Képviselő-testületének 2013.
(szombaton) az önkormányzat házasságkötő termében megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton

Község

Önkormányzat

december

a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 74-78 /2013.
d./rendeletei: 11/2013
TÁRGYSOROZAT

1./ Előterjesztés a 2013. évi közmeghallgatás beszámolójára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
2./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
keretében benyújtott pályázatok bírálására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
3./ Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
szóló rendelet elfogadására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
- a szociális tűzifa vásárláshoz a saját erő és a szállítás költségének a biztosítására
Egyebek:

-

„Mindenki Karácsonyának” megszervezéséről
Közmunka programban közreműködők anyagi elismeréséről

M e g h í v o t t a k:
-

Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Kovács Lajosné Záhonyi Járási Hivatal vezetője
Takács Edina megbízott aljegyző

Tiszaszentmárton, 2013. december 31.

Szűcs Dezső
polgármester

07-én

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december
7-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Leskovics Gáborné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
Takács Edina megbízott aljegyző
Kovács Lajosné Záhonyi Járási Hivatal Vezetője
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 települési képviselő
jelenlétével határozatképes. Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés 3 napirendi pontjának a
megtárgyalására, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a 2013. évi közmeghallgatás beszámolójára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy elkészítette a beszámolót a 2013. évi közmeghallgatásra. Kéri,
hogy a testület tagjai mondják el róla a véleményüket, illetve egészítsék ki, ha valamit esetleg
kihagyott a beszámolóból.
Boros Gyula: A félreértések elkerülése érdekében javasolja, hogy a beszámolóban legyen
benne, hogy a központi költségvetés biztosít 10 milliárd forintot azon önkormányzatok
részére, akik nem voltak részesei a hitelkonszolidációnak. Javasolja, hogy a sportról is essen
szó a beszámolóban.
Szabó Károly: Véleménye szerint a közmeghallgatás két kérdés köré fog orientálódni. Az
egyik a szennyvíz, a másik pedig az egészségügy lesz.
Szélné Pap Aranka: Javasolja, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és
tájékoztassák a közmeghallgatáson jelen lévőket. Szót lehetne ejteni a szociális
földprogramról is, bár már kifutott, de az eredményei még most is érződnek.
Szabó Károly: Javasolja, hogy a BM elismerésről és a díj felhasználásról is essen szó a
közmeghallgatáson. Tájékoztassák a jelenlévőket a natur almalé gyártó üzemmel kapcsolatos
elképzelésekről.
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Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ismét lehetősége nyílik az önkormányzatnak
20 fő közfoglalkoztatására.

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2013. (XII.07.) számú
Határozata
a 2013. évi közmeghallgatás beszámolójáról
A képviselő-testület:
A 2013. évi közmeghallgatásra készített beszámolót megtárgyalta és az elhangzott módosító
javaslatokkal e l f o g a d j a .
A határozatról értesülnek:
1./ Polgármester helyben

Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatok bírálására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a testület döntésének
megfelelően
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
meghirdetésre került a településen élő felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, illetve oda
jelentkező diákok részére. A pályázati kiírás alapján 13 db pályázat került benyújtásra. Ebből
2 fő „B” típusú pályázatot, 11 fő pedig „A” típusú pályázatot nyújtott be.
Takács Edina: Elmondja, hogy ki nyújtottak be pályázatot és tájékozatja a jelenlévőket, hogy
mely pályázóknál mennyi a családban az egy főre jutó jövedelem. Megemlíti, hogy 13
pályázatból egy érvénytelen, nem lett csatolva jogviszony igazolás. Pályázatot nyújtott be
Szűcs Orsolya, Szűcs Dóra, Szűcs István, Szabó Gábor, Nádasi Dóra, Nádasi Tímea, Orbán
Ágnes, Orbán Nóra, Szekeres János, Hrabovszki Szabina, Szabó Máté és Szabó Ágnes.
A Hrabovszki Szabina hallgatói jogviszonya 2014. január 30-ig tart, a jogviszony igazolás
szerint, így ő csak egy hónapig részesülhetne az ösztöndíjban.
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Leskovics Gáborné: Véleménye szerint egy családból csak 1 fő részesüljön az ösztöndíjban.
Szabó Károly: Álláspontja szerint azt is nézni kell, hogy ki hol tanul?
Szélné Pap Aranka: Úgy gondolja, hogy a Nádasi család eléggé rászorult, ott mind a két
gyermeket támogatni kellene.
Szűcs Dezső: Az elhangzott javaslatok alapján ő is támogatja, hogy Szekeres János, Nádasi
Tímea, Szabó Ágnes, Orbán Ágnes és Nádasi Dóra részesüljenek 2014. évben Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázatban.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, azt, hogy kik
részesüljenek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, mellyel
a képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot
hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2013. (XII.07.) számú
Határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
benyújtott pályázatok bírálásáról
A képviselő-testület:
Az 65/2013. (X.08.) számú határozata alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjban az alábbi személyeket részesíti havi 2.500 Ft támogatásban 10
hónapig, azaz két egymást követő tanulmányi féléven át:
-

Nádasi Dóra Tiszaszentmárton, Damjanich út 67.
Nádasi Tímea Tiszaszentmárton, Damjanich út 67.
Szekeres János Tiszaszentmárton, Dózsa Gy. út 6.
Orbán Ágnes Tiszaszentmárton, Kossuth út 26.
Szabó Ágnes Tiszaszentmárton, Petőfi út 32.

A határozatról értesülnek:
1./ Ösztöndíjban részesültek
2./ Pénzügyi főelőadó helyben
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Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló rendelet elfogadására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott a szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, melynek köszönhetően 147 m3 fa
vásárlásához kapott az önkormányzat támogatást. A tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás felhasználásáról az 57/2013. (X.4.) BM rendelet rendelkezik. A BM rendelet
értelmében a települési önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális
rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit. A BM rendelet szerint a szociális
rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára,
lakásfenntartási támogatásra jogosultak előnyt élvezzenek, továbbá előnyben kell részesíteni
azt a családot, akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a kérelmeket 2014. január 10. napjáig lehessen benyújtani a
hivatalba.
Szabó Károly: Javasolja, hogy aki saját erdőterülettel rendelkezik, az ne részesüljön a
szociális tűzifából. Tavaly előfordult, hogy vitték a kérelmezőnek a tűzifát, ő pedig a saját
tulajdonú erdőjét termelte kifelé.
Szűcs Dezső: Tájékozatja a képviselő-testületet, hogy a tüzifa szállítását az önkormányzat
megoldani nem tudja, javasolja fogadja el a a Nyírerdő Zrt. ajánlatát, aki a tűzifa szállítását
2500 Ft/m3 + ÁFA összegért vállalja. Ez a 147 m3 esetében 466.525 Ft. A saját erő, amit
ehhez a pályázathoz biztosítani kell az 186.690 Ft ÁFÁ-val együtt, és ezért az összegért a
szociális tűzifát haza is kell szállítani.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet az elhangzott
módosításokkal, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az
alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelete
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és az 57/2013. (X.4.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
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1.§ (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a
szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Tiszaszentmárton község közigazgatási területén lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.
2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat
a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
b) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, ha a nyugdíjának összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.
(2) Az a)-ad) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.
(3)Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg, kizárólag
természetbeni ellátás formájában, függetlenül a lakásban élő személyek számától.
(5) Nem állapítható meg szociális tűzifa támogatás azon kérelmező részére, aki saját tulajdonú
erdőterülettel rendelkezik.
3.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmeket 2014. január 10. napjáig lehet benyújtani a Tiszabezdédi Közös
Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálásra a képviselő-testület hatásköre, aki a támogatásról a kérelem
beérkezését követő ülésén, legkésőbb 2014. január 31. napjáig dönt.
4.§ Ez a rendelet 2013. december 9. napján lép hatályba és 2014. március 31-én hatályát
veszti.
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Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
1. melléklet
Kérelem szociális célú tűzifa igénybevételére

Kérelmező adatai:
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Születési hely:………………………….idő:……….. év………………………...hónap…..nap.
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Lakóhely:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….
Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról, és jövedelmekről

Rokonsági fok

Születési hely

szül.idő

Név
év-hó-nap
Házastárs/
élettárs
gyermekek:

Vele együtt
élő közeli
hozzátartozó:
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Anyja neve

jövedelme

Ingatlan adatai (amelyben lakik)
Ingatlan

alapterülete: ….. m2

szobáinak száma:…….…

Szociális ellátás formája (megfelelő rész aláhúzandó)
aa) aktív korúak ellátása

határozat száma:

ab) időskorúak járadéka

határozat száma:

ac) lakásfenntartási támogatás

határozat száma:

ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

határozat száma:

b) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, ha a nyugdíjának összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum háromszorosát (85 500Ft-ot nem meghaladó)
A lakóházat, amelyben élek ……………………… (fával, vagy részben fával) fűtöm.
Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről
alapterülete
Tulajdon fajtája

m2

Címe

becsült forgalmi
értéke

szerzési éve

Családi ház, öröklakás,
üdülő
telek, hétvégi ház
ERDŐTERÜLET:
egyéb ingatlan
Gépkocsi
tipusa

kora:

szerzési
éve:

(év)

becsült forg.
értéke (Ft.)

Kérelem indokolása:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy
személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából
kezeljék.
Tiszaszentmárton, 2013 év december ..hó ……nap
------------------------------------------------kérelmező aláírás
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Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a szociális tűzifa
szállításához és a saját erőhöz szükséges pénzeszközt a képviselő-testület a tartalékkeret
terhére biztosítja, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
76/2013. (XII.07.) számú
Határozata
a szociális tűzifa vásárláshoz a saját erő és a szállítás költségének a biztosításáról
A képviselő-testület:
A szociális célú tűzifa vásárláshoz a saját erő összegét, mely 186.690 Ft és a szállítás
költségét, mely 2500 Ft/m3+ÁFA, a tartalékkeret terhére biztosítja.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben

Egyebek
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy november 28-án a Belügyminisztériumban
átvételre került az az elismerés, melyet az önkormányzat a start közfoglalkoztatásban elért
eredményeiért kapott. Ezen elismeréssel a település 2 millió forint plusz támogatásban
részesült. Ebből 1 munkanélküli 1 hónapos foglalkoztatását kell biztosítani, ami kb. 100 ezer
forint, a többi pénzt eszközök, gépek beszerzésére lehet fordítani a program továbbfejlesztése
érdekében. A fennmaradó pénzeszközből MTZ erőgéphez szerelhető hótoló kerülne
megvásárlásra, illetve a natúr almalé gyártás megvalósításának egyik eszköze kerülne
beszerzésre. Az elismerés átadása a BM márványpalota részében történt, ahol az elismert
települések munkáiról készült fotók is ki voltak állítva.
2./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kamerarendszer kiépítése elkezdődött,
megkezdte a vállalkozó a kivitelezést. December hónapban már az átvételére is sor kerülhet.
3./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a településen a közművelődési feladatokat Kovács Gáborné
Zsuzsanna látja el, akit tájékoztatja a testületet az eddig végzett munkáról, illetve az
elképzelésekről.
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Kovács Gáborné: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy december 5-én és 6-án
mikulás rendezvény került megtartásra a tájházban. Mikulással, krampusszal találkozhattak a
gyerekek a rendezvényen és részük volt egy kis vendégségben is. Sok felnőtt és idős ember is
bement a tájházba, ahol sikerült spórban fűteni is. Nagyon jó a rendezvénynek a visszajelzése.
Szeretné, ha egy vendégkönyv lenne rendszeresítve a tájházban. December 22-re a Mindenki
Karácsonyát tervezik a tájház udvarára. A parkoló részen lenne a színpad. Fellépnek az
iskolások, óvodások, idősek énekelnek és a tiszaszentmártoni tánckör is képviselteti magát.
Lesz mézeskalács készítés, karácsonyi díszeket árulnak, borral, teával és kőtkaláccsal látják
vendégül a látogatókat. A vadásztársaság felajánlásának köszönhetően vaddisznó pörköltet
fognak főzni. Fél háromig tartanának a programok és zárásként egy istentiszteletre kerül majd
sor.
Szélné Pap Aranka: Véleménye szerin jó lenne, ha a tájházban lenne egy búbos kemence.
Szűcs Dezső: Jónak tartaná, hogy a közművelődési előirányzat terhére egy kiállítás is
megszervezésre kerülne a református templom falai között.
Szűcs Dezső javasolja, hogy a „Mindenki Karácsonyának” a megszervezésére 100 ezer
forintot biztosítson a képviselő-testület a tartalék keret terhére.
Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
77/2013. (XII.07.) számú
Határozata
„Mindenki Karácsonyának” megszervezéséről
A képviselő-testület:
A 2013. évi „Mindenki Karácsonyának” megszervezésére a tartalékkeret terhére 100 ezer
forintot biztosít.
A közművelődési keret előirányzatának terhére egy állandó kiállítás kerüljön megszervezésre
a református templom falai között.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
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4./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy folynak a tárgyalások Deutsch Pállal a
közös üzem létrehozása érdekében. Elképzelés van arra vonatkozóan, hogy itt a településen
létrejönne egy tőkehús feldolgozó üzem. Az almalé gyártásra is kedvezőek a piaci
lehetőségek. Ahhoz szükséges beszerezni egy WOREN típusú gépsort. Hajdúhadházon egy
500 kg/óra típusú gépsor került megtekintésre, de fog kérni árajánlatot 1000 kg/óra
teljesítményű gépsorra is.
5./ Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy a BM elismerés kapcsán a dolgozóknak is meg kellene
köszönni a munkájukat. Javasolja, hogy Orbánné Tündének és a 4 csoportvezetőnek adjanak
egy üveg pezsgőt és egy csomag szaloncukrot. Szabóné Zsuzsa, Szabóné Erzsike és Srágli
Kata nettó 20 ezer forint elismerésben részesüljenek.
Szélné Pap Aranka: Jobbnak látná, ha mindenki anyagi elismerést kapna.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a benti dolgozók és Tünde kapjanak év végi elismerésként nettó
20 ezer forintot, a négy csoportvezető pedig 10 ezer forintot.
Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
78/2013. (XII.07.) számú
Határozata
Közmunka programban közreműködők anyagi elismeréséről
A képviselő-testület:
Javasolja, hogy a közmunkaprogrammal kapcsolatban végzett eredményes munkájának
elismeréséül a polgármester Szabóné Zoltánné Zsuzsát, Srágli Katalint, Szabó Zoltánné
Erzsikét és Orbánné Dancs Tündét nettó 20 ezer forint összegű anyagi elismerésben
részesítse.

A közmunkaprogram négy csoportvezetője Horváth Tibor, Vincze János, Orbánné Szóka
Borbála és Böröcz Albert nettó 10 ezer forint összegű anyagi elismerésben részesüljenek.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
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Szűcs Dezső tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az év végi záró testületi ülésre
2013. december 30. napján fog sor kerülni. Délután 13 órakor lesz az indulás az
önkormányzat buszával Sárospatakra. Hercegkúton megtekintésre kerül a település kiépített
térfigyelő kamera rendszere.

Mivel az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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