Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott
ülésének:

a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 63-69/2013.
d./rendeletei
TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kht. 2013. évi féléves beszámolójának az elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szabó Zoltánné előadó
2. Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátása
értékelésének kiegészítésére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
3. Előterjesztés
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

Felsőoktatási

Önkormányzati

4. Egyebek:

-

a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
pince kialakításáról
a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
Eszeny települési önkormányzat részére anyagi támogatás biztosításáról

M e g h í v o t t a k:
-

Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Takács Edina megbízott aljegyző

Tiszaszentmárton, 2013. november 18.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 8án (kedden) az önkormányzat házasságkötő termében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Leskovics Gáborné képviselő
Orbán Ferencné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Távolmaradását bejelentette: Kovács Gábor képviselő
Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
Takács Edina mb. aljegyző
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 települési képviselő
jelenlétével határozatképes. Javasolja a képviselő-testületnek a meghívóban közölt 3
napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
egyetértett.

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a TI-KÖSZ Kht. 2013. évi féléves beszámolójának az
elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szabó Zoltánné előadó
Szabó Zoltánné: Elmondja, hogy jelenleg az ügyvezető és két fő munkavállaló dolgozik a
TI-KÖSZ Kht-nál. A két dolgozó jelenleg a Czető Kft-nél végez munkát. A 10 főből 2 fő
maradt a cégnél. Az alvállalkozóval történő foglalkoztatásból származott volna a legtöbb
bevétel. Amit ebből terveztek a Kht bevételei címén, közel sem fog realizálódni. A gazdasági
társaság pénzkészlete 513 ezer forint. Az iskola tartozása nem került a Kht felé kiegyenlítésre,
március óta 239.400 forinttal tartoznak. Ebben az évben még várható kiadás a könyvvizsgáló
költsége, mely 100 ezer forint + ÁFA. Az ügyvédi költségeket is ki kell fizetni, melynek
összege még nem ismert.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy képes lesz-e a kht önmagát fenntartani? Képes lesz-e a nullásan
működni az önkormányzat segítsége nélkül?
Szabó Zoltánné: Úgy gondolja, hogy a gazdasági társaság fog tudni működni ebben az évben
úgy, hogy nem fog önkormányzati segítségre szorulni.
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Szabó Károly: Van-e lehetőség arra, hogy az önkormányzat helyi iparűzési adó
kedvezményt, vagy mentességet biztosítson a Kht-nak?
Dr. Szép Béláné: Megemlíti, hogy csak a Kht-nak nem adhat mentességet, illetve
kedvezményt az önkormányzat. Azt csak egységesen lehet alkalmazni, az minden
vállalkozóra kell, hogy vonatkozzon.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy azok az emberek, akik ott hagyták a Kht-t már lakossági
bekötések kivitelezésére jelentkeztek. Úgy gondolják, hogy az alvállalkozónál szereztek
ismeretet és alkalmasak a munka elvégzésére.
Szabó Károly: Úgy gondolja, hogy a TI-KÖSZ-nek gondolkodnia kell, hogy hogyan válhat
önfenntartóvá és milyen tevékenységet tudna vállalni a következő években.
Szűcs Dezső: Véleménye szerint az ötleteket, a felvetéseket, a lehetőségeket tolmácsolni kell
az ügyvezető felé, mert neki is fontos, hogy a jövőben lesz-e munkája, vagy nem.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a cirokseprű
előállításához biztosított előleget 2013. december 31-ig kell a TI-KÖSZ Kht-nak
visszafizetnie az önkormányzat részére, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
63/2013. (X.08.) számú
határozata
a TI-KÖSZ Kht. 2013. évi féléves beszámolójának az elfogadásáról

A Képviselő-testület:
A TI-KÖSZ Kht gazdálkodásáról készült fél éves beszámolót megtárgyalta és a melléklet
szerinti tartalommal e l f o g a d j a .
A cirokseprű előállításához biztosított 110.019 Ft összegű kölcsön visszafizetését 2013.
december 31. napjáig meghosszabbítja.
A határozatról értesülnek:
1./ TI-KÖSZ Kht Tiszaszentmárton
2./ Pénzügyi főelőadó helyben
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Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi
ellátása értékelésének kiegészítésére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy minden év május 31. napjáig kell elkészíteni a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló tájékoztatót, melyet meg kell
küldeni a megyei szociális és gyámhivatal részére. A gyámhivatal kérhet a tájékoztatóval
kapcsolatban kiegészítést és olyan adatokat, melyet a beszámoló nem tartalmaz. A
gyámhivatal kérte, hogy az előterjesztésben foglalt adatokkal kerüljön a beszámoló
kiegészítésre, melyet a képviselő-testületnek is meg kell tárgyalnia.
Leskovics Gáborné: Kérdezi, hogy a településen miért nem készült bűnmegelőzési program?
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy erre a jogszabály nem kötelezi az önkormányzatot. Ha
ragaszkodik hozzá a testület, akkor el lehet készíteni, illetve készíttetni.
Szélné Pap Aranka: Megemlíti, hogy van a rendőrségen egy szakember, aki készíti ezeket a
programokat. Azt tapasztalta, hogy van egy sablon, melyet ráhúz a településre.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy elgondolkodott azon, hogy vajon egy civil szervezettel kötött
megállapodás jelent-e megoldást a bűnmegelőzésre?
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
64/2013. (X.08.) számú
határozata
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátása értékelésének
kiegészítéséről

A Képviselő-testület:
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A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése alapján a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásának
értékeléséről szóló kiegészítést megtárgyalta és azt e l f o g a d j a .
A határozatról értesülnek:
1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Nyíregyháza

Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy a Magyar Köztársaság Emberi Erőforrások Minisztériuma
valamennyi település polgármesteréhez eljuttatta tájékoztató csomagját a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulóját hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. A
képviselő-testület 2011. évben döntött úgy, hogy nem kíván csatlakozni ehhez az
ösztöndíjpályázathoz. Most úgy tűnik, hogy lenne igény erre a pályázati kiírásra, ezért került
ez most testület elé. A testületnek az „A” és a „B” típusú ösztöndíjra is ki kell írni a
pályázatot. Az „A” típusú pályázat esetén 2014. évben 10 hónapon keresztül, a „B” típusú
pályázat esetén háromszor 10 hónapon keresztül kell a nyertes pályázót anyagi támogatásban
részesíteni.
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy korábban elég szigorú feltételeket határoztak meg a pályázók
számára. A pályázók háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatta meg az
öregségi nyugdíjminimumot. Javasolja, hogy most is maradjon ez az egy főre jutó jövedelem
a pályázati kiírásban. Javasolja továbbá, hogy összesen 5 pályázó részesüljön támogatásban, a
támogatás havi összege pedig 2.500 Ft legyen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet az elhangzott módosítással, mellyel a képviselőtestület 6 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2013. (X.08.) számú
határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

Önkormányzati Képviselő-testület:
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1./
K i n y i l v á n í t j a azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Elfogadja és magára nézve kötelezőnek
tekinti az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
a belépéshez szükséges nyilatkozatot 2013. október 11. napjáig juttassa el az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő részére.
2./ A pályázatokat elbíráló szerv a szociálisan legrászorultabb pályázók közül, a pályázati
kiírásban meghatározott elbírálási szempontok alapján az „A” és a „B” típusú pályázat esetén
összesen 5 főt részesít támogatásban.
3./ Tiszaszentmárton Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a „A” típusú
pályázat esetében 10 hónapon át, illetve a „B” típusú pályázat esetében 3-szor 10 hónapon át a
megítélt ösztöndíj összegét a pályázó rendelkezésére bocsátja akkor is, ha az általa
támogatásban részesített pályázók részére sem a Megyei Önkormányzat, sem az Emberi
Erőforrások Minisztériuma nem folyósít kiegészítő támogatást.
4./
A pályázatok elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A testület a
határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok elbírálása alapján a pályázót 2.500
Ft/fő/hó támogatásban részesíti.
5./
-

Mindkét pályázathoz mellékelni szükséges:
a közös háztartásban élők nettó jövedelemigazolását,
amennyiben a pályázó betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos
ellátást igénylő beteg, vagy rokkant van a háziorvos igazolását,
ha eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, a munkanélküli
ellátást megállapító határozatot, illetve öregségi nyugdíjszelvényt

6./ Az önkormányzat szociálisan rászoruló fiatalnak tekinti azt, akinek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft-ot.
A határozatról értesülnek:
1./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Budapest
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Budapest
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Nyíregyháza
Egyebek:

1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy megérkezett a két árajánlat a kamerarendszer kiépítésére.
Góré Tibor a korábbi ajánlatának megfelelően összesen 5 db kamerát szerelne fel, míg az
Imobile Kft által benyújtott ajánlat alapján az önkormányzatnak lehetősége nyílna arra, hogy
a támogatás összegéből a pályázatban szereplőtől több, összesen 14 db. kamerát szerezzen be.
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Az ajánlatban szereplő megnevezésekből nem lehet tudni, hogy melyik mit takar, nem lehet
eldönteni, hogy melyik a legjobb ajánlat, mert nem szakemberek. Az megállapítható, hogy a
Góré által felszerelt két kamera nem működik tökéletesen. Javasolja, hogy az Imobile Kft
ajánlatát fogadja el az önkormányzat. Kérdezi, hogy a támogatási szerződést kell-e
módosítani, ha a kamerák száma növekedni fog?
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egyeztetett a kincstárral, illetve a
minisztériummal ezzel kapcsolatban. A minisztériumban azt mondta a hölgy, hogy nem kell a
támogatási szerződést módosítani, azonban a belügyminiszter úrnak írni kell egy levelet, hogy
járuljon hozzá a kameraszám növeléséhez. Az is elmondta, hogy ehhez szokott hozzájárulást
adni miniszter úr. Reméli, hogy Tiszaszentmárton esetében is így lesz.

Az elhangzottakkal 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 határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2013. (X.08.) számú
határozata
a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
A képviselő-testület:
A településen kiépítésre kerülő közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer
kivitelezésével az Imobile Kft-t (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 1., képviseli: Tatár Tamás
cégvezető) bízza meg a benyújtott ajánlatának megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A határozatról értesülnek:
1./ Imobile Kft Nyíregyháza
2./ pénzügyi főelőadó helyben
2./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a Leader közösségnél a testület által
megjelölt 4 projektből hármat sikerült beadni. Az egyik a falunapi rendezvény, a másik a
települési monográfia elkészítése és a harmadik az alapítványnak az eszközbeszerzése. A
falunapra 2 millió forintra, az alapítvány eszközbeszerzésére szintén 2 millió forintra, a
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monográfia elkészítésére pedig 584 ezer forintra sikerült pályázni. A szűrőbuszra nem sikerült
pályázatot benyújtani, tekintettel arra, hogy csak egy árajánlatot sikerült beszerezni.
3./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a testületet, hogy megvizsgálták a tárolóba a pince építés
kérdését. Az 5 x 5 m-es pince helyett lehetőség nyílna 5 x 10 m-es pince építésére. Ő is úgy
gondolja, hogy hosszú távon arra szükség lesz. Holnapi nap folyamán elkezdik a pince
kiásását. Az urnafal a héten kész lesz, és a brigád átvonulhat a pince kialakításához. A pince
kialakítása a korábban említett 500 ezer forinthoz képest így 1 millió forintot fog igénybe
venni.
Az elmondottakkal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2013. (X.08.) számú
határozata
pince kialakításáról
A képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő tároló alatt pince kerüljön
kialakításra.
A pince kialakításához szükséges anyagszükségletre 1 millió forintot biztosít a tartalék keret
terhére.
A határozatról értesülnek:
1./ Pénzügyi főelőadó helyben
4./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy ismét kiírásra került a szociális tűzifa
pályázat, melyhez a lakásfenntartási támogatásban részesülők átlaglétszámát kell figyelembe
venni. Javasolja, hogy a maximális mennyiségre nyújtson be pályázatot az önkormányzat.
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
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68/2013. (X.08.) számú
határozata
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról

A képviselő-testület:
Pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.04.) BM. rendelet keretében 302 m3
keménylombos tűzifára.
A tűzifavásárláshoz vállalt önerő összege 383.540 Ft, melyet a költségvetéséből biztosít.

A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
2./ pénzügyi főelőadó helyben
5./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy szeptember 29-én Eszenyben falunapi rendezvényen vettek
részt, ahol nagy szeretettel fogadták őket. Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Eszenyben az
óvodát az egyház működtette, azonban azt hónapokkal ezelőtt bezárta. E miatt az
önkormányzat egy gyermekmegőrzőt szeretne kialakítani átmeneti jelleggel az önkormányzat
épületében, amíg nem oldódik meg az óvoda kérdése. Ennek kialakításához vár a testvér
település anyagi támogatást. Ehhez kint 100.000 Ft-ot ígért, amennyiben ahhoz a testület is
hozzájárul.
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
69/2013. (X.08.) számú
határozata
Eszeny települési önkormányzat részére anyagi támogatás biztosításáról
A képviselő-testület:
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Eszeny települési önkormányzat részére (testvér település) 100.000 Ft-ot biztosít a
gyermekmegőrző kialakításához, szükséges eszközök, játékok megvásárlásához.
A határozatról értesülnek:
1./ Eszeny települési önkormányzat
2./ Pénzügyi főelőadó helyben
6./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a Varga Lászlóné jutalma átutalásra került
a Wesley János Többcélú intézmény részére. Megemlíti, hogy többet lesznek a rendőrök a
településen jelen, mint korábban voltak. Elmondja, hogy a körzeti megbízott minden pártatlan
héten csütörtökön 10-12 óra között fogadóórát tart az irodájában. Megemlíti, hogy 2013.
október 26-án vagy 27-én kapunyitogató program lesz Tiszabezdéden, ahol a járáshoz tartozó
települések bemutatkoznak. Tájékoztatja a testületet az új téli közfoglalkoztatás elindításáról.
Elmondja, hogy a szájjal, lábbal festők megkeresték, hogy vásároljon képeslap csomagot,
melyet megvett, ami 2.900 Ft-ba került.
7./ Leskovics Gáborné: Tájékoztatja a jelenlévőket az idősek napi rendezvény programjáról.
Megemlíti, hogy a konyha dolgozók vállalták a kanászpecsenye megfőzését, az alapanyagokat
pedig ő fogja beszerezni a helyi boltban.

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

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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