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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Tiszaszentmárton
község
Önkormányzat
Képviselő
Testületének
Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelői Bizottság ülésén
2014. július 23-án 16:30 kezdettel
Tiszaszentmárton Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében

JELEN VANNAK
›

Szabó Károly - településfejlesztési bizottság elnöke

›

Szélné Pap Aranka - bizottsági tag

›

Tóth Zoltánné – bizottsági tag

Meghívott:
- Szűcs Dezső polgármester
- Boros Gyula alpolgármester

Szabó Károly a településfejlesztési bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottsági tagok közül jelen van 3 fő, 2 fő, Kovács Gábor és
Szabó Zsolt bizottsági tagok hiányoznak, az ülés határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadott, se felkéri Szűcs Dezső polgármestert, hogy ismertesse a program célját
és abban rejlő lehetőségeket.
Szűcs Dezső elmondja, hogy a 2 fő diákmunkásunk mellé kaptunk még 2 fő foglalkozatására
lehetőséget egy hónap időtartamra napi 6 órában. A belvíz elvezetés program keretében a
településen még meg nem valósult csapadékvíz/belvíz elvezető árkok kialakítására kerülne sor. 19 fő
dolgozna, napi 8 óra munkaidőben, ebből 2 fő szakmunkás, 1 fő irányító és 16 fő segédmunkás 5
hónapon keresztül. A mederburkolása a közfoglalkoztatottak által előállított mederlapokkal kerülne
leburkolásra, melyet a tervezett anyagokból öntetnének ki. 45x45 cm es mederlapokkal számolva 1300
db mederlapra lenne szükség a megadott 194 folyóméteren. A folyókák kialakításához legyártott
elemek kerülnek megvásárlásra. A település vízkár elhárítási tervében is szerepel ennek a szakasznak a
belvíz kérdése. Szintén a program keretében, amennyiben elkészült az új elvezető rendszer, azt
követően a meglévőek karbantartása is esedékes, mivel több helyen azok megrepedtek, vagy egy-egy
mederlap csere vált esedékessé, illetve azok a téli havazás beállta előtti tisztítása valósulna meg a
település valamennyi elvezetőjében. Az illegális hulladéklerakók felszámolása program keretében a
településen található több illegális lerakóhely felszámolására kerülne sor. A hulladékot az Észak
Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisvárdai telephelyére szállítjuk, ahol szakszerű hulladékkezelés
történik. 40 tonna szemét összegyűjtés, elszállítása töténne meg a program. A szemét különböző
területeken történő összegyűjtése után egy helyre történik azok beszállítása önkormányzati járművel,
majd azt követően a szemét felrakodását egy szolgáltató végezné,- mivel az önkormányzatnak nincs
erre eszköze (markoló/villás emlő stb)- majd azt követően a szolgáltató saját eszközével beszállítja azt
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a kisvárdai hulladéklerakó telephelyre. A programban 9 fő segédmunkás 1 fő szakmunkás, 1 fő
brigádvezető alkalmazására nyílok lehetőség. Kéri hogy a bizottság jelölje ki, kik kerüljenek
foglakoztatásra a programokban.

A bizottság egyhangúlag- 3 igen szavazattal hozta meg a következő határozatot:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
Településfejlesztési bizottságának
5/2014(VII.23.)
határozata
2014. évi közfoglalkoztatás: belvízelvezető és illegális hulladéktelepek felszámolása
program munkaerőigényének feltöltése
Bizottság:
Javasolja a következő személyek részvételét a belvíz elvezető programban 2014.08.01.2014.12.31.:
1. Pongó Zoltán
2. Kovács Gergő
3. Lakatos József
4. Kiss Gábor
5. Oláh Péter
6. Kovács Elemér
7. Kovács Gyula
8. Balogh Sándor
9. Horváth Gyula
10. Radics István
11. Lakatos Jenő
12. Lakatos László
13. Papp Lászlóné (Pongó Gabriella)
14. Rostás Andorné (Orgován Edit)
15. Péter István
16. Lakatos Julianna Terézia
17. Böröcz Jánosné Szabó Ibolya ------brigádvezető
18. Berecz Zsolt
19. Pongó Róbert
Javasolja a következő személyek részvételét az illegális hulladéklerakók felszámolása
programban 2014.08.01.-2014.11.30.:
1. Fekáné Varga Edit
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rostás Szabolcsné Rózsa Júlianna
Radics József
Pongó Zsoltné (Palotás Mónika)
Nagy Gizella
Kovács Elemérné (Bódi Ilona)
Tóth Gábor
Kovácsné Dancs Ilona
Patikás Diána

10. Balogh Tibor-------szakmunkás
11. Tóth Zoltánné Oláh Anikó----- brigádvezető
Diákmunka keretében Szekeres János és Kacsari Dóra kerüljön bevonásra a programban az
előző 2 fő: Lakatos Kinga és Boros Ágnes mellett.
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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