lakosság részéről összesen megjelent: 22 fő. – mellékelt jelenléti ív szerint

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
A Himnusz elhangzása után köszönti az alakuló ülésen megjelenteket: képviselőket, jegyző
asszonyt, HVB tagjait, Járási Hivatal vezetőjét, érdeklődőket.
Megtartja megnyitó beszédét.
„Tisztelt jelenlévők, Képviselő-társaim nevében is köszönetet mondok Tiszaszentimre és
Újszentgyörgy lakóinak, hogy éltek demokratikus jogaikkal és ránk bízták a falu ügyeinek
intézését az elkövetkező 5 évre. Köszönjük a bizalmat, mi is számítunk az önök
segítségére, -ugyanúgy mint eddig- hiszen eredményesen dolgozni csak összefogással
lehet. Köszönöm a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság minden
tagjának a választás lebonyolításában való szakszerű, törvényes és pártatlan
közreműködését. Külön gratulálok Juhászné Papp Irén jegyző asszonynak és a helyi
választási iroda tagjainak, hogy törvényesen és gördülékenyen lebonyolították a
polgármester, a helyi önkormányzati képviselő és a megyei önkormányzati képviselő
választást. Elsőként és hibátlan anyagot adtak le a Területi Választási Irodához.
Köszönöm a képviselő-jelölteknek a korrekt, tisztességes kampányt.
Gratulálok a régi és ismét megválasztott képviselőknek! A képviselői munka önként
vállalt többletfeladat a munkahelyen végzett munka mellett. Megtisztelő feladat, mert nem
egyéni érdekeket, hanem a település lakóinak képviseletét kell ellátni, az itt élő emberek
bizalmából adódóan értük kell dolgozni.
S az, hogy a bizalom Önök iránt megvan, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
testület összetétele évtizedek óta ciklusonként alig változik. A 2014. október 12-i választás
során pedig, ugyanazok a képviselők kaptak bizalmat, akik az elmúlt 4 évben is tagjai
voltak a Képviselő-testületnek. Az emberek azokra a jelöltekre teszik le szavazataikat,
akikkel napi kapcsolatban állnak, akikkel meg tudják beszélni gondjaikat, örömeiket,
akiktől kérdéseikre választ kapnak, problémáikra megoldást keresnek. „A győztes csapaton
ne változtass!” Talán ez, ezt is jelenti.
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A magam részéről korrekt, tisztességes együttműködést, lelkiismeretesen végzett munkát
ígérek, és ugyanezt várom el mindenkitől!”

Megállapítja, hogy a megválasztott képviselők teljes létszámban (100%) megjelentek, az
ülés határozatképes, az alakuló ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítői Kalmárné Nagy Erzsébet és Dobrán
Tibor képviselők legyenek.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítőkre tett javaslatot.
188/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Koczúrné
Tóth Ibolya polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.
2014. október 16-i alakuló ülés jegyzőkönyv hitelesítői: Kalmárné Nagy
Erzsébet és Dobrán Tibor képviselők.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendeket tárgyalja meg a testület:
Kérdezi van-e más napirendi 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
napirendet az alábbiak szerint:
189/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Napirendek elfogadásáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Koczúrné
Tóth Ibolya polgármester napirendi javaslatát.

2014. október 16-i alakuló ülés napirendje az alábbi:
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Napirend:

Előadó:

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a
választás eredményéről, megbízólevelek átadása

Papp Jánosné
Helyi Választási Bizottság
elnöke
Papp Jánosné
Helyi Választási Bizottság
elnöke
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Juhászné Papp Irén
jegyző
Juhászné Papp Irén
jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

2. Képviselők, polgármester eskütétele

3. A polgármester programjának ismertetése
4. Előterjesztés
a
polgármester
illetményének
megállapításáról
5. Előterjesztés polgármester részére költségtérítés
megállapításáról
6. Előterjesztés
Szavazatszámláló
Bizottság
létrehozásáról
7. Előterjesztés
alpolgármester
megválasztása,
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása,
eskütétele
8. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság és a Szociális
Bizottság tagjainak megválasztása, nem képviselő
tagjainak eskütétele.
9. Tájékoztató a képviselők jogairól, kötelezettségeiről
10. Előterjesztés
a
„Tiszaszentimre
község
szennyvízelvezetése és tisztítása"tárgyú, KEOP
1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú projekt
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására
irányuló
–
„Vállalkozási
szerződés
a
„Tiszaszentimre Község Szennyvízelvezetése és
tisztítása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033
azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési
feladatainak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint”- tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményéről

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Juhászné Papp Irén
jegyző
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: A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
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2014. október 12-i helyhatósági választásról. (A megbízólevelek másolata a jegyzőkönyv
melléklete.)
Papp Jánosné Helyi Választási Bizottság elnöke:
Megtartja tájékoztatóját. (Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Felkéri Papp Jánosnét, hogy adja át a megbízóleveleket a polgármesternek és a
képviselőknek.
Papp Jánosné HVB elnök gratulál a polgármesternek és a képviselőknek a
megválasztásukhoz, és átadja a megbízóleveleket először a polgármesternek, majd
a megválasztott képviselőknek.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
2.) Napirend: Képviselők, polgármester eskütétele
Felkéri Papp Jánosnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét az önkormányzati törvényben
meghatározott eskütétel lebonyolítására.
Először a Képviselő-testület tagjai teszik le az esküt Papp Jánosné HVB elnök előtt,
majd a polgármester a képviselők előtt a HVB elnökének előmondása alapján. Az
eskütételt követően a képviselők, majd a polgármester aláírják az esküokmányokat.
(Esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Megköszöni Papp Jánosné és a Helyi Választási Bizottság, valamint a Szavazatszámláló
Bizottságok munkáját.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
3.) Napirend: A polgármester programjának ismertetése.
Ismerteti az elkövetkezendő időszakra tervezett programját.
(A Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
4.) Napirend: Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról
A napirend szóbeli. Felkéri a napirend előadóját, hogy tegyen javaslatot a polgármester
illetményének megállapítására.
Juhászné Papp Irén jegyző:
A napirend kapcsán elmondja, hogy a polgármester illetményét a Képviselő-testület
állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71.§ (2)bekezdése és a (4) bekezdés c) pontja alapján
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megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik
a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből,
vezetői
illetménypótlékából
álló
illetményének összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;”
Fentiek alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület – figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2)bekezdése és a (4)
bekezdés c) pontjában foglaltakra – Koczúrné Tóth Ibolya polgármester havi illetményét
2014. október 12. napjától – visszamenőlegesen - 448.727,- Ft-ban állapítsa meg.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Bejelenti, hogy nem vesz részt a döntéshozatalban, mivel érintett.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nem hangzik el, indítványozza a határozathozatalt a javaslatnak
megfelelően.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta a
határozatot az alábbiak szerint:
190/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester illetményének megállapításáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester illetményéről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2)bekezdése és a (4) bekezdés c) pontjában
foglaltakra – Koczúrné Tóth Ibolya polgármester havi illetményét 2014. október 12.
napjától – visszamenőlegesen - 448.727,- Ft-ban állapítja meg.
A határozatról értesülnek:
1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2.) Jegyző
3.) Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal munkaügy, pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
5.) Napirend: Előterjesztés polgármester részére költségtérítés megállapításáról
A napirend szóbeli. Felkéri a napirend előadóját, hogy tegyen javaslatot a polgármester
illetményének megállapítására.
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A napirend kapcsán elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján „a főállású polgármester,
a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének
elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.” Miután a polgármester illetményét a Képviselő-testület
az előző határozatával megállapította, annak 15%-a 67.309.-Ft/hó. Fentiek alapján
javasolja, hogy a Képviselő-testület – figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6)bekezdésében
foglaltakra – Koczúrné Tóth Ibolya polgármester havi költségtérítését 2014.
október 12. napjától – visszamenőlegesen - 67.309,- Ft-ban állapítsa meg.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Bejelenti, hogy nem vesz részt a döntéshozatalban, mivel érintett.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nem hangzik el, indítványozza a határozathozatalt a javaslatnak
megfelelően.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta a
határozatot az alábbiak szerint:

191/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester részére költségtérítés megállapításáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester költségtérítéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6)bekezdésében foglaltakra – Koczúrné Tóth
Ibolya polgármester havi költségtérítését 2014. október 12. napjától –
visszamenőlegesen - 67.309,- Ft-ban állapítja meg.
A határozatról értesülnek:
1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2.) Jegyző
3.) Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal munkaügy, pénzügy

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
6.) Napirend: Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról
A napirend szóbeli. Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 74.§(1) bekezdése alapján kötelező alpolgármester megválasztása,
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javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel választja a testület. A minősített
többség a megválasztott képviselők több mint fele.
Ismerteti a titkos szavazás lebonyolításának szabályait az önkormányzat hatályos
szervezeti és működési szabályzata szerint.
(2) Titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület vita nélkül dönt.
(3) Titkos szavazás lebonyolítását 3 fős szavazatszámláló bizottság végzi. A
szavazatszámláló bizottság tagjait a képviselő-testület vita nélkül választja meg. A
szavazás – borítékba helyezett szavazólapon – külön helyiségben történik.
(4) A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) a szavazás helyét,
b) a szavazás napját,
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
d) a szavazás során felmerült körülményeket,
e) a szavazás eredményét.
A szavazatszámláló bizottságba javasolja
Elnök: Dobrán Tibor
Tagjai: Szivák Gyula
Kalmárné Nagy Erzsébet képviselőket.
Kéri a véleményeket!
Mivel más vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) elfogadta a
határozatot az alábbiak szerint:

192/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Szavazatszámláló bizottság létrehozásáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014.(II.4.)
önkormányzati rendelet 24.§(3)-(5) bekezdésében foglaltakra, az alpolgármester
választására szavazatszámláló bizottságot hoz létre.
A bizottság elnöke: Dobrán Tibor, tagjai: Szivák Gyula, Kalmárné Nagy Erzsébet
képviselők.
A határozatról értesülnek:
1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2.) Képviselő-testület tagjai
3.) Jegyző
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7.) Napirend: Előterjesztés alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása, eskütétele
A napirend szóbeli. Az önkormányzati törvényből eredően a polgármester kizárólagos
jogköre az alpolgármester személyére a javaslattétel, így él ezzel a jogával és javasolja,
hogy Dr. Koczok Sándorné képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra.
Javaslatát azzal indokolja, hogy 2006 előtt az volt a gyakorlat, hogy a mindenkori
korelnököt választották alpolgármesternek, 2006 után pedig a legtöbb szavazatot kapott
képviselő látta el ezt a feladatot. Az elmúlt két választási ciklusban Dr. Koczok Sándorné
kapta a legtöbb szavazatot, egyébként ő volt a képviselő-testület korelnöke is.
Az elmúlt 8 évben mindig számíthatott rá, elégedett a munkájával. Igaz, hogy a jelenlegi
választás során a legtöbb szavazatot nem ő, hanem Postás Imre képviselő kapta.
Természetesen előzetesen egyeztettek az alpolgármester személyéről. Postás Imre
képviselőt felkérte az alpolgármesteri tisztségre, aki bejelentette, hogy nem kíván ezzel a
lehetőséggel élni, és javasolta, hogy az elmúlt 8 év után, a következő ciklusban is Dr.
Koczok Sándorné legyen az alpolgármester.
Elmondja, hogy Dr. Koczok Sándorné a jelölést elfogadta. Nem kérte a zárt ülés tartását.
Megkérdezi, hogy a Képviselő-testület egyetért-e Dr. Koczok Sándorné szavazólapra
történő kerülésével.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy Dr.
Koczok Sándorné képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Felkéri a szavazatszámláló bizottságot a szavazólapok elkészítésére és a titkos szavazás
lebonyolítására.
A szavazólapok elkészítése idejére szünetet rendel el, majd titkos szavazás következik.
A szünet után felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos
szavazás eredményét.
Dobrán Tibor szavazatszámláló bizottság elnöke:
A szavazatszámláló bizottság nevében ismerteti a titkos szavazás eredményét.
Kiosztott szavazólapok száma: 7
Urnában talált szavazólapok száma: 7
Érvényes szavazólapok száma: 7
Szavazatok száma: 5 igen
0 nem
2 tartózkodott.
Érvénytelen: 0.
(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv csatolva a jegyzőkönyvhöz.)
A titkos szavazással megválasztott alpolgármester: Dr. Koczok Sándorné.
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Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület titkos szavazással, minősített többséggel, 5 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
193/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Alpolgármester megválasztásáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§(1)
bekezdése alapján titkos szavazással, minősített többséggel Dr. Koczok Sándornét
megválasztotta társadalmi megbízatású alpolgármesterré.
A határozatról értesülnek:
1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2.) Jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
Az alpolgármester ezt követően esküt tesz e minőségében a Képviselő-testület előtt Papp
Jánosné Helyi Választási Bizottság elnöke előmondásában, aláírja az esküokmányt, átveszi
az alpolgármesteri megbízólevelét. (Esküokmány a jegyzőkönyv melléklete.)
A megválasztását követően Dr. Koczok Sándorné alpolgármester szót kér.
Dr. Koczok Sándorné alpolgármester:
„Kedves Polgármester asszony, kedves képviselőtársaim!
Szeretném megköszönni megtisztelő bizalmatokat, és a gesztust. Minden erőmmel azon
leszek, hogy munkám maradéktalanul teljesítése mellett nemcsak védőnőként, hanem
alpolgármesterként is becsülettel szolgáljam településünket. Tudom, hogy a továbbiakban
is jól tudunk majd együtt dolgozni, és nem okozunk majd csalódást választóinknak. A
hosszú együtt töltött évek alatt bebizonyítottuk, hogy méltó társai vagyunk a polgármester
asszonynak. Ő is bizonyított nekünk, és a lakosságnak, hogy jó úton jár, ezért ismét szabad
utat, zöld jelzést kapott a településsel kapcsolatos terveinek, elképzeléseinek
megvalósításához. Tele van tettvággyal, lelkesedéssel, energiával. Nagy dolgok fognak
történni kis falunkban az elkövetkezendő 5 évben. Nekünk képviselőknek, továbbra is az
lesz a feladatunk és kötelességünk, hogy támogassuk, bátorítsuk a jó dolgok
megvalósításában, és lebeszéljük a rossz dolgokról, döntésekről, már ha egyáltalán van
ilyen. Biztosíthatlak saját és képviselő társaim nevében, hogy ránk mindig és mindenben
számíthatsz. Szívből gratulálok újraválasztásodhoz sok erőt, egészséget, türelmet és
kitartást kívánok az elkövetkező dolgos évekre.”
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Megköszöni alpolgármester asszony köszöntő szavait.
Szükséges az alpolgármester megválasztását követően tiszteletdíjának, költségtérítésének
megállapítása.
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vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése
alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert,
alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”
Az Mötv. ”80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei
közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei
közgyűlés elnöke illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja
meg.
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.
(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
Javasolja, hogy alpolgármester tiszteletdíját - figyelemmel az Mötv. 80.§ (1)-(2)
bekezdésében foglaltakra, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70%-ában
megállapítani. Így a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja havonta 157.055.Ft. A költségtérítése pedig, ennek az összegnek a 15%-a, azaz 23.558.-Ft/hó.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Dr. Koczok Sándorné alpolgármester:
Bejelenti, hogy érintett, ezért nem vesz részt a szavazásban.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért az alpolgármester részére 157.055,- Ft összegű
tiszteletdíj és 23.558.-Ft összegű költségtérítés megállapításával, kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy az alpolgármester nem vesz részt a szavazásban.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta a
határozatot az alábbiak szerint:
194/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület Dr. Koczok Sándorné alpolgármester havi tiszteletdíját, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80.§(1)-(2) bekezdése alapján foglaltakra, 157.055,- Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület Dr. Koczok Sándorné alpolgármester havi költségtérítését, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80.§(3)bekezdése alapján, 23.558,- Ft-ban állapítja meg.
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1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2.) Dr. Koczok Sándorné alpolgármester
3.) Jegyző, Helyben
4.) Önkormányzati Hivatal, Pénzügy

Dr. Koczok Sándorné alpolgármester:
Bejelenti, hogy figyelemmel az Mötv. 80.§(2) bekezdésében foglaltakra, a tiszteletdíjának
55%-áról írásbeli nyilatkozatban le kíván mondani. Írásos lemondó nyilakozatát átadja a
polgármesternek. (A lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Ismerteti az alpolgármester lemondó nyilatkozatában foglaltakat.
Mivel az alpolgármester a tiszteletdíjának 55%-áról lemondott, ezért ennek elfogadásáról,
és ennek megfelelően tiszteletdíjáról és költségtérítéséről újból dönteni kell.
A lemondást követően az alpolgármester tiszteletdíja 70.674.-Ft, költségtérítése ennek az
összegnek a 15%-a 10.601.-Ft.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Dr. Koczok Sándorné alpolgármester:
Bejelenti, hogy érintett, ezért nem vesz részt a szavazásban.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy az alpolgármester nem vesz részt a szavazásban.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 igen szavazattal) meghozta a következő
határozatát:
195/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület Dr. Koczok Sándorné alpolgármester írásos bejelentését,
miszerint a tiszteletdíjának 55%-áról lemond, tudomásul veszi.
A Képviselő-testület, a fentiek alapján Dr. Koczok Sándorné alpolgármester havi
tiszteletdíját, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80.§(2) bekezdése alapján foglaltakra, 70.674,- Ft-ban állapítja
meg.
A Képviselő-testület Dr. Koczok Sándorné alpolgármester havi költségtérítését, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80.§(3)bekezdése alapján, 10.601,- Ft-ban állapítja meg.
Egyúttal a képviselő-testület a 194/2014.(X.16.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
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A határozatról értesülnek:
1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2.) Dr. Koczok Sándorné alpolgármester
3.) Jegyző, Helyben
4.) Önkormányzati Hivatal, Pénzügy
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
E napirend keretében tájékoztatja a képviselőket, hogy az alakuló ülésen nem kell dönteni
sem a képviselők, sem a bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjáról, mert arról a
jelenleg is hatályos az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2006.(X.13.)
önkormányzati rendelet rendelkezik, az alábbiak szerint:
-

A képviselők havi tiszteletdíja (alapdíja) a mindenkori köztisztviselői illetményalap
(jelenleg 38.650 Ft) és a 0,35 szorzószám szorzata, azaz bruttó 13.528,- Ft.
A bizottságok képviselői tagjai az alapdíjon felül az alapdíj 45%-ával növelt
tiszteletdíjra jogosultak havonta, azaz bruttó 6.088,- Ft-ra.
A bizottságok nem képviselő tagjai az alapdíj 45%-ának 6.088,- Ft-nak megfelelő
összegre jogosultak havonta, azaz 6.088 Ft-ra.
A bizottság elnöke havonta az alapdíjon felül az alapdíj 90%-ával növelt
tiszteletdíjra, azaz bruttó 12.175 Ft-ra jogosult.

Amennyiben ezen a rendelkezésen változtatni kívánnak, úgy arra a javaslattételt követő
testületi ülésen van lehetőség, rendeletmódosítással, vagy új rendelet megalkotásával.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
8.) Napirend: Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság létrehozása, nem képviselő
tagjainak eskütétele
A napirend szóbeli.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57-58.§-ai
alapján:
„57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét,
működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester
előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem
haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt
meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy
bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható.
A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein
megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz
létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és
őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és
hatáskört állapíthat meg.
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bizottságot hozhat létre.
58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által
történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A
bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a
polgármester.
(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.
(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló
nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban
meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az
írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza,
továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.”
Először a Pénzügyi Bizottság elnökének Postás Imrét, tagjainak Szivák Gyula
képviselőket, nem képviselő tagjának Annus Ferencnét (Tiszaszentimre, Ív út 17 sz. alatti
lakos) javasolja. Az érintett személyekkel előzetesen egyeztettek és vállalják e tisztséget,
és nem kérték, hogy a Képviselő-testület a megválasztásukat zárt ülésen tárgyalja meg.
Kéri a kérdéseket, véleményeket a bizottság elnökével és tagjaival kapcsolatban.
Megállapítja, hogy kérdés, vélemény nincs.
Kérdezi, van-e más javaslat.
Megállapítja, hogy más javaslat nincs.
Miután kérdés, vélemény, más javaslat nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatát:
196/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§(1)
bekezdésében foglaltakra a Pénzügyi Bizottságba az alábbi személyeket választja
meg:
- Postás Imre képviselő - bizottság elnöke,
- Szivák Gyula képviselő - bizottsági tag,
- Annus Ferencné (Tiszaszentimre, Ív út 17. sz. alatti lakos) nem képviselő bizottsági tag.
A határozatról értesülnek:
1.) Megválasztott személyek lakcímükön
2.) Polgármester
3.) Jegyző
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
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elmondani, hogy a képviselő-testület következő ülésére, amelyen a Szervezeti és Működési
Szabályzat is módosításra kerül, javasolni fogja, hogy a Szociális Bizottság létszámát
emelje meg a képviselő-testület 5 főre. Javasolni fogja, hogy Dobrán Tibor képviselő is
legyen a bizottság tagja. Eddig is, mint képviselő, tanácskozási joggal részt vett a bizottság
ülésein és segítette munkájukat. A bizottságra nehezedő feladat súlya is indokolja, hogy
növeljék meg a létszámát 1 fő képviselő, és 1 fő nem képviselő bizottsági taggal. Jelenleg
erre nincs lehetőség, mivel az SZMSZ alapján a bizottság 3 tagú és ezen az ülésen az
SZMSZ nem kerül módosításra. A korábbi bizottsági tagok munkájával elégedettek, és
minden korábbi képviselő vállalja továbbra is a bizottsági tagságot.
A bizottság elnökének Kalmárné Nagy Erzsébet képviselőt javasolja, képviselő tagnak
Szenczi Anikó képviselőt, nem képviselő tagjának Négyesiné Postás Máriát
(Tiszaszentimre, Kör út 26/b sz. alatti lakos) javasolja. Előzetes egyeztetés alapján
mindhárman vállalják a bizottsági tagságot, és nem kérték, hogy a Képviselő-testület a
megválasztásukat zárt ülésen tárgyalja meg.
Kéri a kérdéseket, véleményeket a bizottság elnökével és tagjaival kapcsolatban.
Megállapítja, hogy kérdés, vélemény nincs.
Kérdezi, van-e más javaslat.
Megállapítja, hogy más javaslat nincs.
Miután kérdés, vélemény, más javaslat nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatát:
197/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Szociális Bizottság tagjainak megválasztásáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális bizottságba
az alábbi személyeket választja meg.
- Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő - bizottság elnöke,
- Szenczi Anikó képviselő - bizottsági tag,
- Négyesiné Postás Mária (Tiszaszentimre, Kör út 26/b sz. alatti lakos) nem
képviselő - bizottsági tag.
A határozatról értesülnek:
1.) Megválasztott személyek lakcímükön
2.) Polgármester
3.) Jegyző
Ezt követően a bizottságok nem képviselő tagjai esküt tesznek a HVB elnökének
előmondásában, illetve aláírják az esküokmányt.
(Esküokmány másolatban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
9.) Napirend: Tájékoztató a képviselők jogairól, kötelezettségeiről
Felkéri Juhászné Papp Irén jegyzőt, tartsa meg tájékoztatóját.
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Juhászné Papp Irén jegyző:
Röviden tájékoztatja a képviselőket a jogaikról, kötelezettségeikről, a vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségről, annak határidejéről, az összeférhetetlenségi szabályokról, valamint
az új rendelkezésről, a méltatlanság szabályiról, és az ezzel kapcsolatos határidőkről is.
Külön felhívja a nem képviselő bizottsági tagok figyelmét, hogy a nem képviselő
bizottsági tagokra is ugyanazok a szabályok és határidők vonatkoznak, mint a
képviselőkre. Továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
legfontosabb rendelkezéseinek kivonatát átadta valamennyi képviselő és nem képviselő
bizottsági tag részére.
(A kivonat a jegyzőkönyv melléklete.)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
10.) Napirend: A „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása "tárgyú,
KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési
feladatainak ellátására irányuló – „Vállalkozási szerződés a „Tiszaszentimre Község
Szennyvízelvezetése és tisztítása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosítószámú
projekt tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint”- tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
A napirend szóbeli. Az ülést megelőzően a határozati javaslat kiadásra került .A napirend
kapcsán elmondja, hogy azért kellett ilyen sürgősen megtartani a képviselő-testület alakuló
ülését, mert 2014. október 13-i keltezéssel megérkezett a Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály támogató tartalmú, közbeszerzési szabályossági tanúsítványa. A későbbi döntés
hátráltatná a projekt megvalósulását, mivel így is nagyon rövid idő áll a kivitelező
rendelkezésére. Amennyiben a képviselő-testület dönt a kivitelező kiválasztásáról, úgy
akár már holnap is alá lehet írni a szerződést. Javasolja, hogy a képviselő-testület
figyelemmel a Bíráló bizottság javaslata alapján az eljárást nyilvánítsa eredményessé, a
PENTA Kft. Gödöllő ajánlatát nyilvánítsa érvényessé, és mint az összességében
legelőnyösebb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt hirdesse ki az eljárás nyertesévé.
Elmondja, hogy a Kbt. 22.§ (5) bekezdése alapján, név szerint kell szavazni a nyertes
ajánlattevő kiválasztásáról.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a név szerinti szavazást.
Dobrán Tibor: igen
Kalmárné Nagy Erzsébet: igen
dr. Koczok Sándorné: igen
Koczúrné Tóth Ibolya: igen
Postás Imre: igen
Szenczi Anikó: igen
Szivák Gyula: igen
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással, egyhangúlag (7 igen
szavazattal) meghozta a következő határozatát:
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198/2014. (X.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
A „Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása"tárgyú, KEOP 1.2.0/09-112013-0033 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására
irányuló – „Vállalkozási szerződés a „Tiszaszentimre Község Szennyvízelvezetése és
tisztítása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosítószámú projekt tervezési és
kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
A PENTA Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.) ajánlattevő ajánlata szerinti Szerződés
végösszege meghaladja a támogatási szerződésben, a kivitelezési soron jóváhagyott
összeget. A szerződés teljesítéséhez szükséges többletfedezet – nettó 263.392.444 HUF
összegben - a 1529/2014. (IX.18.) Korm. határozat alapján valamint – nettó 17.982.022
HUF összegben - a 165/2014. (IX.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján
önkormányzati önerőből rendelkezésre áll, így a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete figyelembe véve a Bíráló Bizottság javaslatát:
1) a PENTA Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.) ajánlatát ÉRVÉNYES-nek
nyilvánítja;
2) a „Vállalkozási szerződés a „Tiszaszentimre Község Szennyvízelvezetése és
tisztítása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosítószámú projekt tervezési
és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga Könyv feltételei
szerint” tárgyú közbeszerzési eljárást EREDMÉNYES-nek nyilvánítja;
3) a PENTA Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.) ajánlattevőt, mint az
összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt hirdeti ki az
eljárás nyerteseként, melyre tekintettel ezen Ajánlattevővel szerződik a
1.518.625.633 HUF + ÁFA vállalkozói díjért, mely a Szerződéses Ár (egyösszegű
ajánlat ár) és egyben a Szerződés Elfogadott Végösszege. Ezen összegből 500.000
HUF + ÁFA a támogatás szempontjából nem elszámolható költségnek minősül.
4) a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a PENTA Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.) ajánlattevővel,
mint nyertes Ajánlattevővel kötendő Vállalkozói szerződés aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a Mátrix Audit Kft.-t (4032.Debrecen, Poroszlay út 27.) mint a
tárgyi projekt közbeszerzési feladatainak ellátásával megbízott szervezetet, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesülnek:
1. Mátrix Audit Kft. 4032.Debrecen, Poroszlay út 27. és általa az ajánlattevők
székhelyeiken
2. Polgármester

- 19 3. Jegyző
4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető

Koczúrné Tóth Ibolya képviselő:
Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, az ülést
bezárja és kéri a jelenlévőket, hallgassák meg együtt a szózatot.
K.m.f.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester

Juhászné Papp Irén s.k.
jegyző

Kalmárné Nagy Erzsébet s.k.

Dobrán Tibor s.k.
jegyzőkönyv hitelesítők

