Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 8-án megtartott
ülésének:
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 244-253/2014.
d./ rendeletei: 10/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet
TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vagy megszüntetésére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

2. Előterjesztés Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

3. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
keretében benyújtott pályázatok bírálására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

4. Előterjesztés Dr. Pavlovics Miklós közalkalmazotti jogviszonyának létesítésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

5. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
megállapodás elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

6. Előterjesztés Ti-Kösz Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

7. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

8. A 2014. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

9. Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában
való önkormányzati képviseletre
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

10. Előterjesztés 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Egyebek:
- tiszaszentmártoni családok ajándékutalványban részesítéséről
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, 2015. január 3.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 8án a házasságkötő teremben megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Kovács Gábor képviselő
Molnár László képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző
Takács Edina megbízott aljegyző
Pokol Csabáné pénzügyi főelőadó
Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 tagból 6 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg a testület. Ezzel a
képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal egyetért.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy mindenki írásban megkapta az anyagot és láthatja, hogy milyen
összegből gazdálkodott a közös önkormányzati hivatal. Mindenki előtt ismert, hogy a közös
önkormányzati hivatal 2013. március 1. napjától jött létre. Két hónapig a tiszaszentmártoni
költségvetésben szerepelt a hivatal fenntartása, majd márciustól Tiszabezdédnek került a
normatíva átadásra.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy sikerült-e a törvény által előírt személyi juttatásokat a
dolgozóknak kifizetni? Úgy látja, hogy Tiszaszentmárton esetében 508 ezer forint
pénzmaradvány van.
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy mindenki megkapta a juttatásokat. A 2013. évi hivatali
működéshez a tiszabezdédi önkormányzatnak pénzeszközt kellett hozzátennie, mert a kapott
finanszírozásból nem tudtunk működni.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy jól emlékszik-e, hogy a tiszaszentmártoni és a tiszabezdédi
hivatalban dolgozók között bérkülönbség van.
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Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Tiszabezdéden 10 %-os
illetménykiegészítés volt 2013. évben, ugyanakkor a hivatalban dolgozó két kolleganő
személyi illetményt kapott.
Pokol Csabáné: Véleménye szerint a tiszabezdédi hivatalban a kor miatt is magasabbak az
illetmények.
Molnár László: Nem érti, hogy mit jelent az előző jegyző bére a költségvetésben.
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatásként elmondja, hogy az előző jegyző 2012. december 30.
napjával nyugdíjba ment, de az átmeneti időszakra felkérte a képviselő-testület, hogy segítse a
hivatal munkáját. Ezért kapott egy elismerést és a költségvetésben szereplő pénzjutalmat.
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy az 508 ezer forint megtakarítást a tiszaszentmártoni
kirendeltségre kellene fordítani. Tiszaszentmártonban nem volt gázfelhasználás, amit a
költségvetésben terveztek és az irodai költségvetés sem került felhasználásra. Megemlíti,
hogy ezt már egyeztette polgármester úrral, aki nem zárkózott el a kéréstől.
Pokol Csabáné: Megemlíti, hogy 2014. évben magasabbak lesznek a költségek, mert sok
olyan van, ami nem volt a költségvetésben tervezve. Többet jártak továbbképzésre az Eper
program miatt, belső ellenőr is van, és annak a költsége sem volt tervezve.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a közös hivatal 2013. évi költségvetésének az
elfogadását azzal, hogy az 508 ezer forint a tiszaszentmártoni kirendeltségen kerüljön
felhasználásra, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
244/2014. (XII. 08.) számú
határozata
a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről
A képviselő-testület:
A Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót
megtárgyalta és azt elfogadja.
Kéri, hogy a tiszaszentmártoni pénzmaradvány az 508 ezer forint a kirendeltségen kerüljön
felhasználásra.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadók helyben
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Tárgy: (2) Tsp. Előterjesztés Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vagy
megszüntetésére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselő-testületeknek a választást követő 60
napon belül döntést kell hozniuk arra vonatkozóan, hogy megtartják-e a közös önkormányzati
hivatalt, vagy másik hivatallal kívánnak közös hivatalt létrehozni. Úgy gondolja, hogy nem
működött rosszul a közös önkormányzati hivatal, bár kevés a létszám, mellyel el kell látni a
feladatokat.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Daku Attila polgármester úrral egyeztetett és maguk részéről
ők is jóváhagyták a közös hivatal fenntartását. Megjegyzi, hogy korábban volt ígéret a
kormány részéről, hogy a hivatalok létszámát rendezni fogják, de nem történt semmi.
Javasolja, hogy továbbra is Tiszabezdéddel együtt tartsák fenn a közös hivatalt. 2015. évben
igyekszik lépéseket tenni annak érdekében, hogy a hivatali dolgozók és a képviselők is jobb
kapcsolatot ápoljanak.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
245/2014. (XII. 08.) számú
határozata
a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vagy megszüntetésére
A képviselő-testület:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §. (3)
bekezdése alapján a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatalt nem kívánja megszüntetni.
A határozatról értesülnek:
1./ Tiszabezdéd Község Önkormányzata
Tárgy: (3) Tsp. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy az önkormányzat ebben az évben is csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Mind az „A”, mind a „B”
típusú pályázat ki lett írva. A pályázati kiírás alapján 10 db pályázat került benyújtásra és csak
„A” típusú ösztöndíjra pályáztak a hallgatók. Csak olyan személyek nyújtottak be pályázatot,
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akik jelenleg is felsőoktatási intézmény hallgatói. Ez a pályázati kiírás jövő évre szól, a jövő
évi költségvetést fogja terhelni.
Takács Edina: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázók háztartásában milyen az
egy főre jutó jövedelem.
Boros Gyula: Javasolja, hogy aki rászorultabb, az kapjon nagyobb összegű támogatást.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy minden hallgató kapjon 2500 Ft/hó támogatást, de családonként
csak egy fő részesüljön az ösztöndíjban.
Kovács Gábor: Szerinte akkor lenne igazságos a döntés, ha minden hallgató 2500 Ft/hó
ösztöndíjban részesülne.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselőtestület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
246/2014. (XII. 08.) számú
határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
benyújtott pályázatok elbírálására
A képviselő-testület:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott
pályázatokat megtárgyalta és az alábbi „A” típusú pályázatot benyújtott hallgatókat részesíti
10 hónapon keresztül, azaz két egymást követő tanulmányi féléven át 2500 Ft/hó
támogatásban:
-

Szántó Zita Tiszaszentmárton, Táncsics út 38.
Lakatos Kinga Tiszaszentmárton, Táncsics út 112.
Szekeres János Tiszaszentmárton, Dózsa Gy. út 16.
Szabó Gábor Tiszaszentmárton, Táncsics út 1/c
Szabó Annamária Tiszaszentmárton, Táncsics út 1/c
Nádasi Tímea Tiszaszentmárton, Damjanich út 67.
Nádasi Dóra Tiszaszentmárton, Damjanich út 67.
Orbán Ágnes Tiszaszentmárton, Kossuth út 28.
Orbán Nóra Tiszaszentmárton, Kossuth út 28.
Szabó Ágnes Tiszaszentmárton, Petőfi út 32.

A határozatról értesülnek:
1./ pályázók
2./ pénzügyi főelőadó
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Tárgy: (4) Tsp. Előterjesztés Dr. Pavlovics Miklós közalkalmazotti jogviszonyának a
létesítésére
Előadó: Dr. Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Mindenki előtt ismert, hogy 2012. októberében pályázatot írt ki az
önkormányzat a háziorvosi feladatok ellátására, tekintettel arra, hogy Dr. Berényi István
háziorvos nyugdíjba kívánt vonulni. Akkor a képviselő-testületek úgy döntöttek, hogy ha
megszűnik Berényi doktor praxisjoga, akkor az önkormányzat Dr. Pavlovics Miklóst fogja
kinevezni háziorvosnak. Időközben doktor úr beteg lett, majd gyógyulását követően
vállalkozóként látta el a háziorvosi feladatokat. Ismert a testület előtt, hogy Dr. Rácz Attila
kereste meg az önkormányzatot és arról adott tájékoztatást, hogy ő szívesen lenne a két
település háziorvosa. Az OALI közvetítette volna ki közalkalmazottként háziorvosnak,
azonban a jelölt visszalépett. Erről tájékoztatatta Pavlovics doktort, aki azt mondta, hogy
vállalkozóként már nem kíván tevékenykedni, de közalkalmazottként szívesen ellátná a
háziorvosi teendőket. Egyeztetett a zsurki polgármester asszonnyal is, hogy 2015. február 1.
napjától kerüljön a doktor úr közalkalmazottként kinevezésre a két település háziorvosának.
Úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban megismerték a településen élők a doktor urat és
elfogadták. Munkájával kapcsolatban semmilyen negatív visszajelzés nem érkezett. A
szolgálati jogviszonyát még most gyűjti össze. Annak lesz függvénye a közalkalmazotti
törvény szerinti bére, melyről majd tájékoztatja a képviselő-testületet. Úgy gondolja, hogy
pótlékokkal, útiköltség térítéssel együtt sikerül olyan bért biztosítani, a mi a doktor számára
elfogadható lesz..
Perka Albertné képviselő az ülésterembe megérkezett, a képviselők száma 6-ról 7 főre
változott.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy mi lesz a praxisjoggal?
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy a praxisjog a doktor úré, ha megszűnik a közalkalmazotti
jogviszonya, azt majd ő is értékesítheti.
Boros Gyula: Javasolja, hogy a doktor úr kérelme írásban is kerüljön rögzítésre.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel Dr. Pavlovics Miklós közalkalmazotti
kinevezését 2015. február 1. napjától határozatlan időre, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
247/2014. (XII. 08.) számú
határozata
Dr. Pavlovics Miklós közalkalmazotti jogviszonyának a létesítésére
A képviselő-testület:
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20-21. §-a alapján
Dr. Pavlovics Miklós (szül.: Beregszász, 1953. május 17., an.: Kurucz Magdolna) 4600
Kisvárda, Várdai István út 32. szám alatti lakost Tiszaszentmárton-Zsurk háziorvosi körzetbe
háziorvosi munkakörbe kinevezi 2015. február 1. napjától.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 60-80. §-ai
alapján állapítja meg.
A határozatról értesülnek:
1./ Dr. Pavlovics Miklós háziorvos
2./ pénzügyi főelőadó helyben
Tárgy: (5) Tsp. Előterjesztés a Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő megállapodás elfogadására
Előadó: Dr. Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy hatályos jogszabályok értelmében a települési önkormányzat és
a kisebbségi önkormányzat közötti megállapodást az alakuló ülést követő 30 napon belül felül
kell vizsgálni és azt meg kell tenni minden év január 31. napjáig. Javasolja, hogy az elkészült
megállapodást fogadja el a képviselő-testület.
Boros Gyula: Javasolja, hogy együttműködési lehetőségek területei és formái rész kerüljön
kiegészítésre. Kerüljön rögzítésre, hogy a nemzetiségi önkormányzat részt vállal a
polgárőrség munkájában, a település vagyonbiztonságának a megőrzésében. Továbbá
tartalmazza a megállapodás, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat segíti, közben jár, részt
vesz a település kulturális és egyéb közérdeklődésre számot tartó rendezvények
lebonyolításában.
Szélné Pap Aranka: Információja szerint Szabó Zoltánné nem csak a települési
önkormányzat pénzügyi dolgait bonyolítja, hogy a kisebbségi önkormányzatét is. Úgy
gondolja, hogy elvárható lenne a kisebbségi önkormányzattól, hogy a munkáját egy
jutalommal elismerje.
Dr. Szép Béláné: Abban az esetben, ha a kisebbségi önkormányzat adna át pénzeszközt a
közös hivatalnak, minden további nélkül lehetne a pénzügyesnek jutalmat adni belőle.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a kiegészített megállapodás elfogadását,
mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
248/2014. (XII. 08.) számú
határozata
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A Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás
elfogadásáról
A képviselő-testület:
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a
Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban kötött megállapodást
felülvizsgálta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A határozatról értesülnek:
1./ Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Tárgy: (6) Tsp. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: Dr. Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a gazdasági társaság ügyvezetői
feladatainak az ellátására pályázat került kiírásra. A pályázatot november 30-ig lehetett
benyújtani. A pályázati kiírás alapján ketten érdeklődtek a munkakör betöltésével
kapcsolatban. Az egyik érdeklődő Szilágyi Erik volt, aki elmondta, hogy őt nem érdekli ilyen
kis cégnek a vezetése, ő inkább a sajtgyártás beindításában gondolkodna. A másik pályázó
Eperjeske településről Szabó Béláné, aki korábban az önkormányzatnál volt pénzügyi
ügyintéző. A pályázóval személyesen is találkozott, de úgy véli, hogy a kft vezetésére egy
talpraesettebb, önállóbb személyt kell állítani. Az üzleti tervében is szerepel, hogy nem
önállóan kíván dolgozni, hanem a testülettel, a polgármesterrel együttműködve. Elmondja,
hogy jelenleg a közmunka program keretében 80 + 67 ezer forintot utaltak át a TI-KÖSZ
részére. Emellett keresik a rendelkezésre állási díjat még nem fizető önkormányzatokat. Az
az álláspontja, hogy Varga Béla mint ember kifogásolhatatlan, de a vezetői szerep betöltésére
nem alkalmas. A léüzem üzemeltetését, a működési engedélyét már a TI-KÖSZ fogja
megkapni.
Szélné Pap Aranka: Úgy gondolja, hogy ha nem találnak megfelelő embert a kft vezetésére,
akkor a feladatokat a képviselő-testületnek kell a vállán vinnie, úgy, hogy lesz egy névleges
ügyvezető.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy Szabó Béláné pályázatát ne fogadja el a testület, mert nem
alkalmas az ügyvezetői feladatok ellátására.
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
249/2014. (XII. 08.) számú
határozata
A TI-KÖSZ Kft ügyvezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázat elbírálásáról
A képviselő-testület:
A TI-KÖSZ Kft ügyvezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatot megtárgyalta,
azonban a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A határozatról értesülnek:
1./ Szabó Béláné Eperjeske
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Tárgy: (7) Tsp. Előterjesztés talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy ismert a testület előtt, hogy a településen megvalósult a
szennyvízberuházás, így április 1. napjától lehetősége van a lakosságnak arra, hogy a
szennyvízhálózatra rákössön. A jogszabály értelmében a közcsatorna üzembe helyezését
követő 90 nap után talajterhelési díjat kell fizetni. Erre vonatkozóan a képviselő-testületnek
rendeletet kell alkotnia.
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült a vagyonleltár, mely a
vagyontárgyak megosztását tartalmazza. Ezt a társulás társulási döntés keretében elfogadta.
Megemlíti, hogy három vitatott kérdés volt. Az egyik a nagy átemelő kérdésköre, mely
Záhonyban van a Cseró autósbolt szomszédságában. Ez záhonyi szennyvizet is továbbít a
győröcskei szennyvíz tisztítóba. Beszerzésre került egy aggregátor, mely a tiszaszentmártoni
önkormányzat tulajdonát fogja képezni. Ezt bérleti díj ellenében adják bérbe az
üzemeltetőnek. Egyéb településen történő felhasználás esetén fizetni kellene érte. Kérdéses
volt még a tartalék átemelő szivattyúk kérdésköre is. Az átemelő a záhonyi önkormányzat
részére kerül vagyonként átadásra és ő viseli a terheit is. Megemlíti, hogy a végátemelőnél
már volt egy fizetési tétel. Elmondja, hogy a zsurki polgármester asszonnyal úgy egyeztek
meg, tekintettel arra, hogy a két településen egyszerre valósult meg a beruházás, hogy teljesen
egyforma rendeletet fognak elfogadni. Javasolja a rendelet-tervezet ilyen tartalommal történő
elfogadását.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Tiszaszentmárton Község Önkormányzata közigazgatási területén a
helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartöozó szennyvízelhelyezést,
ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó).
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A talajterhelési díj meghatározásának módja
2. § A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(a továbbiakban: törvény) 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen
törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó
(Tiszaszentmárton közigazgatási területén egységesen 3) szorzata határozza meg (éves
díjalap x 1200 Ft/m3 x 3).
Mentességek
3. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki
2015. június 30-ig ráköt a csatorna hálózatra és
a)

egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs, vagy
időskorúak járadékában részesül,
b) egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme
alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
c) a saját és a vele közös háztartásban élőknek a bevallás időpontját megelőző évben
szerzett összes nettó
jövedelme alapján számított egy havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót:
a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik.
Az a) pontban szereplő mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni
kell a rendelet 1. mellékletében szereplő nyilatkozatot.
Eljárási szabályok
4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az
Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet követő év március 31éig.
2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat
ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.
(3)A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges kibocsátót terheli abban az
esetben is, ha a fogyasztásmérő (vízóra) nem az ő nevén van. Több tényleges kibocsátó esetén
a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
(4)A talajterhelési díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31 -éig kell megfizetni.
(5)A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-hálózatra történő rácsatlakozás (a
fogyasztásmérő üzembe helyezésének) napján keletkezik.
(6)A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról történő
vízfogyasztás megszüntetése (a fogyasztásmérő leszerelése) napján, valamint a közcsatorna
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hálózatra történő rákötés napján.

Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
5.§ A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság megkeresésére köteles 15 napon belül,
díjmentesen nyilvántartása alapján adatot szolgáltatni a
a) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,
b)az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt éves
mennyiségéről,
c) az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről
szóló, 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet alapján locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt
mennyiségéről,
d) az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó személyének megállapításához
szükséges adatokról,
e) adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról.
A talajterhelési díj felhasználása
6. § (1) A talajterhelési díj Tiszaszentmárton Önkormányzatának bevételét képezi, amelyet az
önkormányzati adóhatóság „Talajterhelési díj" beszedési számlájára kell megfizetni.
(2) A bevétel a törvény 21/B. § (2) bekezdésében meghatározottakra használható fel.
Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet 2014. december 9. napján lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2015. január 15. napjától kell alkalmazni.

Szűcs Dezső
polgármester

Tárgy: (8) Tsp. Előterjesztés a
meghatározására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

2014.

évi

közmeghallgatás

időpontjának

a

Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testületnek
évente egy közmeghallgatást kell tartania. Úgy gondolja, hogy már ebből az évből nagyon
kevés van hátra és nincs idő a közmeghallgatás tartására való felkészüléshez. Javasolja, hogy
közmeghallgatásra a következő év elején kerüljön sor.
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Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a törvény értelmében minden
évben legalább egy közmeghallgatást kell tartani. Ha nem tart a képviselő-testület
közmeghallgatást, akkor törvényességi észrevételt fog tenni a kormányhivatal.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy ebben az évben már ne
tartsanak közmeghallgatást, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
250/2014. (XII. 08.) számú
határozata
a 2014. évi közmeghallgatás tartásáról
A képviselő-testület:
Közmeghallgatás tartására
közmeghallgatást.

alkalmas

időpont

hiányában

2014.

évben

nem

tart

A határozatról értesülnek:
1./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
Tárgy: (9) Tsp. Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsában való önkormányzati képviseletre
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az új önkormányzati törvény értelmében a társulási tanácsot a
társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Ebből adódóan
döntést kell hozni arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatot a Záhony és Térsége Többcélú
Társulásban ki képviseli, illetve ki vesz részt társulási tanács ülésén, ha a polgármeter
akadályoztatva van. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-terveztet, mellyel a képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
251/2014. (XII. 08.) számú
határozata
a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában való
önkormányzati képviseletről
382.

A képviselő-testület:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §. (2)
bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban
az önkormányzatot Szűcs Dezső polgármester, akadályoztatása esetén Boros Gyula
alpolgármester képviselje.
A határozatról értesülnek:
1./ érintettek
2./ Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban
Tárgy: (10) Tsp. Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy a belső ellenőrzési vezető készíti el az éves ellenőrzési
tervet, mely az önkormányzat esetében Lingné Rajz Borbála az ÁSZ-AUDIt Kft ügyvezetője.
A tervet a képviselő-testületnek kell jóváhagynia.
Boros Gyula: Javasolja, hogy az ellenőrizendő időszak ne 2015. január 1-től 2015. április 30.
napjáig szóljon. Szóljon ez akkortól, amikortól az iskolát átvette az egyház.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet az elhangozott
módosító javaslattal, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett
és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
252/2014. (XII. 08.) számú
határozata
a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
A Képviselő-testület:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat a
2015. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Az ellenőrzött szervezeti egység:
Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:

Községi Önkormányzat, Közös Önkormányzati
Hivatal
A leltározás szabályai és végrehajtása, a tárgyi
eszközök nyilvántartása, beruházások aktiválása,
értékcsökkenés elszámolása
A leltározás végrehajtása szabályszerű volt-e, a
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Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa:
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Az ellenőrzésre tervezett napok
száma:

vagyonváltozást eredményező meghatározó döntések
könyvekben történő rögzítése megfelelt-e a
jogszabályi előírásoknak?
2011. szeptember 1.- 2015. április 30.
szabályszerűségi ellenőrzés és pénzügyi ellenőrzés
2015. II. negyedév
Jelentés készítése: 2015. június 30.
10 ellenőri nap

A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat a beadott
pályázata alapján 3 570 ezer forint rendkívüli támogatásban részesült. A
Belügyminisztériumból még nem érkezett meg az értesítés, de arra gondol, hogy a
visszafizetendő iparűzési adó összegét és kifizetetlen számlák fedezetét ítélték meg az
önkormányzat részére.
Hétvégén leutalásra került a visszaigényelt áfa összege is.
Rendeződtek egyéb bevételek is, mint pl. a földalapú támogatás, kukorica, bab bevétele.
2./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy november 24-én a településen a polgárőrségnél
vezetőváltás történt. A régi vezetők lemondtak, az új vezetők pedig Kopják Ferenc, Vincze
Gábor és ifj. Varga Ferenc lettek. A közgyűlésen ott volt Varga Béla területi referens is.
Felvetődött, hogy szeretnének egy gépjárművet és a beszerzéshez kérnék az önkormányzat
támogatását.
3./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen felvetődött, hogy Mónus Lászlóné
kérelmet nyújtott be területi pótlék megállapítására. Időközben beszélt a tiszti főorvossal, aki
tájékoztatta arról, hogy a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet értelmében területi pótlék a
védőnőnek jár, az ápolónőnek nem. Megemlíti, hogy az idei évben az egészségügyben két
béremelés történt. Első körben 15 ezer forinttal, utána 8 ezer forinttal emelkedett az ott
dolgozók bére. Ezen túl az önkormányzat döntése alapján 2013. január 1. napjától plusz 10
ezer forinttal került a bérük eltérítésre. Minden évben részükre megosztásra került a gépjármű
alkalmassági vizsgálat díja. Az elmúlt évben 70 % a dolgozóknál maradt és 30 % illette meg
az önkormányzatot. Ebben az évben három egyenlő részletben részesülnek a dolgozók, az
orvos, az ápoló és az asszisztencia. Fejenként 50 ezer forintot fognak kapni a jövő héten.
Megemlíti, hogy az egészségügyben le kell cserélni egy laptopot, mely kb. 160 ezer forintos
tétel.
4./ Szűcs Dezső: Javasolja, hogy csütörtökön délután 2 órakor találkozzanak a testület tagjai a
hivatalban és csináljanak egy területbejárást.
5./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy Kállai István európai közösségi jogászhoz fordult az őt ért
sérelmei miatt. Sérelmezi, hogy a településrendezési terv készítése során az ő tulajdonában
lévő ingatlanokat meg kellett osztani.
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6./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy hamarosan itt lesznek a Karácsonyi ünnep. Javasolja, hogy
a településen élő családokat részesítse az önkormányzat 2000 forint értékű
ajándékutalványban.
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
253/2014. (XII. 08.) számú
határozata
tiszaszentmártoni családok ajándékutalványban részesítéséről
A Képviselő-testület:
A települési önkormányzatok szociális feladatainak és egyéb támogatása normatíva terhére 1
millió forintot különít el arra, hogy Karácsonyra minden tiszaszentmártoni család 2 000 forint
értékű ajándék utalványban részesülhessen.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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