Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott
ülésének:
a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 209-211./2014.
d./rendeletei:

TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési
támogatásának felhasználásra- Táncsics út felújításának kivitelezője
kiválasztására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

-

Egyebek:
010/1 hrsz-ú terület árverezési eljárásában való részvétel
natúr almalé gyártó gépsor vételár kiegyenlítése
Ti-Kösz kft. pénzügyi helyzetének ismertetése

M e g h í v o t t a k:
-

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

Tiszaszentmárton, 2014. július 23.

Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 31.
napján önkormányzat házasságkötő termében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Orbán Ferencné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
hiányzik:

Kovács Gábor képviselő
Leskovics Gáborné képviselő

Meghívottként jelen van:
Takács Edina megbízott aljegyző
Szűcs Dezső: polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 települési képviselő
jelenlétével határozatképes.
Ismereti, hogy a meghívóban szereplő napirend megtárgyalására nem kerülne sor, Zsurk
település sincs jelen, mivel a műszaki ellenőrrel, és az árajánlattévőkkel történő egyeztetés
még mindig zajlik, nem sikerült teljesen döntésre előkészíteni az ügyet.
Javasolja a képviselő testületnek, hogy az egyebek napirendi pontokkal folytassák,
képviselő-testület ezzel egyhangúlag egyet értett ezzel.

a

Egyebek:
1.) 010/1 hrsz-ú terület árverezési eljárásában való részvétel

Szűcs Dezső: elmondja, hogy a megvásárolt 172/16-os hrsz-ú területhez közvetlenül
kapcsolódó 010/1 hrsz-ú terület árverezésére kerül sor. Az árverezés lezárására augusztus 11én 8:00kor kerül sor. A terület ½ részben Goller Ákos, ½ részben pedig Goller Mónika
tulajdonát képezi. Csak a GollerMónika tulajdoni része kerül árverezésre, melynek kikiáltási
ára: 50 000FT. A terület mindössze 2 606 m2, ennek fele ugye 1 303 m2, mint kivett major
szerepel a megnevezése. Felteszi a kérdést, hogy az Önkormányzat induljon e az árverezésen
ennek megszerzésére.
Boros Gyula: utána számol, és arra a következetésre jut, hogy 1 303m2-ért nem is olyan
kevés 50 000Ft. Többet semmiképp nem ér, főleg hogy csak ½ tulajdon rész.
Takács Edina: elmondja, hogy ha a másik tulajdonrész eladására kerülne sor a törvény
tulajdonközösség esetében előnyben részesíti a másik tulajdonos társat, elővásárlási jog illeti.
Képviselő testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
209/2014. (VII.31.) számú
határozata
Tiszaszentmárton 010/1 hrsz.-ú ingatlan árverésen való részvételéről
A Képviselő-testület:
Az ingatlan árverésen való részvételt támogatja, 50 000 Ft. nagyságrendben javasol ajánlatot
tenni, az árverési előleget elutalását jóváhagyja 10 000Ft. összegben.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
2.) natúr almalé gyártó gépsor vételár kiegyenlítése

Szűcs Dezső: ismerteti a képviselő testülettel, hogy a gyártósor vételárának kiegyenlítése
megtörtént szerződés szerint. Ennek egy része a Start közfoglalkozatásban rendelkezésre álló
dologi eszközre fordítható - másik része pedig a lekötött, különböző pénzpiaci alapok
felbontásából adódó forrásból. A 10%-os összeg pedig a beüzemelést követően kerül
kiegyenlítésre, mely várhatóan augusztusban meg is valósul. Az üzem kialakítása jól halad, a
áram ellátás már biztosított, még a leállások helyei nincsenek pontosítva. A víz napokon belül
rendelkezésre áll a megadott paraméterek szerint.
3.) Ti-Kösz kft. pénzügyi helyzetének ismertetése

Szűcs Dezső: elmondja, hogy a Ti-Kösz Kft. pénzügyi helyzetére nem jelentett végleges
megoldást a homlokrakodó értékesítése, sajnos a munkabérüket és a 12-én esedékes
járulékbevallást nem tudják fedezni. Elindultunk annak irányában, hogy milyen formában
lehet ezt a céget átalakítani. A teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy a Kft. szövetkezeti
formába való átalakítása járható út, azonban a szövetkezeti forma nem tévesztendő össze a
szociális szövetkezet fogalmával. Kéri a testületet, hogy tegyen javaslatot a cég
megmentésére,.
Szélné Pap Aranka: már legutóbb is felvetődött, hogy a szennyvíz szolgáltatásra szerződést
kötött települési önkormányzatokkal szemben kerüljön bevezetésre szerződésmódosítás által
egy rendelkezésre állási díj.
Szabó Károly: javasolja, hogy az ügyvezető dolgozzon ki egy almafuvarozásra vonatkozó
díjat, kg-onkénti díjat, mellyel a helyi szállítók alá tud menni árban, és keresse föl a
termelőket ajánlva nekik a lehetőséget, és kössön velük szerződést. Próbálja megtudakolni
hogy kinek mikor van előjegyzése, és ütemezzenek akár napi több fuvart is.
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Szűcs Dezső: elmondja, hogy a Ti-Köszt mindenképp ki kell segíteni hogy tudjon járulékot
bevallani.
Több javaslat nem érkezett, a képviselő testület 5 igen szavazattal a következő határozatokat
hozta a Kft-vel kapcsolatosan:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
210/2014. (VII.31.) számú
határozata
rendelkezésre állási díj alkalmazásáról
A képviselő-testület:
A Ti-Kösz Kft. ügyvezetője kezdeményezzen szerződésmódosítást a vele szerződésben álló
szervezetekkel szemben, mely szerint 10 000Ft + Áfa összegű rendelkezésre állási díj kerül
kiszámlázásra havi rendszerességgel.
A határozatról értesülnek:
1./ Ti-Kösz Kft. ügyvezetője
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
211/2014. (VII.31.) számú
határozata
Ti-Kösz Kft. tevékenységéről
A képviselő-testület:
A Ti-Kösz Kft. bér és járulék befizetéséhez szükséges összeget biztosítja 200 000 Ft.
nagyságrendben a tartalékkeret terhére.
Az ügyvezető részére feladatként jelöli meg fuvarozási díjtétel kidolgozást, és megrendelők
felkeresését mind helyben, mind a környező településeken. Javasol számára 3,5Ft/kg szállítási
ár alapot.
A határozatról értesülnek:
1./ Ti-Kösz Kft. ügyvezetője
Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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