Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 24-én
megtartott ülésének:
a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 220-222 /2014.
d./rendeletei:
.

TÁRGYSOROZAT

1.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok
fejlesztési támogatásának a felhasználására – Táncsics út útfelújítási
munkálatának kivitelezője kiválasztására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

Egyebek:
- Tájékoztatás önkormányzatok rendkívüli támogatásra irányuló pályázati lehetőségről
- Tájékoztatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
-

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. október 30.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember
24-én az önkormányzat házasságkötő termében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Leskovics Gáborné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Távolmaradását bejelentette: Kovács Gábor, Orbán Ferencné képviselő
Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 települési képviselő
jelenlétével határozatképes. Javasolja a képviselő-testületnek a meghívóban közölt 1 napirendi
pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.
Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok
fejlesztési támogatásának a felhasználására – Táncsics út útfelújítási munkálatának
kivitelezője kiválasztására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy korábbi egyeztetésen rangsorolták a Táncsics út felújítására
beadott pályázatokat. Megemlíti a munka elvégzésére a 7 pályázó közül 3 pályázónak van
esélye. Ettől a három pályázótól kértek igazolást a referencia munkáikról és kérték a
kivitelezőket, hogy a költségvetési kiírásba ágyazzák be az elvégzendő feladatokat. Ez a három
pályázó a DELTA-ROAD Four Kft, az Expert-Tech Clean Kft és az INOX-THERM Fft. A
műszaki ellenőri feladatokat Kiss Róbert fogja ellátni. Kiss Róberttel és Szabó Sándorral arra
az álláspontra jutottak, hogy a Delta-Road Four kft ajánlatát fogják javasolni elfogadásra a
képviselő-testületnek. Van egy szerződés-tervezet, melyet még lát kell nézni a garanciális idő
tekintetében, illetve a munkadíj kifizetésére vonatkozóan. Amennyiben az AC 11-es minőségű
aszfalt megfelelő, abban az esetben kerül sor a munkadíj kifizetésére. Műszaki szakértőt is
fogadtak, melynek a díja településenként 80 ezer forint + áfa. A műszaki ellenőr részére
településenként 50 ezer forintot kell fizetni. A labor díja kb. 30 ezer forint, de ezeket
vállalkozási díjban kívánják érvényesíteni. Tájékoztatásként megemlíti, hogy 1 km hosszú
útszakaszt fognak felújíttatni a központtól a buszfordulóig 4 méter szélességben, mindkét
oldalon 0,5 m szélességben zúzottkő padka készítéssel. A település helység név táblájáig
terjedő szakasznak a kátyúzási munkálatai is el lesznek végezve. Javasolja, hogy Delta-Road
Kft ajánlatát fogadja el a képviselő-testület. A kft a felújítási munkák elvégzésére bruttó
15.900.083 forintos árajánlatot nyújtott be. Jók a referenciái. Dolgozott a cég Benken,
Tuzséron az Erdértnél, a Taurusnál.
Szabó Károly: Véleménye szerint ezt a munkát 5 nap alatt el lehet végezni. Javasolja, hogy a
mintavételkor a mindenkori testület 1 tagja legyen jelen és ő mondja meg, hogy honnan vegyék
a mintát.
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Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy 5 éves garanciát el lehet képzelni, annyit bevállal a
vállalkozó?
Dr. Szép Béláné: Megemlíti, hogy a jótállási időtartam attól függ, hogy a két fél hogy tud
megállapodni.
Boros Gyula: Tekintettel arra, hogy a munkavégzés forgalomkorlátozással fog járni, az ott
lakókat erről tájékoztatni kell. Véleménye szerint lesz olyan nap, amikor a Táncsics út nem lesz
használható.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a Táncsics út felújítására a Delta-Road Kft ajánlatát
fogadják el, mellyel a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
220/2013. (IX.24.) számú
határozata
Táncsics út útfelújítási munkálatainak az elvégzéséről
A Képviselő-testület:
A Tiszaszentmárton, 199 hrsz-ú Táncsics út felújítására benyújtott árajánlatok közül a DELTAROAD Four Kft (4834 Tiszakerecseny, Alkotmány utca 18.) ajánlatát fogadja el.
Az elvégzendő munka munkadíja: 12.519.750 Ft + Áfa, összesen 15.900.083 Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, mely előzetesen pontosításra
és egyeztetésre kerül a vállalkozóval.
A határozatról értesülnek:
1./ kivitelező
2./ pénzügyi főelőadó
Egyebek
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szeptember 30-ig van lehetőség arra,
hogy rendkívüli támogatásra pályázatot nyújtson be az önkormányzat. Mindenki előtt ismert,
hogy a 2014. évi költségvetés forráshiánnyal lett elfogadva.
Ezen hiány pótlására mindenképpen szükséges a pályázat benyújtása. Előzetes számítások
szerint kb. 11 millió forint nagyságrendben fognak tudni pályázni. Iparűzési adóból
visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, mely több mint 2 millió forintos
nagyságrendű. Bérek, tiszteletdíjak nincsenek lefinanszírozva, ezek kifizetéséhez is kérik a
támogatást.

323.

Boros Gyula: Véleménye szerint is be kell nyújtani a pályázatot. Erről már szót váltottak akkor
is, amikor az idei költségvetést tárgyalta a testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy rendkívüli támogatásra nyújtson be pályázatot az
önkormányzat, mellyel a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
221/2014. (IX.24.) számú
határozata
az önkormányzat rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvényben szabályozott, a helyi önkormányzatok rendkívüli
támogatási jogcímére támogatás iránti kérelmet nyújtson be az önkormányzat
működőképességének megőrzése érdekében.

A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
2./ Pénzügyi főelőadó helyben
2./ Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ismét van lehetőség arra, hogy
csatlakozzon az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A csatlakozási
szándékról nyilatkozatot kell visszaküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
Szabó Károly: Úgy gondolja, hogy csatlakozni kell ehhez a pályázati kiíráshoz. A benyújtott
pályázatok alapján eldönti az önkormányzat, hogy milyen összegű támogatásban részesíti a
pályázókat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy csatlakozzon az önkormányzat a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz, mellyel a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal egyetértett és
az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
222/2014. (IX.24.) számú
324.

határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
A Képviselő-testület:
1./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
2./ Tiszaszentmárton Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az „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.
3./ A pályázatok elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A határozatról értesülnek:
1./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Budapest
2./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi
főelőadó
3./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy pályázatot nyújtottak be az Itthon vagy
Magyarország, szeretlek programsorozat megszervezésére, melyre 325 ezer forintot lehet
nyerni. Elég rövid volt a határidő a pályázat elkészítésére, a pályázatot személyesen kellett
bevinni a kincstárba. Ezt követően felvette a kapcsolatot Kovács Zsuzsával, a Nemzeti
Művelődési Intézet alkalmazottjával, aki megtervezte a szeptember 28-ai programot. Megkéri
annak ismertetésére.
Kovács Zsuzsa: Tájékoztatja a képviselő-testületet a tervezett programról. Elmondja, hogy lesz
csuhé baba készítés, ügyességi vetélkedő, ping - pong verseny. Fellépnének helyi zenészek,
illetve lesz gyerekműsor is. Kukoricából készítenek ételt és megválasztják Tiszaszentmárton
pálinkáját is. Szeretné, ha a képviselő-testület is csapatot alkotna és vetélkednének a
közmunkások csapatával. Szeretne filmet vetíteni, a Magyar vándort szeretné lejátszani. Este
pedig lesz a közös tűzgyújtás. Az ugráló vár 2-től 6 óráig fog rendelkezésre állni. A film
projektorról lenne vetítve. Elmondja, hogy kérné az önkormányzat segítségét a hangosítás
megszervezéséhez. Szüksége lenne sátrakra, illetve a mozihoz ülőkékre.
Szélné Pap Aranka: Elmondja, hogy neki tetszik a program, ő részt fog rajta venni.
Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.
K.m.f.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
325.

