Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án
megtartott együttes ülésének:

a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 37-42/2013.
d./rendeletei: 9/2013

TÁRGYSOROZAT

1. Tárgy : Előterjesztés a Tiszaszentmárton-Zsurk Viziközmű beruházási társulás
társulási megállapodásának a felülvizsgálatára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
2. Tárgy : Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodásának a jóváhagyására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
3. Előterjesztés a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

-

Egyebek

M e g h í v o t t a k:
1./ Dr. Szép Béláné jegyző
2./ Takács Edina mb. aljegyző
Tiszaszentmárton, 2013. július 4.

Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13án megtartott üléséről.

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Kovács Gábor képviselő
Leskovics Gáborné képviselő
Orbán Ferencné képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Távolmaradását bejelentette: Szabó Károly képviselő
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 települési képviselő
jelenlétével határozatképes. Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt 2
napirendi ponton túl még tárgyalja meg a szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló helyi rendelet módosítását, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
egyetértett.

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a Tiszaszentmárton-Zsurk Viziközmű beruházási társulás
társulási megállapodásának a felülvizsgálatára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a társulási megállapodásokat az önkormányzati törvény
értelmében 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, hogy az az
önkormányzati törvényben szabályozottakkal ne legyen ellentétes. A kiküldött új társulási
megállapodáshoz készült egy kiegészítés, mely mindenki részére kiosztásra került. Kéri, hogy
a kiosztott anyagban felsorolt módosításokkal fogadja el a testület a társulási megállapodást.
Megemlíti, hogy a társulási megállapodást Zsurk és Záhony települések képviselőtestületeinek is el kell fogadnia minősített többséggel.
Boros Gyula: Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2013. (VI.13.) számú
határozata
a Tiszaszentmárton-Zsurk Viziközmű beruházási társulás társulási megállapodásának a
felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület:
1./ A 2010. szeptember 29. napján kelt Tiszaszentmárton –Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás

társulási megállapodását hatályon kívül helyezi és a jelen testületi határozat elválaszthatatlan
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodást elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Sz-Sz-B Megyei Igazgatósága Nyíregyháza

Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodásának a jóváhagyására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a hatályos jogszabályok értelmében 2013. június 30-al a
többcélú kistérségi társulások megszűnnek. Jelenleg ez a társulás látja el a kistérségi kis busz
üzemeltetését, a hétvégi központi ügyelet szervezését, a szociális feladatokat, a belső
ellenőrzést és a kistérség intézi a sport és kulturális feladatok ellátását. 2013. július 1. napjától
ez a társulás átalakul önkormányzati társulássá és továbbra is végzi a hozzá telepített
feladatokat. Ennek a társulásnak már nem lehet munkaszervezete, az ezzel kapcsolatos
feladatokat valamelyik polgármesteri hivatal köztisztviselőjének kell ellátnia. A
polgármesterek úgy döntöttek, hogy a társulás intézménye Mándokon működik, ezért a
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mándoki hivatal alkalmazza a jövőben Békési Zoltánt, aki a munkaszervezet vezetője volt. Az
ő munkáját pedig a mándoki hivatalban dolgozók segítsék. Az autóbusz sorsát ez a
megállapodás nem tartalmazza, arról később fog megállapodás születni. A polgármesterek azt
is szeretnék elérni, hogy később megállapodás szülessen arra vonatkozóan, hogy ha a
feladatalapú finanszírozás nem fogja a feladatok ellátását finanszírozni, az
önkormányzatoknak csak olyan feladatellátáshoz kelljen hozzájárulni lakosságarányosan,
mely az ő számára kötelező. Ne kelljen például a tanyagondnoki szolgáltatáshoz, a
fogyatékosok nappali ellátásához, vagy idősek klubjához hozzájárulni, mert az
Tiszaszentmárton önkormányzatának nem kötelező feladata.
Szélné Pap Aranka: Megemlíti, hogy Tiszaszentmártonban a családsegítés sem kötelező
feladat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2013. (VI.13.) számú
határozata
a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának a
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület:
1.) A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. §-a
alapján felülvizsgálta, a melléklet szerint elfogadja annak módosítását és egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
2.) Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe történő aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. június 14.

A határozatról értesülnek:
1.) Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 4625 Záhony, Ady E. út 35.
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Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy az országgyűlés 2013. január 1. napjával hatályon kívül
helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt. Az új hulladékról szóló törvény értelmében
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a miniszter állapítja meg rendeletben. Ebből
eredően díjat a helyi önkormányzat már nem jogosult megállapítani, ezért hatályon kívül kell
helyezni a rendeletből a közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást. Ez azt jelenti,
hogy a testületnek a rendelet 11. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezni. Erre most nem
készült írásbeli előterjesztés, de a kormányhivatal referense hívta fel, hogy ezt a döntést soron
kívül hozza meg a testület.
Szűcs Dezső: Egyetért a rendelet módosításával.
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 rendeletet alkotta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
9/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 15/2011. (XI.28.) rendelettel módosított 7/2004. (V.1.)
önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. §. A rendelet 11. § (1) bekezdését, mely a közszolgáltatásért fizetendő díjtételeket
tartalmazza hatályon kívül helyezi.
2. § Ez a rendelet 2013. június 14. napján lép hatályban.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a LEADER Intézkedési tervben megfogalmazott 11
intézkedésre lehet pályázatot benyújtani 2013. június 17-től 2013. augusztus 31-ig. Döntést
kellene hozni a képviselő-testületnek abban, hogy kíván-e pályázatot benyújtani, az kerüljön-e
előkészítésre. Előbb egy pályázati adatlapot kell benyújtani, melyet elbírálnak a HACS-nál,
ezt követően kell a pályázatot 5 napon belül az MVH pályázati adatlapjára feltölteni.
Fényeslitke ezt bírálja el és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével előminősítést
végez. Pályázatot lehet benyújtani sportöltöző felújítására, civil szervezetek
eszközellátottságának javítására, hagyományőrzés feltételeinek a megteremtésére,
közösségformáló rendezvények szervezésére, a települések lakosainak egészségügyi
állapotfelmérésére, települési közösségi terek kialakítására.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy a pince szükséges-e a termény tárolására, mert ott
konditermet lehetne kialakítani.
Szűcs Dezső: Ha a tárolót betonozzák, akkor lehetne ott pincét kialakítani és felszabadulna a
jelenlegi pince.
Boros Gyula: A civil szervezetek részére meglévő pályázatokról tájékoztatni kell a
szervezetek vezetőit.
Orbán Ferencné: Minden pályázati lehetőséget ki kell használni.
Boros Gyula: A sportvezetést meg kellene kérdezni, hogy akarnak-e egyáltalán sportot, mert
az öltöző is korszerűtlen, arra is lehetne pályázni.
Szűcs Dezső: A Tiszaszentmárton Községért Alapítvány is pályázhatna a teleházba
eszközbeszerzésre. Már régi vágya a képviselő-testületnek, hogy a település történetéről
megjelenjen egy kiadvány, most ez is támogatható. Lehet pályázni az idén is közösségformáló
rendezvény megszervezésére, egy Mindenki Karácsonyára, idősek napjára. Egészségügyi
állapotfelmérés támogatása olyan egészségügyi ellátások településre jutását támogatja,
melyre a lakosok, nem, vagy csak nagyon nehezen jutnak el. Ő is támogatja a pályázatok
benyújtását.
Az elhangzott javaslatokkal a képviselő-testület egyetértett és 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2013. (VI.13.) számú
határozata
a LEADER pályázatok benyújtásáról
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A Képviselő-testület:
Az alábbi LEADER pályázati kiírásokra kíván pályázatot benyújtani:
- hagyományőrzés feltételeinek a megteremtése,
- közösségformáló rendezvények szervezése,
- települések lakosainak egészségügyi állapotfelmérése,
- települési közösségi terek kialakítása
Az alábbi LEADER pályázati kiírásokról tájékoztatja a civil szervezeteket:
- sportöltözők felújítása,
- civil szervezetek eszközellátottságának javítása
A határozatról értesülnek:
1./ Településen lévő civil szervezetek
2./ Szűcs Dezső: Ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a Start projekt keretében 800 ezer
forint áll az önkormányzat rendelkezésére egy szártépő megvásárlására. A beszerzésre három
árajánlat áll rendelkezésre. Az Agroker ajánlata 1.409.700 Ft, A Kelet-Agro Kft ajánlata
800.000 Ft, az AGRO-MAN ajánlata 1.016.000 Ft.
Kovács Gábor: Javasolja, hogy az önkormányzat az AGRO-MAN ajánlatát fogadja el és az
RG-300 VONT szárzúzót vásárolja meg. A még szükséges pénzeszközt az önkormányzat
tegye hozzá.
Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2013. (VI.13.) számú
határozata
szárzúzó megvásárlásáról

A Képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat részére egy RG-300 VONT típusú szárzúzó kerüljön
beszerzésre bruttó 1.016.000 Ft összegben.
A beszerzéshez rendelkezésre álló 800.000 Ft-ot 216.000 Ft-tal a tartalék keret terhére
kiegészíti.
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Felhatalmazza a polgármestert a szárzúzó megvásárlására.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
3./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a településnek jelenleg nincs vízkár
elhárítási terve, mert elveszett. A polgári védelem ennek meglétét előtérbe helyezi és azt
ellenőrizni is fogja, ezért ezt el kellene készíttetni. Erre kért árajánlatot Vári Dezsőtől, a
vásárosnaményi Fetivizig kirendeltség vezetőjétől, aki azt 250.000 Ft-ért készítené el.
Javasolja, hogy készíttessék el Vári Dezsővel a tervet, mert azt egy szakember tudja mindenre
kiterjedően elkészíteni.
Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2013. (VI.13.) számú
határozata
települési vízkár elhárítási terv elkészíttetéséről

A Képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy a települési vízkár elhárítási terv elkészítése megrendelésre kerüljön
bruttó 250.000 Ft-ért.
A vízkár elhárítási terv elkészítéséhez szükséges fedezetet a tartalékkeret terhére biztosítja.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
4./ Szűcs Dezső: Ismerteti, hogy június 17-től kezdve 54 napon keresztül indul a szociális
nyári gyermekétkeztetés 92 fő részére. Mivel a konyha nem vállalta a főzést, ezért ismét
Szabó Barnabásné lett felkérve az ebéd előállítására és kiadagolására a kapott támogatási
összegért. Javasolja, hogy a közfoglalkoztatott Koi Tóth Erzsébet legyen felelős a kiosztásért
és az átvételi elismervények aláíratásáért. Az elszámolást Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó
fogja végezni.
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Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
42/2013. (VI.13.) számú
határozata
szociális nyári gyermekétkeztetésről

A Képviselő-testület:
Tudomásul veszi, hogy 2013. június 17. napjától 2013. augusztus 30. napjáig, 54 napon
keresztül kerül sor a nyári szociális gyermekétkeztetésre.
A nyári gyermekétkeztetés felelőseként Koi Tóth Erzsébetet jelöli ki.
A pénzügyi elszámolást Szabó Zoltánné végzi.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
2./ Koi Tóth Erzsébet helyben
5./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy elkezdődött a tájház
kerítésének az építése.

Mivel az ülésen több napirend nem volt, azt Szűcs Dezső polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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