
 
 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 12-én az önkormányzat 
tanácskozó termében megtartott ülésének: 
 
a./  Tárgysorozata 
b./  jegyzőkönyve 
c./  határozatai : 19-23/2015. 
d./  rendeletei:  5-6/2015. 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
1./  Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft.  2014. évi tevékenységére 
      Előadó: Varga Béla ügyvezető 
 
2./ Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. részére rendelkezésre állási díj megállapítására 
     Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
3./  Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának a teljesítésére, zárszámadás     
      elfogadására 
      Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
4./   Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati  
       rendelet módosítására 
       Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
5./   Előterjesztés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának az értékelésére 
       Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
                    Orosz Tímea intézményvezető 
 
6./    Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről és a közterületek használatáról szóló  
         önkormányzati rendeletek módosítására                                  
        Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Egyebek: 

- almafa sorok használatba adásáról 
- Eszeny település részére tartós élelmiszer biztosításáról 

 
 
M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
 

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

 
 
Tiszaszentmárton, 2015.05.06. 
 
 
        Szűcs Dezső 
        polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 12-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 5 napirendi ponton túl megtárgyalni a TI-KÖSZ Kft 
beszámolóját, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal egyetértett. 
 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A  
 

 
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft.  2014. évi tevékenységére 
Előadó: Varga Béla ügyvezető 
 
Varga Béla: Elmondja, hogy a számviteli törvény szerint a társaságnak éves beszámolót kell 
készítenie, mely minden képviselő részére megküldésre került. A beszámolóból látható, hogy 
a fő tevékenységből, a szippantásból 1.619.809 Ft bevétele származott a kft-nek, egyéb 
bevételekből 2.388 ezer forint, így több mint 4 millió forintból tudtak az elmúlt évben 
gazdálkodni.  
 
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy keresni kell a cégnek a lehetőséget a 
gyümölcsfelvásárlásra. A gyümölcsnek most jobb lesz a szezonja, mint az elmúlt évben. Nem 
sokára csempézni kell a gyümölcslé gyártó üzemben a falat, illetve a szúnyog hálót is fel kell 
majd tenni. Ezen munkák elvégzését is a TI-KÖSZ-re fogják bízni. Az almalé gyártó üzem 
engedélye is a TI-KÖSZ nevére fog szólni. Megemlíti, hogy a meggymagozó meg lett 
vásárolva, a targonca visszaigazolása is megtörtént.   
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a  TI-KÖSZ Kft 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadását,  mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének  

 
19/2015. (V. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
a TI-KÖSZ Kft 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Képviselő-testület: 
 
 
 
A TI-KÖSZ Kft 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.  

 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ TI-KÖSZ Kft helyben 
 
 
Tárgy: (2) Tsp. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. részére rendelkezésre állási díj megállapítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy az önkormányzat azon önkormányzatok 
részére, akik szerződéses jogviszonyban állnak a TI-KÖSZ Kft-vel, rendelkezésre állási díjat 
állapított meg, tekintettel arra, hogy szükség esetén a gazdasági társaság elvégzi a településen 
a folyékony hulladék szállítását. Ez vonatkozik a tiszaszentmártoni önkormányzatra is, ezért 
javasolja, hogy állapítsák meg a cég részére a rendelkezésre állási díjat.  
 
Szűcs Dezső polgármester javasolja, hogy a TI-KÖSZ Kft részére havi 10.000 Ft + áfa 
rendelkezésre állási díjat állapítsanak meg, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal 
egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének  

 
20/2015. (V. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
a TI-KÖSZ Kft részére rendelkezésre állási díj megállapításáról 

 
Képviselő-testület: 
 
 
 
A TI-KÖSZ Kft részére havi 10.000 Ft + ÁFA összegű rendelkezésre állási díjat állapít meg, 

tekintettel arra, hogy a településen elvégzi a folyékony hulladék szállítását.  
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A határozatról értesülnek: 
1./ TI-KÖSZ Kft helyben 
2./ pénzügyi főelőadó helyben 
 
Tárgy: (3) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának a teljesítésére, 
zárszámadás elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, az előző évi költségvetési beszámolót jogszabályi 
változások miatt május 31-ig kell a testület elé terjeszteni. Úgy gondolja, hogy a feladat alapú 
finanszírozással minden megváltozott. A feladat alapú finanszírozásnak köszönhetően az 
önkormányzat költségvetési jelentősen lecsökkent. A kötelező feladatok száma határozza meg 
a támogatás összegét. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 398.729 ezer forint volt. Egy-
egy önkormányzat mozgásterében meghatározó a saját bevételek összege. Ez az 
önkormányzat esetében elenyésző. A záhonyi járás területén a tiszaszentmártoni 
önkormányzat a legkisebb az egy főre jutó adóerőképessége, ez jelen esetben 2.900 Ft. A 
személyi kiadások jelentősek a költségvetésben. A közmunkának köszönhetően zavartalanul 
tudott működni az önkormányzat. Az időközi pénzhiányt sikerült kezelni. Elmúlt évben az 
önkormányzatnak voltak likvidítási problémái. A beruházásokat illetően elmondható, hogy a 
település és térség meghatározó beruházása fejeződött be tavasszal. Már az üzemeltetési 
engedély is kiadásra került. Az elmúlt évben sikerült az önkormányzatnak ingatlanokat 
vásárolnia és a natur almalé gyártó gépsor is beszerzésre került. A pénzforgalmi az 
önkormányzatnak most is pozitívan alakult. Az önkormányzat lekötött betétállománya 10 
millió forint, mely most is rendelkezésre áll. Az önkormányzatnak pénzmaradványa is 
képződött, de annak jelentős része feladattal terhelt maradvány.   Összességében elmondható, 
hogy a kötelező feladatok ellátása biztonságos, stabil volt. Az elmúlt évben arra törekedtek, 
hogy a közfoglalkoztatás értéket teremtsen. Úgy látja, hogy az önkormányzat mozgástere 
jelentősen le fog szűkülni.  
 
Szabó Károly: A pénzügyi bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra 
javasolja a testületnek.  
 
Boros Gyula: Véleménye szerint az itt élők helyzetét meghatározza, hogy lecsökkent a 
finanszírozás. Annyiból kell gazdálkodni, amennyi pénze van az önkormányzatnak. Úgy 
gondolja, hogy ha az adóerőképesség nem változik, nem nő, akkor a település elpusztul. A 
jelenleg érvényes szabályokat meg kellene változtatni. Attól fél, hogy sokan el fogják hagyni 
a települést. Nagyon kevés az önkormányzat adóbevétele, jó lenne, ha vasút és a MOL is 
fizetne az önkormányzatnak. 
 
Szűcs Dezső: Nincs a településen magánszemélyek kommunális adója, azt lehetne bevezetni. 
Néhány település bevezette a földadót, de az nagy port kavart.  
 
 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el, Szűcs Dezső polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta: 
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzati 

Képviselő-testületének  
 

5/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete 
 

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszabezdéd Község Önkormányzat Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

399.309 E Ft Költségvetési bevétellel 

  

382.806 E Ft Költségvetési kiadással 
 

16.503 E Ft helyesbített maradvánnyal 
hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.,  mellékletek 
szerint fogadja el. 

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét 
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  
 

 

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője  a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon 
történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
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4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 
 

 
5. § Ez a rendelet 2015. május 13.-án lép hatályba. 
 
 
 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
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Tárgy: (4) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a 2015. évi költségvetés módosítása a pénzmaradvány 
felhasználásáról, illetve a kötött felhasználású támogatások leutalásáról szól. A maradvány 
nagyobb része feladattal terhelt az előző évi kötelezettségek miatt. A Start közmunkaprogram 
keretében előlegként leutalásra került az eszköz és anyagbeszerzés támogatásának 70 %-a, 
valamint a bér és járulék két havi összege. Továbbá leutalásra kerültek az elszámolás után a 
támogatási összegek, melyekkel javasolja a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani. 
 
Boros Gyula: kérdezi, hogy mi az egyéb szolgáltatás, a 131 ezer forint? 
 
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy az a derecskei üzem vezetőjének a díja. Egy napot volt a 
településen, amikor elmondta és megmutatta a légyártó gépsor működését. 
 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el, Szűcs Dezső polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati 

Képviselő-testületének  
 

6/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosításáról 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 
 

 

1.§ (1) A 2015. január 1. és 2015.április 30.) között pótelőirányzatként biztosított állami 
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt 
a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított  
 

Költségvetési bevételét 
 

59 923 E Ft-tal 
 Költségvetési kiadását 

 
59.923 E Ft-tal 
  

módosítja és az önkormányzat 2015. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 147.308 E Ft-ban 
módosított költségvetési kiadását 153.710 E Ft-ban 
a költségvetési egyenleg összegét  
-ebből működési 
            felhalmozási 

    6.402 E Ft-ban 
    6.402 E Ft 
……..E Ft 

 

állapítja meg. 



70. 
 

 
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

               129.838  E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
   69.286 E Ft Személyi juttatások 
   11.938 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

             31.691 E Ft Dologi kiadások 
    4.935 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
   11.988 E Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft - ebből:  Elvonások és befizetések 
        .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 
    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

    11.188 E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    
    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 
    .........................E Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

        .........................E Ft                    Kamattámogatások 
                  800 E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

23.292  E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
    18.574 E Ft Beruházások  

    .........................E Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 
    4.718 E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 
   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 
   .........................E Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     
   .........................E Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        ........................E Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 
       .........................E Ft                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
       .........................E Ft                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    
       .........................E Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 
       .........................E Ft                           Lakástámogatás 
        ........................E Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 
       ......................... E Ft Tartalék 
                          580 E Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 
 
2.§ (1)  Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának személyi juttatások előirányzatát 
33.157 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 
4.857 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 6.786 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások 
előirányzatát 1.251 E Ft-al, Beruházási kiadások előirányzatát 8.574 E Ft-al, Felújítási 
kiadások előirányzatát 4.718 E Ft-al, a Finanszírozási kiadások előirányzatát 580 e Ft-al 
megemeli. 
 
 
3.§ Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1sz. melléklet tartalmazza.1  
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4. § Ez a rendelet 2015. május 13. napján lép hatályba. 
 
 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
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Tárgy: (5) Tsp. Előterjesztés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2014. évi 
ellátásának az értékelésére 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
              Orosz Tímea intézményvezető 
 
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy a hatályos jogszabályok értelmében 2015. május 31. 
napjáig meg kell tárgyalnia a testületnek a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót. A gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatokat a hivatal, 
illetve a szociális központ látja el. A hivatal végzi a hatósági ügyeket, melyből már csak a 
gyermekvédelmi kedvezmény, illetve az óvodáztatási támogatás maradt itt, mert a többi 
átkerült a járási hivatalhoz. A beszámoló tartalmazza, hogy hányan részesültek az elmúlt 
évben gyermekvédelmi kedvezményben, illetve óvodáztatási támogatásban. Részletesen 
tartalmazza a kiküldött anyag a szociális központ tevékenységét, azt, hogy hány gyermeket 
gondoztak az elmúlt évben és azt, hogy ennek mi volt az oka. 
 
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozat-tervezet elfogadását,  mellyel a 
képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének  

 
21/2015. (V. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának az értékeléséről 

 
Képviselő-testület: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján: 
 
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2014. évi ellátásának értékeléséről szóló  
 
előterjesztést megtárgyalta és azt   e l f o g a d j a. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szociális Központ Mándok 
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Nyíregyháza 
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Tárgy: (6) Tsp. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről és a közterületek használatáról 
szóló önkormányzati rendeletek módosítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy már régen emelte a testület a lakások és helyiségek bérleti 
díját, illetve a közterületek használati díját, ezért javasolja, hogy a rendelet-tervezet szerint 
módosítsák, emeljék. Tájékoztatásként elmondja, hogy a mai nap folyamán levél érkezett egy 
ügyvédtől Vincze Béla ügyében. A megkeresés tartalmazza, hogy a testület több alkalommal 
foglalkozott az általa bérelt terület megvásárlásával kapcsolatban. Vincze Béla tulajdonosa a 
felül építménynek, a bérleti díjat rendszeresen fizeti, de az a csökkenő forgalom miatt nagy 
terhet ró rá. Ha értékesítené az önkormányzat az általa bérelt területet, megoldódna a 
problémája. Az ügyvéd peres úttal fenyeget, amennyiben a testület nem támogatja a vételi 
ajánlatot. Ezt csak tájékoztatásként mondta el, nem kéri, hogy ebben most döntést hozzon a 
testület. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el, Szűcs Dezső polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati 

Képviselő-testületének  
 

7/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete 
 

a lakások és helyiségek bérletéről és a közterületek használatáról szóló önkormányzati 
rendeletek módosítására 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 20. § (3) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1.§. a lakások és helyiségek bérletéről szóló 10/2004. (V.01.) rendelet 16.§. –át a következők szerint 
módosítja: 

1.) 20 m2 nagyságú és annál nagyobb helyiségek bérleti díja 10 107 Ft./hó 

                  20 m2-nél kisebb helyiségek bérleti díja 5300 Ft/hó 
 
 2.) A bérleti díj minden év január 1. napján a tárgyévet megelőző év inflációs mértékével 
emelkedik. 
 

2. §. A közterületek használatáról szóló 7/2007. (VI.1.) rendelet 2. számú melléklete az alábbiak 
szerint módosul: 
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2. számú melléklet 

1. árusítófülke, pavilon, önkormányzati tulajdonú terület feletti építmény 187 FT/hó/m2 

2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató       3790 Ft/hó 

3. Önálló hirdető berendezések           379 Ft/m2/hó 

4. Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolás,  
állványelhelyezés 30 napon túl           454 Ft/m2/hó 

5. Alkalmi árusítás              454 Ft/m2/hó 

6. vendéglátó ipari előkert, terasz            63 Ft./m2/hó 

A bérleti díj minden év január 1. napján a tárgyévet megelőző év inflációs mértékével emelkedik. 

3. §. Ez a rendelet 2015.július 01. napján lép hatályba.  

Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
Szélné Pap Aranka képviselő távozik az ülésteremből a képviselők száma 5 főre változik. 
 
 
Egyebek: 
 
1./Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Szabó Gáspárné ismét kérelmet nyújtott be a képviselő-
testülethez a korábban használt két almafa sor művelésre történő visszaadására. Ez a két sor a 
3. lábban, Böröcz Albi mellett van. 
 
Boros Gyula: Javasolja, hogy adják vissza részére a két sor almafát, de térítse meg az 
önkormányzatnak az eddig felmerült költségeit.  
 
Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének  

 
22/2015. (V. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a  
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almafa sorok használatba adásáról 
Képviselő-testület: 
 
Szabó Gáspárné Tiszaszentmárton, Petőfi út   szám alatti lakos részére  - kérelmére - 
visszaadja művelésre a korábban használt két almafa sort, azzal a feltétellel, hogy az 
önkormányzatnak köteles megtéríteni az eddig elvégzett munkálatok költségét. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szabó Gáspárné Tiszaszentmárton, Petőfi út 
2./ pénzügyi főelőadó helyben 
 
 
 
2./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szombathely városától megkeresés 
érkezett az önkormányzathoz, mely szerint2015. június 14-én „szentmárton” települések 
találkozójára fog sor kerülni, ahová várják az önkormányzatot is. 
 
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy nagyon messze van. Nem támogatja a menetelt.  
 
3./ Szűcs Dezső: Ismert a testület tagjai előtt, hogy közmeghallgatáson elhangzott, hogy a 
sertéstelepet a tósoron szeretnék elhelyezni, mely ellenállást váltott ki. Javasolja, hogy 
közösen keressenek másik helyet a sertéstartásra.  
 
4./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy nagyon sok magyar település támogatja a Kárpátaljai 
településeket.  A napokban egyeztetett Eszeny község polgármesterével, aki elmondta, hogy 
ők még nem kaptak semmiféle támogatást. Javasolja, hogy 100 ezer forint értékben 
vásároljanak részükre tartós élelmiszert, amit az óvoda részére ajánljanak fel. 
 
Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének  

 
23/2015. (V. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
Eszeny település részére tartós élelmiszer biztosításáról 

 
Képviselő-testület: 
 
Eszeny településen működő óvoda részére 100 ezer forint értékben tartós élelmiszert biztosít. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Eszeny település polgármestere 
2./ pénzügyi főelőadó helyben 
 
5./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy azok a háziorvosok, akiknek a szolgálati ideje meghaladja a 
20 évet, azok jogosultak a címzetes főorvosi cím viselésére. A cím átadására kis ünnepség 
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keretében kerülne sor, melynek a költségét, ami kb. 3-3500 Ft, az önkormányzatnak kell 
állnia.  
 
Boros Gyula: Más önkormányzat is felvállalja ezt a költséget, fel kell vállalnia a 
szentmártoni önkormányzatnak is.  
 
6./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Goller Miklós felajánlotta megvételre az 
önkormányzatnak a 172/14, a 10/1 és a 10/2 hrsz-ú területeket. Ez összesen 2 ha nagyságú 
terület. Nagyon sok pénzt kér érte Goller, majd le kell ülni és tárgyalni kell vele. 
 
7./ Takács Edina: Megemlíti, hogy a településen a házszámozást is el kellene végezni. 
 
 

Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta. 
 
 
 
 

Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 


