
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án az önkormányzat 
tanácskozó termében megtartott ülésének: 
 
a./  Tárgysorozata 
b./  jegyzőkönyve 
c./  határozatai : 24/2015. 
d./  rendeletei:   
 

 
 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

 
 

 
 

1./  Előterjesztés önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
pályázatának benyújtására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester  
 

 
 
 
 
 
 

Egyebek:  
 

- Előterjesztés Start-mezőgazdaság közmunka programban sertéstenyésztés 
helyének meghatározására 

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

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

 
 
Tiszaszentmárton, 2015.06.30. 
 
 
        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. június 08-án  
az önkormányzat tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                         Boros Gyula képviselő 
   Molnár László képviselő 
   Perka Albertné képviselő 
   Szabó Károly képviselő 
    
 
Távolmaradását bejelentette: Kovács Gábor, Szélné Pap Aranka képviselők 

 
Meghívottak:  Takács Edina megbízott aljegyző 
   
           
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 5 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.  
Javasolja a meghívóban feltüntetett 1 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-
testület 5 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 az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
pályázatának benyújtására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
 
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy pályázat került kiírásra önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra. Javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot a 
Táncsics út és a Táncsics-Petőfi összekötő út felújítására. Bruttó 15 millió forint fejlesztési 
támogatásra lehet pályázni, melyhez 15 % saját erőt kell biztosítani. A szükséges saját erőt a 
település adó-erőképességéhez viszonyítják. A saját erőt abból a pénzből tudnák biztosítani, 
amit a viziközmű beruházási társulat visszafizet az önkormányzat részére. Ez a számlanyitási 
díj és az egy havi törlesztő részlet összege. Már készült egy árazott költségvetés erről az 
útszakaszról, mert be is kell csatolni a pályázathoz. 
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy az iskola tetőhéjazatának a lecserélésére lehet-e pályázni: 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ebben a pályázati kiírásban csak állami fenntartó pályázhat, az 
iskola pedig egyházi fenntartásban van. 
 
Szabó Károly: elmondja, semmiképp sem szabad kihagyni az ilyen lehetőséget. megemlíti, 
hogy volt szó róla még a szennyvízberuházás kivitelezésének idején, hogy a Kossuth út ágai 
lesznek újra aszfaltozva. Ez elhangzott akkor egy lakossági fórumon is. 
 



78. 
 

 

Szűcs Dezső: igen, az is Önkormányzati út. Sort kell keríteni a jövőben annak javítására is, 
azonban ezt látja most időszerűbbnek a használat szempontjából. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen, egyhangú 
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
24/2015. (VI. 08.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás pályázatának 

benyújtásáról 
 

 
Képviselő testület: 
 
Felhatalmazza Tiszaszentmárton Község Polgármesterét, hogy pályázatot nyújtson be 

- és a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye-     

belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatási céllal a Táncsics út és Táncsics - Petőfi 
összekötő út útburkolat javítására bruttó 14 256 076 Ft keretösszegig, melynek 15 %-át – 
2 138 411 Ft-ot önerőként a tartalékkeret terhére biztosítják. 
 
A határozatról értesülnek:  
1./ pénzügyi főelőadó 
 
 
 Egyebek: 
 
1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy mindenki előtt ismert, hogy a sertésólat a Kossuth utcára, a 
töltés alá tervezték, azonban közmeghallgatáson többen nem tetszésüket fejezték ki, pedig azt 
fasor övezi. Javasolja, hogy invitálják az ott lakókat egy beszélgetésre, főleg azokat, akik 
jelezték aggályaikat.  
 
Perka Albertné: Kérdezi, hogy muszáj ezt a projektet megvalósítani? 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a projektet vissza lehet mondani, de az erre kapott támogatási 
összeget vissza kell fizetni. 
 
Perka Albertné: Nagyon sok ellenszenvet fog kiváltani, ha oda építik az ólat, az abból 
származó bevétel nem éri azt meg. 
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Szűcs Dezső: Javasolja, hogy nem mondják vissza ezt a projektet, hanem keressenek másik 
helyet a sertéseknek. A pályázott jószágokat felnevelik és utána nem szükséges többet is 
tartani.  
 
Képviselő testület javasolja, hogy kerüljön sor egy egyeztetésre a helyszínen bevonva az ott 
lakókat is. 
 
2./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Goller Miklós újabb területeket ajánlott fel az 
önkormányzatnak megvásárlásra. Felajánlotta a 172/14 hrsz. alatt lévő ingatlant, mely a Posta 
és Szabó Sándorék ingatlanának a végén található. Ezen túl felkínálta megvételre a 010/1 és a 
010/2 hrsz. alatti ingatlanokat is.  
Javasolja, hogy olyan áron tegyen javaslatot az önkormányzat a vételre, mint amennyit a 
polgári takaréknak a nyeles telekért adott.  
 
Képviselő testület úgy foglalt állást, hogy helyszíni megtekintést követően döntenek a 
megvásárlásról. 
 
  
3./ Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a rendelőnél a 2 db fenyőfát vágják ki. Javaslattal a 
képviselők egyetértenek. 
 
4./ Kovács Hortenzia kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben könyvének 
kiadásához kéri az Önkormányzat támogatását: 20 000 Ft-ot jelölt meg kérelmében. 
 
Képviselő testület támogatja a könyv kiadását a megjelölt összeggel, melyért a szerző 5 
eredeti példányt biztosít a könyvtár részére. 
 

Az ülésen több napirend nem volt, ezért azt a polgármester bezárta. 
 
 

  
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 


