Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 04-én az önkormányzat
tanácskozó termében megtartott ülésének:
a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai : 17-18/2015.
rendeletei: --

TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 04-én
az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Kovács Gábor képviselő
Perka Albertné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Távolmaradását bejelentette: Molnár László képviselő
Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző
Takács Edina megbízott aljegyző
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 a meghívóban feltüntetett 2 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselőtestület 6 egyhangú igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső polgármester: Elmondja, hogy nem készült írásbeli előterjesztés a napirendi
ponthoz, csak egy határozat-tervezet, mivel már több éve gyakorlat a településen a szociális
nyári gyermekétkeztetés. Korábban is pályázatot kellett benyújtani, ha csatlakozott a település
ehhez a programhoz, viszont korábban nem kellett hozzá testületi határozatot csatolni. Most
viszont ezt is kéri a pályázat. Az idei éven is a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
számához köthető a pályázatban-és nyári gyermekétkeztetésben részt vevők köre. A hátrányos
helyzetű településeken, melyek mi is vagyunk – önerő nélkül a rászoruló gyermekek 55 %-a
után nyújtható be pályázat, azon túl ugyanennyi számú gyermek után önerőből. Ez az elmúlt
évekhez képest 5 % emelkedést jelent. Sajnos az erre fordítható napi összeg nem változott:
440 Ft az egy gyermekre jutó támogatás. Ennek 20 %-a fordítható az étkezéssel felmerülő
költségek fedezésére. Ez sem új keletű. Idei évtől él azonban az a szabályozás, hogy nem
követelmény az alapanyagra fordított összeg 30%-ának megyén, szomszédos megyén vagy
település 40 km-es körzetén belüli őstermelőtől, kistermelőtől történő beszerzése, mindössze
csak előnyt jelent. Szintén előny, ha a gyermekeknek szabadidős program biztosítását
vállaljuk. A tervezhető időtartam: június 16-augusztus 28 közti időtartam min. 43 maximum
53 nap.
Kéri a képviselők javaslatát arra vonatkozóan, hogy hány napra pályázzanak, legyen-e
szabadidős program, önerőt biztosítsanak-e a nyári étkeztetéshez?
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Szabó Károly: Javasolja, hogy a maximális időtartamra, 53 napra pályázzanak. Kérdezi,
lehet-e e tudni hány fő nálunk a gyermekek 55%-a?
Takács Edina: Elmondja, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 190 fő részesül.
Ebből 167 fő kiskorúval lehet számolni, akiknek az 55%-a támogatott, vagyis 92 fő.
Szélné Pap Aranka: Elmondja, hogy minden éven szerveznek a gyermekeknek programot,
de pályázatba nem kerül bele. Ő így szeretné idei éven is.
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el, Szűcs Dezső polgármester szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2015. (V. 04.) számú
határozata
nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról

Képviselő testület:
Felhatalmazza Tiszaszentmárton Község Polgármesterét, hogy pályázatot nyújtson be 2015.
június 16. napjától 2015. augusztus 28. napjáig terjedő időtartamra -53 napra nyári szociális
gyermekétkeztetésre a rászoruló gyermekek létszámának 55%-a erejéig.
A nyári gyermekétkeztetés felelőseként Szélné Papp Arankát jelöli ki.
A pénzügyi elszámolást Szabó Zoltánné végzi.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
2./ Szélné Papp Aranka helyben
Tárgy: (2) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2015-2019 évre szóló gazdasági programjának
az elfogadására

Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testületnek 6
hónapon belül el kell fogadnia a gazdasági programját. A gazdasági program helyi szinten
meghatározza azokat a célkitűzéseket, melyeket az önkormányzat a ciklus alatt meg kíván
valósítani.
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Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy a környező települések közterületei nagyon szépen
megújultak, véleménye szerint az önkormányzatnak is kellene lépni ilyen irányba. Javasolja,
hogy a közterületek szépítése kerüljön be a koncepcióba
Szélné Pap Aranka: Javasolja egy közösségi tér kialakítását.
Szűcs Dezső: Véleménye szerint a tót és a környezetét turisztikai térré kellene alakítani.
Javasolja, hogy a koncepcióba a munkahelyteremtő programok kerüljenek előre.
Szélné Pap Aranka: Emlékezteti a testületet, hogy ebben az évben le fog járni az egyházzal
kötött megállapodás a gondozási központra vonatkozóan. A gondozási központot is fel
kellene újítani, de nem tudnak rá pályázni, mert az az egyház tulajdona.
Szűcs Dezső javasolja, hogy az elhangzott kiegészítésekkel fogadják el a gazdasági
programot, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
18/2015. (V. 04.) számú
határozata
Az önkormányzat 2015-2019. évre szóló gazdasági programjának elfogadásáról
Képviselő-testület:

Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 16. §-a alapján az
önkormányzat 2014-2019. évre szóló – a határozat mellékletét képező – gazdasági programot
megtárgyalta és azt elfogadja.

A határozatról értesülnek:
1./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi főelőadója
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Tiszaszentmárton község
Önkormányzat
GAZDASÁGI PROGRAMJA
2015-2019. ÉVEKRE
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I. BEVEZETŐ
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 16. §-a alapján a
Képviselő-testületnek az alakuló ülését követő 6 hónapon belül el kell készítenie a ciklusra
vonatkozó, vagy azt meghaladó időszakra vonatkozó gazdasági programját.
„16. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban,

a

helyi

figyelembevételével

a

társadalmi,
helyi

környezeti

önkormányzat

által

és

gazdasági

nyújtandó

adottságok

feladatok

átfogó

biztosítását,

színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban

-

tartalmazza,

különösen:

az

egyes

közszolgáltatások

biztosítására,

színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni
vagy módosítani.”
Az újonnan megalakult Képviselő-testületnek törvényi kötelezettsége egy új gazdasági
program elkészítése.
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól.
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II.

HELYZETELEMZÉS

1. Elhelyezkedés, terület
Tiszaszentmárton község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Magyarország legkeletibb
szegletében, az ukrán, illetve a szlovák határ szomszédságában, a Tisza ölelésében található
Községünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legészakiabb szegletében közvetlen az ukrán
határ szomszédságában található. Az országhatár a mindenkori Tisza folyó közepe.
Helyi tömegközlekedés a községben megoldott Szabolcs Volán járatokkal. A település az
Észak-alföldi Régión belül a záhonyi kistérség részét képezi. A község Tiszabezdéd,
Eperjeske, Zsurk községekkel határos. A térség a földrajzi helyzeténél fogva kelet kapujának
volt tekintendő, ma azonban az Európai Unió legkeletibb határa.

2. Demográfiai helyzet:
Lakónépességünk alig több mint 1220 fő, melyből közel 40% a cigány kisebbséghez tartozik.
Településünkön működik egy általános iskola 8 tanulócsoporttal, napközi otthonos óvoda 2
csoporttal, melynek fenntartója a M.E.T., továbbá egészségügyi ellátás háziorvossal és
védőnővel, akik a szomszéd település Zsurk lakosságát is ellátják
A lakosság korösszetételénél megfigyelhető, hogy kb. fele-fele arányban élnek a nők és a
férfiak a településen.
Annak ellenére, hogy nem magas az időskorúak aránya a községben, különös figyelemmel
kell lenni az egyedül élő, özvegyen maradt idősek ellátására.
Népesség kor szerinti megoszlása 2015. január 1-én
Kor szerinti
csoportosítás
0-18
19-60
61-100
Összesen:

Fő
255
787
213
1225

3. Infrastrukturális jellemző:
A település szilárd burkolatú utakkal, csapadékvíz-elvezetéssel, szennyvíz-, gáz,telefonhálózattal rendelkezik. A település útjainak a száma 8 db. A gyalogosjárdák több
helyen hiányosak mint ahogy hiányzik a Petőfi utca a csapadékelvezető hálózat is. A
településen hozzávetőlegesen 420 lakóépület van, jellemzően összkomfortos, a szennyvíz
rácsatlakozási intenzitás is lényegesen több mint 50%. Biztosított a folyékony hulladék
kezelése azok számára, akik a kiépített szennyvízhálózatra még nem kötöttek rá a Ti-Kösz
Kft. által. A szilárd háztartási hulladék a Pap és Kisvárda között megépült hulladéklerakóba
kerül elszállításra az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. végzi annak gyűjtését.
4. Középületek, közszolgáltatások helyzete:
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A településen önkormányzati intézmény egy van: az egészségház, melynek felújítása most
van folyamatban. Védőnői szolgálat is működik a településen. A szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatásokat a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott
Szociális Központ biztosítja.
Az általános iskola és napközi otthonos óvoda fenntartója és üzemeltetője a Magyar
Evangéliumi Testvérközösség.
Az iskolában majd’ 100 tanuló oktatását, az óvodában és a bölcsődében 20 gyermek nevelését
végzik.
A településen községi könyvtár működik, és egy teleház az önkormányzat épületével egyben
építve.
A településen civil szervezetként sportegyesület - kertbarát klub- nyugdíjas klub és
polgárőrség tevékenykedik mely a záhonyi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjával (1 fő)
együttműködve látja el feladatát a község közbiztonsága érdekében valamint több mint 20 éve
működik a Tiszaszentmárton Községért Alapítvány.
A községben élelmiszerbolt, vegyes bolt, táp- és takarmánybolt és virágbolt működik,
postahivatal található
A településen 1 református templom van.
5. Foglalkoztatási helyzet:
A településen az tapasztalható, hogy a munkanélküliek, álláskeresők száma évről évre
emelkedik.
A község a kormány által kijelölt Záhonyi Vállalkozói Övezetben található, ennek ellenére
nem tapasztaljuk, hogy a vállalkozások nagy számban telepednének a településre.
A településen az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók
alkalmazzák az aktív korúakat.
A településen élő munkanélküliek ellátásáról egyrészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Munkaügyi Osztálya, másrészt a Záhonyi Járási
Hivatal gondoskodik.
E rendszeres ellátásban részesülők számának változását nagymértékben befolyásolja az
önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás, miután a foglalkoztatottak száma ezen
ellátásban részesülőkből kerül ki.
A településen kb. 200 fő részesül nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban.
6. Egészségügyi helyzet
A településen 1 háziorvos tevékenykedik. A hétvégi és a hétközi sürgősségi ügyelet a térségi
önkormányzatok anyagi összefogásának köszönhetően Záhonyi székhellyel valósult meg.
Záhonyban történik a fogászati ellátás is. Szakrendelés legközelebb Kisvárdán található.

7. Roma kisebbség helyzete:
Tiszaszentmárton a térség egyik olyan települése, ahol nagyon magas a roma kisebbség
számaránya. Ez eléri az összlakosságon belül az 40 %-ot és folyamatosan növekvő tendenciát
mutat. Fontos feladat ezen társadalmi csoportok szociális, gazdasági helyzetének javítása.
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A közoktatási intézmények azért küzdenek, hogy a roma gyermekek oktatásában meglévő
hátrányokat mérsékeljék a felzárkóztató, illetve az integrációs nevelés keretében.
Roma Kisebbségi Önkormányzat is működik a településen. Munkájukat a Tiszabezdédi Közös
Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége segíti.

III.

KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
ELLÁTOTT FELADATOK, FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

1. Költségvetési politika
Az önkormányzat gazdálkodását nagymértékben meghatározza a feladatalapú finanszírozás.
Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy az elmúlt években ezek mértéke stagnált vagy
csökkent. Az állami finanszírozás nem fedezi, csak különböző mértékben és arányban
hozzájárul a feladatellátáshoz, melyet az önkormányzat helyben képződő bevételei nem
tudnak az önkormányzati törvényből és más egyéb szaktörvényekből eredő szintű ellátás
mértékéig biztosítani. Saját működési bevételeink növelésének lehetőségei behatároltak, a
lakosság és a vállalkozások teherbíró képességének korlátai miatt. A másik oldalról szükséges
a kiadások csökkentése, a feladatellátás felülvizsgálata.
Elsődleges célunk kell, hogy legyen a működési költségvetés egyensúlyának helyreállítása, a
forráshiány csökkentése.
2. Az önkormányzat által ellátott feladatok
Az önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik:
- az egészséges ivóvízellátásról,
- az óvodai nevelésről,
- az általános iskolai oktatásról,
- az egészségügyi és szociális alapellátásról,
- a közvilágításról,
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
- a könyvtári szolgáltatás ellátásáról.
Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:
- civil szervezetek támogatásáról.
- körzeti megbízotti iroda fenntartásáról,
3. A település jelenlegi állapotában meglévő erős és gyenge pontok
Erősségek:
- a település földrajzi fekvése
- közel van az EU keleti határához, az Ukrán határhoz,
- A település elérhetősége közúton megfelelő
- nagyszámú, szabad munkaerő áll rendelkezésre,
- jelentős felszíni vízfolyással és ökológiai rendszerrel rendelkezik (Tisza és holtágai,
ártéri területek)
- települési és távközlési infrastruktúra kiépítettsége,
- kommunális és szelektív hulladékgyűjtés megoldott,
- burkolt, portalanított utak aránya 100 %,
- a település a Kormány által kijelölt vállalkozói övezetben található.
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Gyengeségek:
- magas munkanélküliség,
- humáninfrastruktúra hiánya (kevés a szakképzett ember a településen),
- szakképzett munkaerő elvándorlása az alacsony jövedelemszint miatt,
- kevés vállalkozó, távolság a nyugati befektetőktől,
- jelentős tőkehiány,
- termőföld gyenge minősége,
- tagoltság: a föld felaprózottsága, tulajdonosi felaprózottság,
- jövedelemtermelő képessége a mezőgazdasági termelésnek alacsony,
- a településen előfordul illegális hulladéklerakás,
- nincs kerékpárút,
- az idegenforgalom gyenge szervezettsége és kiépítettsége,
- nőtt a halmozottan hátrányos helyzetűek száma.
4. Fejlesztési koncepció
Jelentős helyi fejlesztési elhatározások:
- gazdaságélénkítés, Márton konzervgyár újraindítása,
- közösségi tér kialakítása, települési központ rendezése,
- tó helyreállítása, turisztikai célú hasznosítása, turisztika élénkítése,
- felzárkóztató programok roma családok részére,
- gondozási központ korszerűsítése, fejlesztése, bővítése,
- napelemes rendszer kiépítése az önkormányzat tulajdonában álló intézményeken,
- Petőfi út járda kialakítása és újraépítése,
- önkormányzati mintakert kialakítása
- egészségház épületének felújítása
- Táncsics út, Petőfi út aszfalt szőnyegezése
5. Végrehajtás
A kitűzött célok csak úgy érhetőek el, ha annak végrehajtási feltételei adottak. Alapvető
feltétel, hogy az anyagi kiadásokkal járó feladatokhoz rendelkezésre álljon az a vagyoni és
pénzügyi fedezet, amely ahhoz szükséges. Ismert, hogy 2015. évi költségevetés
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

117.279 E Ft-tal
117.279 E Ft-tal

került elfogadásra.
A fejlesztési elhatározások megvalósítása érdekében minden pályázati lehetőséget figyelni
kell, annak érdekében, hogy Tiszaszentmárton település fejlődjön és szépüljön.
Tiszaszentmárton, 2015.05. 04.
A testületi ülésen több napirend nem volt, ezért azt a polgármester bezárta.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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