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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének 
Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság ülésén 
2014. 11.17.-én 16:00 kezdettel  
Tiszaszentmárton Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
 

J E L E N    V A N N A K 
 
› Molnár László - településfejlesztési bizottság elnöke 

› Kovács Gábor - bizottsági tag  

Nagy Csaba- bizottsági tag 

Meghívott:  
- Szűcs Dezső polgármester 

- Orbánné Dancs Tünde területi vezető 

- Szabó Zoltánné adminisztrátor 

- Péterné Halász Mariann 

 
Molnár László  a településüzemeltetési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, az ülés határozatképes.  

Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 3 igen 

szavazattal elfogadott. 

 

1.) Trsp/ : A 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok koncepciójának megtervezése 

Előadó: Molnár László, a bizottság elnöke 

Molnár László: felkéri Szűcs Dezső polgármestert, hogy tájékoztassa a bizottságot a 

napirendi ponttal kapcsolatos előzményekre. 

Szűcs Dezső: tájékoztatja a bizottságot, hogy a november 18-án 12:00-ra kell megküldeni a 

munkaügyi központ felé az előzetes tervezést. A munkaügyi központ kiküldött ügyirata 

alapján 5 programelem indítására nyílik lehetőség: - mezőgazdasági, továbbá a hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatásra (belvíz, illegális hulladék, külterületi közutak, szociális 

feladat), helyi sajátosságokra épülő program. 

A külterületi, közutak és a szociális feladat programelem eddig nem került indításra. 

Településünkön a mezőgazdasági program, a belvíz és az illegális hulladék programelemek, 

és a helyi sajátosságra épülő program már az elmúlt években is működött. 
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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. 

Továbbá tájékoztatja a bizottságot, hogy képzések indulhatnak 2014 12.01-től 

- állattenyésztő 20 fő helyszíne Tiszaszentmárton 
- kisgépkezelő 4 fő helyszíne Záhony 
- motorfűrész kezelő 4 fö helyszíne Fényeslitke 

 
Molnár László: javasolja, hogy a település indítsa el az eddigi programelemeken kívül még a 

külterületi, közutak programot is, mert a mezőgazdasági utak, főleg tavasszal gyakran 

járhatatlanok. A mezőgazdasági programban javasolja egy fő szerszám, anyagraktáros és 2 fő 

mezőőri szolgálatot teljesítő személy kiválasztását. 

Szűcs Dezső: elmondja, hogy az idei éven, a bérköltség 10%-át lehet dologi költségnek 

betervezni. Javasolja, a mezőgazdasági programban a vetésforgó alkalmazását kéri a bizottság 

tagjait, hogy döntsenek, mely területeken milyennövényeket termesszenek. 

Nagy Csaba: javasolja a konyhakert kerüljön a volt TSZ területére. 

Kovács Gábor: javasolja a rétre 1ha burgonya vetését. 

Szűcs Dezső: javasolja a rétre 1ha cékla ültetését. 

Molnár László: javasolja a rétre 1ha káposzta ültetését. 

Nagy Csaba: javasolja a rétre, a megmaradt 3,6ha napraforgó vetését. 

Szűcs Dezső: javasolja a rét területén a cirok termelését, a 8 ha ipari alma termesztése tovább 

folytatódjon, az gyümölcsös termő területét bővíteni lehetne.  Az 1ha-on kiépített 

kordonrendszert jobban ki kellene használni, és megint megpróbálni a Juliska bab 

termesztését, illetve uborkatermesztést is lehetne végezni. Az uborkatermesztéshez szükséges 

öntözőberendezés beszerzése a dologi költségre fordítandó finanszírozásból megvalósítható. 

Javasolja az önkormányzat erdőterületéből kitermelt alapanyag felhasználásával göngyöleg 

gyártását(tartályláda, szabolcsláda készítését). Továbbá javasolja a belvíz programban a 

meglévő csapadék elvezetők felújítását, és új szakasz építését. 

Kovács Gábor: javasolja, az illegális hulladék programban az illegális hulladék lerakók 

felszámolása tovább folytatódjon, van még terület ahonnan  hulladék elszállítása történhet. 

Szűcs Dezső: a mezőgazdasági programban 84 fő, a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatásban 36 fő /belvíz programelemben 15 fő, illegális hulladék programelemben 

11 fő, külterületi, közutak programelemben10 fő/, a helyi sajátosságra épülő programban 10 

fő alkalmazását javasolja. 
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A bizottsági tagok egyhangúan javasolják, hogy a dologi költségre fordítandó finanszírozást 

az uborkatermesztéshez szükséges öntözőberendezés beszerzésére fordítsuk, a program 

elindításához szükséges kisebb dologi eszközök mellett (mint vetőmag, növényvédő szerek, 

munkaruha) 

 

A bizottság a felvetés figyelembe vételével a következő határozatot hozta 3 igen szavazattal: 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET 

 
Településüzemeltetési bizottságának 

7/2014.(XI.17) 

h a t á r o z a t a 
A 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok koncepciójának megtervezéséről 

 
Bizottság: 
A 2015. évi Start kistérségi startmunka mintaprogramok közül a - mezőgazdasági, a belvíz és 

az illegális hulladék, a külterületi, közutak, a helyi sajátosságra épülő program kerüljön 

indításra. 

A mezőgazdasági programban: 

8 ha-on folytatódjon tovább az ipari alma termesztése, gyümölcsös termő területének 5ha 

bővítése 1 ha burgonya, 1ha cékla, 1ha káposzta, 3,6 ha napraforgó kerüljön bevetésre a rét 

területén, 1 ha-on a kiépített kordonrendszert kihasználva Juliska bab és uborka kerüljön 

termesztésre, a mellette lévő 1 ha területén cirok legyen vetve, a volt TSz területén a 

konyhakertben termesztendő  zöldségfélék kerüljenek termesztésre. 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

A belvíz programelemben:  
A belvíz elvezetéséhez szükséges meglévő csapadék elvezetők karbantartására, és új szakasz 
építésére kerüljön sor. 
 
Az illegális hulladék programelemben: 
Az illegális hulladék lerakók felszámolása tovább folytatódjon. 
 
A külterületi,közutak programelemben: 
A mezőgazdasági utak karbantartása történjen meg. 
 
A helyi sajátosságra épülő programban: 
Göngyöleg gyártása (tartályláda, szabolcsláda készítése) valósuljon meg az önkormányzat 
erdőterületéből kitermelt alapanyag felhasználásával. 
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A programokban   116 fő segédmunkás    
           14 fő szakmunkás       
    
kerüljön alkalmazásra. 
A bizottság a munkavállalók különböző programokban történő beosztásáról a későbbiekben 
dönt. 
A nagy értékű dologi beruházásra fordítandó forrás az uborkatermesztéshez szükséges 
öntözőberendezésre, és a szükséges vetőmagok, növényvédő szerek, műtrágyák beszerzésére 
legyen kihasználva.  
 
2014 12.01-től képzések indítása 

- állattenyésztő 20 fő  
- kisgépkezelő 4 fő 
- motorfűrész kezelő 4 fő 

 
 
Több napirendi pont, és hozzászólás nem volt. Molnár László a bizottság elnöke az ülést 
bezárta. 
  
 

Kmf.     
            
 

 
----------------------------------------                                         ---------------------------------------- 
            Molnár László        Kovács Gábor 
 Településüzemeltetési biz. elnöke                  bizottsági tag 
 
 


