Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. május 23-án megtartott
ülésének:
a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai:31-34 /2013.
d.) rendeletei: 7-8/2013.
e.) mellékletei

Napirendi

pontok

1./ Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásának
értékelésére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Orosz Tímea Szociális Központ vezetője
2./ Tárgy Előterjesztés a „köz szolgálatáért” elismerő cím alapítására és adományozásának
rendjére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
3./ Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
4./ Előterjesztés közszolgálatáért elismerés adományozására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
5./ Egyebek
- erőgép vásárlása
- házi átemelők kiváltása
Meghívottak:
1. Dr. Szép Béláné jegyző
2. Orosz Tímea szociális központ vezetője
Tiszaszentmárton, 2013. június 17.
Szücs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23án megtartott üléséről.

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Kovács Gábor képviselő
Leskovics Gáborné képviselő
Orbán Ferencné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
Takács Edina igazgatási előadó
Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó
Orosz Tímea Szociális Központ vezetője
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 települési képviselő
jelenlétével határozatképes. Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés 4 napirendi pontjának a
megtárgyalására, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett.

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi
ellátásának értékelésére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Orosz Tímea Szociális Központ vezetője
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti feladatokat a
szociális központ és a polgármesteri hivatal látja el. A szociális központ gyermekjóléti
szolgálata a szolgáltatást végzi, míg a hivatal a hatósági feladatokat látja el. Megemlíti, hogy
2013. január 1. napjától létrejött a Járási Hivatal, mely nagyon sok gyermekvédelmi feladatot
átvett a polgármesteri hivataltól. A hivatalban már csak a gyermekvédelmi kedvezmény,
illetve az óvodáztatási támogatás megállapítása maradt, de ezekről is lehet hallani, hogy
átkerül a járási hivatalhoz.
Leskovics Gáborné: Véleménye szerint ez nagyon alapos beszámoló. Minden nap látja, hogy
sokan megfordulnak a gyermekjóléti szolgálatnál, szinte egymásnak adják a kilincset.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy amióta ezt a szolgáltatást végzi a Szociális Központ, azóta volt-e
olyan ember, aki az életben megtalálta a helyét. Régen nem biztosítottak ennyi mindent a
gyerekeknek. Ennek ellenére nem látja az eredményt, a pedagógusnak félni kell az iskolában.
Ma már a kicsik is követnek el csínnytevéseket, de tanulni nem akarnak.
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Orosz Tímea: Ha az ellátásból egy gyermek kikerül, az már eredmény és nincs szükség
gyermekvédelmi gondoskodásra. A szociális munkának az a célja, hogy képessé tegye a
családot a probléma megoldására. Mennyire kell egy családot segíteni, mennyire kell
integrálni, azt nem lehet megmondani. Legnagyobb probléma a településen a kisebbséggel
van. Másak a tradicióik, más az életmódjuk. A kolleganő munkáját nehezíti az, amit levesznek
a hivatal válláról. A Szociális Központ gyermekjóléti szolgálatának feladata, hogy segítse a
családi problémák megoldását, segítse a rászoruló gyermekek anyagi javakhoz való
hozzájutását, életvezetési tanácsadással lássa el őket. A pedagógia munka mellett a szociális
szakma az, ahol nagy a kiégés, mert nincs eredmény.
Szélné Pap Aranka: Egyetért az intézményvezető asszony által elmondottakkal. Apróbb
eredményeket és negatív eredményeket is érnek el. Elsősorban középiskolás gyerekeknél
értek el eredményeket és emiatt ők kikerültek az alapellátásból. Ha tudnak változtatni egy
szülő személyiségén, az már eredmény. Vannak hálás, kedves gyerekek, de van ennek az
ellentétje is. Ezt szeretni kell csinálni és az eredménynek generációkon keresztül kell
meglátszani. Munkájuknak köszönhetően megszűntek az igazolatlan hiányzások.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy Tiszaszentmártonnak hol van a helye a problémák tekintetében,
alul vagy felül?
Szélné Pap Aranka: Tiszaszentmárton település a problémák tekintetében közepes helyen
van. Nem a legproblémásabb település a térségben. Ha a rendőrségi statisztikai adatokat nézi,
akkor jó helyen van Tiszaszentmárton, itt nem történt rablás és más bűncselekmény. A
településen nagy probléma a kábítószer fogyasztás gyerekek körében is, e tekintetben
tehetetlennek érzi magát. Itt érzi fölöslegesnek a munkáját. Elmondja, hogy 2012. őszétől
Pólyi Nikoletta végzi a gyermekjóléti szolgáltatást a településen, Nagyné Drabik Anita pedig
a családsegítő.
Orbán Ferencné: Megemlíti, hogy nem sokára kezdődik a határon túli színházak találkozója.
Bábszínházba jó lenne elvinni a gyerekeket. Kérdezi, hogy ha az alapellátás nem vezet
eredményre, abban az esetben mit lehet tenni?
Szélné Pap Aranka: Elmondja, hogy az alapellátás nem vezet eredményre, abban az esetben
a most már a járási hivatal védelembe veszi a gyermeket, illetve szükség esetén kiemeli a
családból.
Orbán Ferencné: Kérdezi, hogy ki a jogi tanácsadó?
Szélné Pap Aranka: Tájékoztatásként elmondja, hogy a jogi tanácsadó Dr. Korponai István,
aki Kisvárdából jár ki és nyújt jogi segítséget.
Orbán Ferencné: Megemlíti, hogy egyre több a deviáns viselkedésű gyerek az iskolában,
ilyen többek között Szőke Zsolt, akitől már a pedagógusok is félnek. Sokan elviszik a
gyerekeiket az iskolából ebből adódóan.
Szélné Pap Aranka: Elmondja, hogy ennek a gyereknek a nevelő anyja kórházba került és
magára maradt, ebből is adódik ez a viselkedése. A gyerek ideges, nem tudja viselkedését
kontrollálni. Járt már vele a háziorvosnál, de a pedagógiai szakszolgálat is ígérte a segítségét.
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Ki kell deríteni, hogy mi okozza az idegességét. Nagyon sok általános iskolás gyerek használ
drogot.
Orosz Tímea: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tuzséron már elindult egy
drogprevenciós program. Sor fog kerülni interaktív kiállításra is.
Szűcs Dezső: Az iskolának azzal a gyerekanyaggal kell foglalkoznia, mely rendelkezésére áll.
Információja szerint már itthon van a gyerek nevelőanyja a kórházból és javaslattal, ötlettel
keresni kell a megoldást.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2013. (V.23.) számú
Határozata
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásának értékeléséről
A képviselő-testület:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése alapján:
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásának értékeléséről szóló
előterjesztést megtárgyalta és azt e l f o g a d j a.
A határozatról értesülnek:
1./ Szociális Központ Mándok
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Nyíregyháza
Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a „köz szolgálatáért” elismerő cím alapítására és
adományozásának rendjére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Legutóbbi testületi ülésen merült fel igényként, hogy „köz szolgálatáért”
elismerő címet kíván a testület alapítani. Erre készült el a rendelet-tervezet, mely lehetőséget
ad arra, hogy nyugdíjas közalkalmazott és köztisztviselő is részesülhessen ebben az
elismerésben.
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Orbán Ferencné: Ő azt szeretné, ha nem csak köztisztviselők és közalkalmazottak
részesülhetnének elismerésben. Köztudott, hogy az iskolát, az óvodát átvette az egyház, az ott
dolgozók már nem közalkalmazottak.
Szabó Károly: Ha a háziorvos vállalkozó lesz, az ő alkalmazottai sem maradnak már
közalkalmazottak.
Boros Gyula alpolgármester távozik az ülésről, a képviselők száma 6 főre változik.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy 2013. évben csak egy személy részesüljön ebben az
elismerésben. Az elismeréssel járó pénzjutalom összege pedig 720.000 Ft-ban kerüljön
megállapításra. Javasolja továbbá, hogy a mai nap folyamán az előterjesztés tárgyalása után
kerüljön az elfogadott rendelet kihirdetésre.
Dr. Szép Béláné: Erre van lehetőség, de pontosan meg kell határozni a rendeletben, hogy
mely időpontban kerül kihirdetésre.
Orbán Ferencné: Kéri, hogy még ebben az évben kerüljön testület elé olyan rendelet, mely
alapján bárki részesíthető lehessen elismerésben, ha dolgozik a településért.

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással és azzal, hogy a
rendelet az elfogadását követően kihirdetésre is kerül, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú
igen szavazattal egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
7/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete
A „köz szolgálatáért” elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.
§ (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
„Köz szolgálatáért” elismerés adományozása
1.§ (1) „Köz szolgálatáért” elismerés adományozható az önkormányzat intézményeiben
kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző
közalkalmazotti és közszolgálati jogviszonyban állók részére.
(2)A „köz szolgálatáért” elismerés nyugdíjas közalkalmazott és köztisztviselő részére is
adományozható.
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(3) Az elismeréssel oklevél, valamint pénzjutalom jár, melynek összege bruttó 720.000 Ft.

Eljárási szabályok
2.§ (1) Az elismerő címek adományozására javaslatot tehetnek:
a) települési képviselő,
b) intézményvezető,
c) helyi civil szervezetek.
(2) Elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatot a polgármesternél lehet
kezdeményezni minden évben február utolsó napjáig, melyet írásbeli indoklással kell ellátni.
(3) Az elismerő cím adományozására a képviselő-testület jogosult, határozatát minősített
többséggel, zárt testületi ülés keretében hozza meg.
(4)A „köz szolgálatáért” elismerő címből évente legfeljebb 1 db adományozható. Az
elismerés ugyanazon személy részére csak egy alkalommal adható.
(5)Az elismerő cím átadására ünnepélyes keretek között, évente egy alkalommal az augusztus
20-a alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.
(6) A 2013. évben átadásra kerülő elismerő címnél a rendeletben rögzített határidőket nem
kell alkalmazni.
3.§ Az elismerő címeket a – 2. §. (1) bekezdésében foglaltak kezdeményezésére - a
képviselő-testület visszavonhatja attól, aki arra érdemtelenné válik.
4. § (1) Az elismerésben részesült személyekről a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati
Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sorszám,
név, lakcím,
az elismerés megnevezése,
az adományozás időpontja,
a képviselő-testület határozatának száma és kelte,
megjegyzés.

(3) Az elismerésekkel járó költségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell
biztosítani.
5. § Ez a rendelet 2013. május 23. napján 17 óra 15 perckor lép hatályba.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a 2013. évi költségvetés módosítása azért került a testület elé,
hogy abba a 2012. évi pénzmaradvány beépítésre kerüljön. A pénzmaradvány összegének
legnagyobb része feladattal terhelt az előző évben vállalt kötelezettségek miatt. A
pénzmaradvány felosztása már a költségvetés tárgyaláskor is megfogalmazódott. Ismert, hogy
5 dolgozó esetében esedékes a jubileumi jutalom 3.105 ezer forintos nagyságrendben.
Tartalmazza a pénzmaradvány a plusz iparűzési adó bevételt. Az egészségügy
akadálymentesítésére korábban kötelezettséget vállalt a testület, csak várjuk a pályázati
kiírást. Ez a 2 millió forint saját forrásként szerepel a költségvetésben. Az előterjesztés
tartalmaz
kötött
felhasználású
előirányzatokat
is
tájékoztató
jelleggel.
A
szennyvízberuházáshoz biztosított központi támogatásból 50.993 ezer forint már be volt
építve a költségvetésbe, ez most kiegészítésre kerül 64.162 ezer forintra, így 13.169 ezer
forinttal kerül módosításra a költségvetés kiadási és bevételi oldala. Átvett pénzeszközök több
címen kerültek az önkormányzathoz, melynek egy része kötött, másik része szabad
felhasználású. A jegyzőnő személyi juttatása az önkormányzati hivatalnál volt tervezve, de
ennek a kifizetése az önkormányzat költségvetését fogja terhelni. El kell majd gondolkodni
azon, hogy a közművelődési előirányzat mire lesz felhasználva. A START közfoglalkoztatási
programban a bab termesztés kapcsán néhány tétel nem lett lefinanszírozva, mint kútfúrás,
szivattyú. Ez később a bevételből kerül realizálásra. Hosszú időn keresztül a sport öltözőben
nem olvasták le a villanyszámlát, ezért most nagyobb összeget kell fizetni. A Táncsics utca
vízjogi létesítési engedélyét módosítani kell, melynek szintén van költsége.
Orbán Ferencné: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Boros Gyula: Mi van a polgárőrség pályázatával, mert nem mindegy, hogy az a 3,8 millió
forint visszakerül-e a költségvetésbe, vagy nem. A belügyminiszternek elment-e a levél,
melyben a tervezett fejlesztéseket kellett leírni. A tartalékot oly módon kellene felhasználni,
ahogy a javaslatok elfogadásra kerülnek.
Szűcs Dezső: A polgárőrség pályázatával kapcsolatban a fellebbezés benyújtásra került, de
döntés még nem született. A belügyminiszternek a levélben munkahelyteremtés lett
megjelölve 50 millió forint nagyságrendben. Reméljük, hogy pozitív lesz a döntés. Nem rég
járt a településen Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, aki ígéretet tett arra, hogy el fogja
kísérni a testületet a Riad Nabulzival történő találkozóra.
Szabó Károly: Hallotta, hogy módosították a szabad vállalkozási zónába tartozó települések
listáját. Tiszaszentmárton ebbe belekerült-e?
Szűcs Dezső: Igen, a településünk is bekerült a szabad vállalkozási zónába.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
8/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14) önkormányzati rendelet
módosításáról
1. §. (1) A 2013. február 15. és május 17. között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt
a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

42.696 E Ft-tal
42.696 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét

299.933 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

299.933 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

158.170 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
48.847 E Ft Személyi juttatások
9.585 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
27.503 .E Ft Dologi kiadások
E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.737 E Ft Egyéb működési célú kiadások
.........................E
Lakosságnak juttatott támogatások
Ft
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12.730.E Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások
3.875 E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre
42.893 E Ft Működési célú támogatási kiadás
.........................E
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Ft
.........................E
Kamatkiadások
Ft
.........................E
Pénzforgalom nélküli kiadások
Ft
106.013 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
18.037 E Ft Beruházások
2.000 E Ft Felújítások
.........................E
Lakástámogatás
Ft
.........................E
Lakásépítés
Ft
64.162 .E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
21.814 E Ft
programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának
kiadásai
.........................E
Ft
.........................E
Ft
.........................E
Ft

Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre
Felhalmozási célú támogatási kiadás

Céltartalék tartalék
28.500 E Ft
7.250 E Ft Tartalék
.........................E Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
Ft
.........................E Finanszírozási kiadások
Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
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2. § (1) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 20.250 E Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.021 E Ft-tal, a dologi kiadások
előirányzatát 13.064 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 34.402 E Ft-tal,
Beruházási kiadások előirányzatát 18.037 E Ft-tal, felújítási kiadások előirányzatát 2.000 E
Ft-tal, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 13.169 E Ft-tal, tartalék
előirányzatát 11.750 E Ft-tal megemeli és az önkormányzat költségvetésének főösszegét
287.196 E Ft-ra módosítja.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének előirányzatát 42.797 E Ft-tal csökkenti, ezen
belül a személyi juttatások előirányzatát 5.481 E Ft-tal, szociális hozzájárulási adó
előirányzatát 1.471 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 2.840 E Ft-tal, szociális ellátások
előirányzatát 29.292 E Ft-tal, átadott pénzeszközök előirányzatát 3.713 E Ft-tal csökkenti,
melyek után a Polgármesteri Hivatal költségvetésének főösszegét 12.737 E Ft-ra módosítja.
3. § Az Önkormányzat valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az
1.1,2.1, 2.2, 9, 9.1-9.7, 10, 10, 10.1,10.2 számú mellékletek tartalmazzák.
4. § Ez a rendelet 2013. május 25. napján lép hatályba.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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Egyebek:
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy elkezdődött a szennyvízberuházás kapcsán 8
fő közfoglalkoztatása. A Czető Kft foglalkoztatja őket, vele kötött szerződést a TI-KÖSZ. A
Start projektben 1 fő felmondott, helyére kijelölésre került az új ember. Megemlíti, hogy a
Start programban képzés is szerepel. Június elején fogja elkezdeni a Türr István Képzési
Központ a foglalkozást. Kedden és csütörtökön fognak oktatásban részesülni a mezőgazdasági
projektben lévő dolgozók. A teleházat fogja bérbe venni a képzési központ. Óránként 1000 Ft
bérleti díjat fog fizetni.
Pályázat került benyújtásra a nyári gyermekétkeztetésre. 92 fő részesülhet meleg ételben,
amennyiben nyer az önkormányzat pályázata.
Elmondja, hogy a Start közfoglalkoztatásban erőgép vásárlására nyílik lehetőség. Legjobb
árajánlatot a Kelet Agro adta. Az ajánlata bruttó 3.937.000,- Ft. Az erőgéphez társulna egy kis
pótkocsi. Le lesz vizsgáztatva, úgy kapja meg az erőgépet az önkormányzat. Javasolja, hogy a
Kelet Agro ajánlatát fogadja el az önkormányzat.

Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2013. (V.23.) számú
Határozata
Erőgép vásárlásáról
A képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy a Kelet Agro Kft-től erőgép kerüljön beszerzésre bruttó 3.937.000 Ft
összegben.
Felhatalmazza a polgármestert az erőgép megrendelésére.
A határozatról értesülnek:
1./ Pénzügyi főelőadó helyben
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a kiviteli tervdokumentációban és a vízjogi
létesítési engedélyben a Petőfi utca végén 13 házi átemelő szerepelt. Át akarták terveztetni, de
de akkor nem lehetett. A kivitelezők vállalták, hogy gravitációsan beemelik. Ehhez a
támogatási szerződés módosítása szükséges A kiváltás költségét a Tiszaszentmárton és Zsurk
települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatnál képződött közműfejlesztési hozzájárulás
terhére fizetnék meg. Ez csak az engedélyezetés költségét jelenti, a többi munkarészt minden
érintett díjmentesen elvégzi.
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Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2013. (V.23.) számú
Határozata
Szennyvízberuházás során házi átemelők kiváltásáról

A képviselő-testület:

Egyetért azzal, hogy a Petőfi út végén lévő 13 db házi átemelő a szennyvízberuházás során
kiváltásra kerüljön gravitációs rendszerre történő átalakítással.
A kiváltás költségét a Tiszaszentmárton és Zsurk Települések Csatornamű Vízgazdálkodási
Társulatnál képződött közműfejlesztési hozzájárulás terhére biztosítja.

A határozatról értesülnek:
1./ Tiszaszentmárton és Zsurk Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat
Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.
2./ Kivitelező cég
Mivel az ülésen több tárgy nem volt, Szűcs Dezső polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23án megtartott zárt üléséről.

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Kovács Gábor képviselő
Leskovics Gáborné képviselő
Orbán Ferencné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Távolmaradását bejelentette: Boros Gyula alpolgármester
Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
Takács Edina igazgatási előadó
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 települési képviselő
jelenlétével határozatképes. Javaslatot tesz arra, hogy a „köz szolgálatáért” elismerés
odaítéléséről döntsön a testület, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
egyetértett.

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a „köz szolgálatáért” elismerés adományozására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Nyilvános ülésen fogadta el a képviselő-testület a „köz szolgálatáért” elismerő
cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló helyi rendeletet. Ismert a képviselőtestület előtt, hogy Szabó Éva volt jegyző 2012. december 30. napjával nyugdíjba vonult, a
közszolgálati jogviszonya ezzel a nappal a Tiszaszentmártoni Polgármesteri Hivatalban
megszűnt. Ennek ellenére március végéig még a hivatalban tevékenykedett, betanította az új
kolleganőt és segített a munkában. Javaslom, hogy az elmondottakra tekintettel részesítse a
képviselő-testület köz szolgálatáért elismerésben és a rendeletben meghatározott 720.000 Ft
anyagi juttatásban.
Szabó Károly: Ő is támogatja, hogy a jegyző nő kapja 2013. évben a „köz szolgálatáért”
elismerést. Önzetlenül kijárt dolgozni akkor is, amikor már megszűnt a közszolgálati
jogviszonya.
Orbán Ferencné: Véleménye szerint is megérdemli a jegyző nő az elismerést és az anyagi
támogatást.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2013. (V.23.) számú
Határozata
a „köz szolgálatáért” elismerés adományozásáról
A képviselő-testület:
Szabó Éva Záhony, Újélet út 9. szám alatti lakos, Tiszaszentmárton Község Polgármesteri
Hivatalának jegyzője részére a helyi közügyek terén kifejtett kiemelkedő, lelkiismeretes
munkájának elismeréséül „Köz Szolgálatáért” elismerést adományoz.
Az elismeréssel bruttó 720.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.
Az elismerés átadására az oklevél elkészítése után kerül sor.
A határozatról értesülnek:
1./ Szabó Éva Záhony, Újélet út 9.
2./ Pénzügyi főelőadó helyben

Mivel az ülésen több tárgy nem volt, Szűcs Dezső polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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