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2014. 01.02-án 16:00 kezdettel
Tiszaszentmárton Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében

JELEN VANNAK
› Szabó Károly - településfejlesztési bizottság elnöke
› Szélné Pap Aranka - bizottsági tag
Kovács Gábor- bizottsági tag
Meghívott:
- Szűcs Dezső polgármester
-

Takács Edina megbízott aljegyző

-

Orbánné Dancs Tünde területi vezető

Szabó Károly a településfejlesztési bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, 2 fő, Tóth Zoltánné és Szabó Zsolt
bizottsági tagok hiányoznak, az ülés határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadott.
1.) Trsp/ : A 2014. évi kistérségi startmunka mintaprogramok koncepciójának megtervezése
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke
Szabó Károly: felkéri Szűcs Dezső polgármestert, hogy tájékoztassa a bizottságot a napirendi
ponttal kapcsolatos előzményekre, történt-e egyeztetés a munkaügyi központtal?!
Szűcs Dezső: tájékoztatja a bizottságot, hogy a január 4-én 13:00-ra kell megküldeni a
munkaügyi központ felé az előzetes tervezést. A tervezett létszámba bele kell tervezni azon
személyeket, illetve azt a létszámot, akik jelenleg a savanyítás és tartósítás képzésen vesznek
részt. Számukra ugye a képzés végéig biztosítani kell munkát. A képzés 2013. augusztusával
indult el, és várhatóan idei év augusztusával fejeződik be. A képzésben részt vevő két csoport
létszáma összesen 33 fő, mivel egy fő elköszönt a programból. A munkaügyi központ
kiküldött ügyirata alapján három programelem indítására nyílik lehetőség: - mezőgazdasági,
téli és egyéb értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő program.
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Kéri a bizottságot, hogy határozza meg milyen programokat indítson a település, milyen
létszámmal vegyünk ebben részt, és milyen tevékenységéket, feladatokat jelöl ki a
programokban részt vevők számára.
Szabó Károly: javasolja, hogy a település indítsa el mindhárom programelemet. Érdeklődik,
hogy a dologi költségek finanszírozása idei éven milyen százalékban alakul a bérhez
viszonyítva.
Szűcs Dezső: elmondja, hogy az idei éven is, mint tavaly, a bérköltség 20%-át lehet dologi
költségnek betervezni.
A bizottsági tagok egyhangúan javasolják, hogy a dologi költségre fordítandó finanszírozást
az almaprés üzem gépsorának beszerzésére fordítsuk, a program elindításához szükséges
kisebb dologi eszközök mellett (mint vetőmag, növényvédő szerek)
Szűcs Dezső: javasolja, hogy a mezőgazdasági programban fusson tovább a cirok
termesztése, mely a helyi sajátosságokra épülő programnak lehet a feldolgozandó alapanyaga.
A 8 ha ipari alma termesztése természetesen tovább folytatódik, valamint az 5 ha kukorica is
szépen hozott termést az idei éven. javasolja, hogy oda szintén az kerüljön vetésre a
mezőgazdasági program keretében. Az 1ha-on kihúzott kordonrendszert az idei éven is kik
kellene használni, és megint megpróbálni a Juliska bab termesztését. A konyhakert az
önkormányzat szomszédságában lévő ingatlanon továbbra is megmaradna, valamint a fólia
házban a település virágozásához lehetne egynyári virágokat palántázni. Ott van még 1,5 ha a
Mátyáson, ahová tritikálé kerülhetne vetésre, ha a bizottság is egyetért a javaslattal.
A bizottság a felvetés figyelembe vételével a következő határozatot hozta 3 igen szavazattal:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
Településfejlesztési bizottságának
1/2014.(I.02)
határozata
A 2014. évi kistérségi startmunka mintaprogramok koncepciójának megtervezéséről
Bizottság:
A 2014. évi Start kistérségi startmunka mintaprogramok közül a - mezőgazdasági, téli és
egyéb értékteremtő valamint a helyi sajátosságokra épülő program is kerüljön indításra.
A mezőgazdasági programban:
8 ha-on folytatódjon tovább az ipari alma termsztése, 5 ha kerüljön kukoricával bevetésre a rét
területén, 1 ha-on a kiépített kordonrendszert kihasználva Juliska bab kerüljön termesztésre, a
mellette lévő 1 ha területén burgonya legyen vetve, a Mátyáson lévő 1,5 ha tritikálé
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bevetésével legyen hasznosítva, a Sallai kert pedig a konyhakertben termesztendő szokásos
zöldségfélékkel valamint fóliaházban palántázható növények nevelésére használjuk.
Téli és egyéb értékteremtő programban:
Az illegális hulladéklerakók felszámolásával valamint mederlap burkoló legyártásával és
ahhoz szükséges anyagi költségekkel kerüljön benyújtásra az igény
A helyi sajátosságokra épülő programban
a mzőgazdasági program keretében megtermelésre kerülő cirok felhasználása, seprű kötése
valamint vesszőseprű, kosárfonás legyen a program megvalósításnak célja.
88 fő segédmunkás ( 77 300 Ft)
3 fő brigádvezető
( 85 050Ft )
7 fő brigádvezető
(109 040 Ft)
3 fő adminisztrátor (109 040 Ft)
kerüljön alkalmazásra.
A bizottság a munkavállalók különböző programokban történő beosztásáról a későbbiekben
dönt.
A nagy értékű dologi beruházásra fordítandó forrás az almalé prés üzem eszközeinek
beszerzésére legyen kihasználva.
A programokban

Több napirend pont, és hozzászólás nem volt. Szabó Károly a bizottság elnöke az ülést
bezárta.

Kmf.

---------------------------------------Szabó Károly
Településfejlesztési biz. elnöke

---------------------------------------Szélné Pap Aranka
bizottsági tag
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