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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tiszaszentmárton  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2013. július 25-
én az önkormányzat házasságkötő termében 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 
            Takács Tamás Imobile Kft. ügyvezetője 
 
             
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 települési képviselő 
jelenlétével határozatképes. Javasolja, hogy a képviselő-testületnek a meghívóban közölt 3 
napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag 
egyetértett. 

 

Tárgy (1. tsp.) Tájékoztató a térfigyelő rendszer kiépítésének a lehetőségéről 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
    Tatár Tamás Imobile Kft ügyvezetője 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Tatár Tamás ügyvezető megkereste telefonon azzal, hogy a 
cége térfigyelő rendszerek kiépítésével foglalkozik és szeretne bemutatkozni a képviselő-
testületnek. Az önkormányzat a közbiztonság növelésére irányuló pályázatot nyújtott be, mely 
kedvezően lett elbírálva és 9.969.000 Ft lett megítélve térfigyelő kamerák kiépítésére, mely 
egy összegben az önkormányzat számlájára lett utalva. A megyében összesen 4 projekt nyert, 
köztük a tiszaszentmártoni. A támogatási szerződés július 15-én megkötésre került. A 
beruházás megvalósítási határideje 2014. december 31. Közmunkást nem kell foglalkoztatni, 
mert nem építési beruházás, hanem eszközbeszerzés. 
 
Tatár Tamás: Tájékoztatja a képviselő-testületet az általa vezetett cégről, tevékenységükről. 
Megemlíti, hogy a kamerák használatbavételét követően be kell jelenteni annak az állami 
cégnek, melyet erre hoztak létre, hogy hány darab kamera került felszerelésre, és milyen 
célból. Általában biztonságvédelmi célokra szoktak hivatkozni. Táblát kell kihelyezni, mely 
tartalmazza, hogy  a községben térfigyelő kamera működik. Bejárta a települést polgármester 
úrral és véleménye szerint 8 db helyszínre kellene kamerát telepíteni annak érdekében, hogy 
minőségi képeket lehessen produkálni. 
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Szűcs Dezső: A kamerák telepítésének tervezett helyszínei az alábbiak: temető kapujával 
szembe, az egészségházhoz, buszfordulót követő 2. oszlopra, bekötő útnál az utolsó oszlop, 
Petőfi túloldalára a közösségi ház után és Nagy Géza bácsi elé. Októberre az a kivitelezés is 
megvalósulhatna. 
Kéri a cég ügyvezetőjét, hogy ajánlatát készítse el és küldje meg. Megemlíti, hogy más 
kivitelező céget is fog keresni, hogy tegyen ajánlatot a kamerák telepítésére. 
 
A kivitelező cég ügyvezetője referencia munkák bemutatása után távozik a testületi ülésről.  
 
Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés ideiglenesen dohánytermék kiskereskedelemmel foglalkozó 
személy megjelölésére 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a dohánytermék- kiskereskedelem 
Magyarországon kizárólagosan a Magyar Állam hatáskörébe került, amely a jogosultságok 
átengedésére nyilvános koncessziós pályázatot írt ki. Tiszaszentmárton településen ez a 
jogosultság betöltetlen, ezért Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt megkereste az 
önkormányzatot a tevékenység gyakorlására jogosító személy kiválasztásához. Javaslom, 
hogy Dévainé Nagy Ágnest javasolja a testület ezen tevékenység végzésére, aki ezt vállalja is. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen 
szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
43/2013. (VII.25.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
ideiglenesen dohánytermék kiskereskedelemmel foglalkozó személy megjelöléséről 

 

A Képviselő-testület: 

A településen 2013. július 1. után, ideiglenesen, dohánytermék kiskereskedelemmel 
foglalkozó személyre Dévainé Nagy Ágnest javasolja. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Dévainé Nagy Ágnes Tiszaszentmárton  
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Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat helyi 
esélyegyenlőségi programjának az elfogadására 
Előadó: Barabás Ágota védőnő 
 
Barabás Ágota: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2013. július 1-től az 
önkormányzatok nem nyújthatnak be pályázatot, amennyiben nincs elfogadott helyi 
esélyegyenlőségi programjuk. A program elkészítése nagyon sok időt vett igénybe, nagyon 
sok adatgyűjtést kellett hozzá végezni. Ez a program 5 célcsoportot vizsgál. A romákat/a 
mélyszegénységben élőket, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. 
Ismerteti az öt célcsoportra vonatkozó megállapításokat. Elmondja, hogy nagyon magas a 
településen a nyilvántartott álláskeresők száma, emiatt a közfoglalkoztatást tovább kell 
folytatni. A munkanélküliek nagy részének nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége, ezért 
felnőttképzést kellene szervezni. A romák és mélyszegénységben élők között a hátrányos 
helyzet generációkon keresztül átöröklődik. A településen több család él szegregált 
körülmények között, ezért komplex telep program pályázatot kellene készíteni és benyújtani. 
Problémának látja, hogy nincs bölcsőde a településen. Ha nem is bölcsődét, de legalább 
vegyes csoportot lehetne indítani a településen. A közoktatási intézmények és a helyi roma 
nemzetiségi önkormányzat közötti kapcsolatot fejleszteni kellene. A halmozottan hátrányos 
tanulók tanulási nehézségekkel, magatartási és beilleszkedési problémákkal küszködnek, ezért 
szükséges a felzárkóztatásuk. A nők számára nincs a településen munkalehetőség. Úgy látja, 
hogy nincs megfelelő tájékoztatás és hatékony segítség a fogamzásszabályozás, anya- és 
gyermekgondozás területén.  Egyre gyakoribb a korai terhesség, a koraszülés, kis súlyú, 
éretlen, sérült újszülöttek előfordulása. A fogyatékkal élőkről nem állnak rendelkezésre 
megfelelő adatok. Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a 
mozgásukban erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. Szükséges a támogatásuk 
a szűrőprogramokra történő eljutásuk terén. 
 
Szabó Károly: A szegregátumhoz milyen pályázat kapcsolható? 
 
Barabás Ágota: Az életkörülményeket fejlesztő célú pályázatok, infrastruktúrát fejlesztő 
programok.  
 
Boros Gyula: Van-e olyan statisztika, hogy a településen a lakosság hány százaléka tartozik a 
cigány nemzetiséghez? 
 
Dr. Szép Béláné: Ilyen statisztika nincs. A népszámláláskor is önkéntes volt arra a kérdésre a 
válaszadás, hogy kisebbséghez tartozónak vallja-e magát. 
 
Barabás Ágota: Örülne annak, ha bölcsőde lenne a településen, mert ott a szocializáció útján 
indulhatna el a gyermek pici korától kezdve.  
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Orbán Ferencné: Az anyag azt tartalmazza, hogy nincs a településen nyári étkeztetés és 
nincs óvodáztatási támogatás, pedig mind a kettő van. Tájékoztatásként elmondja, hogy az 
iskola és az óvoda egy intézmény, az anyag pedig több helyen hivatkozik a közoktatási 
intézményekre. Kéri, hogy amit elmondott, az kerüljön pontosításra a HEP-ben. 
 

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 
 

44/2013. (VII.25.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának az 
elfogadásáról 

 
 

A Képviselő-testület: 
 
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 3. §-a alapján 
 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat esélyegyenlőségi programját – a határozat melléklete szerint 
-   e l f o g a d j a . 
 
Kéri, hogy a helyi esélyegyenlőségi programban a közoktatási intézményre vonatkozó adatok 
kerüljenek pontosításra. 
 
 
A határozatról értesülnek: 

1. / Türr István Képzési és Kutató Intézet Nyíregyháza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


