Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 17. napján az
önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének:
a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai : 36-39 /2015.
rendeletei:

TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

2. Előterjesztés a natúr levek logójának elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
3. Előterjesztés a 176/14 hrsz. terület rendezésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
4. Előterjesztés az önkormányzat rendkívüli támogatására pályázat
benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
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Tiszaszentmárton, 2015. szeptember 30.

Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus
17-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Molnár László képviselő
Perka Albertné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Távolmaradását bejelentette: Kovács Gábor képviselő
Meghívottak:

Takács Edina megbízott aljegyző

Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 6 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja a meghívóban feltüntetett 4 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselőtestület 6 egyhangú igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1.) Tsp Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ő úgy tudta, hogy négyszer részesülhetnek támogatásban azok
a települések, akik nem voltak részesei az adósságkonszolidációnak és ismételt pályázati
lehetőségük 2016-ban lesz. Ezzel szemben a pályázati kiírás szerint újra pályázhatnak, de úgy
tudja, hogy előnyben fogják részesíteni a 2000 lélekszám fölötti településeket. Várja a
javaslatokat, hogy beadják e és mire adjanak be pályázatot.
Molnár László: Kérdezi, hogy a jóléti tó környezetének helyreállítása nem fér-e ebbe bele?
Dr. Szép Béláné: Megemlíti, hogy a tó létesítése nem kötelező önkormányzati feladat, arra
nem lehet pályázni.
Szűcs Dezső: Véleménye szerint a megyei fejlesztési terv keretében talán lesz lehetőség
annak a felújítására. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábban beadott BM-es
pályázat, az utak felújítására nem volt eredményes, várólistára került a pályázat. A BM-es
pályázattal szerették volna befejezni a Táncsics út végét, a Petőfi összekötő utat. A közösségi
háztól kifelé haladva is rossz az út. Az átemelők ott kerültek kiépítésre, javításával számolni
kell a pályázat keretében. A Petőfi út elejét, a Petőfi 47-ig is javítani kellene. Ezek nem
engedélyköteles beruházások, csak egy költségvetés kell hozzá. Az iskola, óvoda tekintetében
a feltételeknek nem tudnak megfelelni, pedig lehetőség van épület felújításra is. A temetőnek
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az önkormányzat csak üzemeltetője, nem tulajdonosa. A Tósoron a vízelvezető árok rendbe
tételéhez nincs vízjogi létesítési engedélyes terv.
Boros Gyula: Elmondja, hogy ő is számba vette, hogy mit kellene felújítani. Ha nem
fejlesztenek az nem jó megoldás. A 20 millió forint kevés pl. munkahelyteremtésre. Egy kézi
gyógyszertár kialakítása is nagy segítség lenne a településen élők számára.
Szabó Károly: Véleménye szerint is be kell fejezni a Táncsics utca felújítását. Ki kellene
kátyúzni a Petőfi utcát és bekötő utat. Rendbe kellene tenni a Kossuth út bal oldalát, az
egészségház parkolóját, az egészségházba napelemes rendszert, illetve klímát kellene
felszerelni.
Szélné Pap Aranka: Nem biztos benne, hogy minden évben az útra kell költeni a pénzt.
Véleménye szerint fontos lenne egy közösségi tér kialakítása, biliárd asztallal, kondi gépekkel
való felszerelése, ahol a fiatalok alkohol nélkül tudnak szórakozni. Jó lenne a településen egy
gyógyszertárat is kialakítani és a munkahelyteremtés megvalósítása is nagyon fontos. A
csökkent munkaképességűek foglalkoztatására helyiséget kellene kialakítani és felajánlani a
foglalkoztatásukra.
Dr. Szép Béláné: Megemlíti, hogy Tiszabezdéden kézi gyógyszertár van és az is jól működik.
Molnár László: Véleménye szerint tegyék rendbe az utakat. Úgy gondolja, hogy a Dévai bolt
előtti területet is meg kellene csinálni, mert nagyon rossz állapotban van.
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy jó lenne a településen a kézi gyógyszertár is, de az orvos
nem rajongott az ötletért. Megemlíti, hogy az élelmiszerbolt előtti terület nem az
önkormányzaté, de korábban segítettek a rendbetételében. Az utak felújításával ő is egyetért.
Elmondja, hogy valamikor a közösségi tér kialakítása érdekében sokat dolgozott. Van a
birtokában egy tervdokumentáció is, csak már nincs érvényes építési engedélye. Ma már nem
támogatná ilyen tér kialakítását. A meglévő iskolának sem látja már a jövőjét, szerint
hamarosan be fog zárni. Itt fog maradni egy hatalmas épület, melynek meg kell majd találni a
funkcióját. Véleménye szerint balkáni állapotok kezdenek az intézményben kialakulni. Nincs
gazdája az intézménynek, össze vannak törve a mellékhelyiségben a csempék, kagylók be
vannak repedezve. A radiátorokat cserélni kell, az ajtók 90 %-a szét van verve. A székek,
asztalok újak voltak, amikor 2011. évben átadták az intézményt.
Boros Gyula: A kialakult állapotokért a testület felelősségét is érzi. Úgy érzi, hogy nem azt
kapják vissza, amit átadtak az egyháznak.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy nincs pénze a fenntartónak. Ezt az egyházat sem sorolták be a
történelmi egyházak közé. Nem kap állami támogatást. Az ügyük már járt az Európai Unió
Bizottsága előtt is. 2 milliárd forintot állapítottak meg a részükre, de még nem láttak belőle
egy fillért sem. Javasolja, hogy pályázatot a korábban említett belterületi utak felújítására,
karbantartására nyújtsák be.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
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Képviselő-testületének
36/2015. (VIII. 17.) számú
határozata
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatásáról
Képviselő-testület:
Pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.
A támogatás összegéből a Táncsics út végét, a Petőfi utat és a két út közötti összekötő útakat
kívánja felújítani.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
Tárgy: (2.) Tsp Előterjesztés a natúr levek logójának elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a lé üzem beindításáról már több alkalommal beszéltek ülésen,
azonban tartó doboz, a logó elfogadásáról még nem döntöttek. Az elmúlt hetekben a diák
munkások bevonásával készült egy tervezet, mely rákerülhetne a dobozra, s lehetne a
gyártandó gyümölcslevek logója. Tájékoztatásként elmondja, hogy jelenleg Pécsi Tiborné
vezeti a gyártás adminisztrációját. Átadott neki minden keletkezett iratot tanulmányozás
végett. Úgy gondolja, hogy a gyártásra készen állnak, 50 db. M10-es műanyag rekesz
beszerzésre került, megvásárolták a targoncát, raktárak rendben vannak. Megemlíti, hogy
Dévaival egyeztetett, aki lehetőséget biztosít arra, hogy az üzleteiben kóstolni és vásárolni is
lehessen a leveket.
Molnár László: Véleménye szerint hiányzik a szőlőfürt és a barack.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy vannak-e kötelező tartalmi elemek, aminek rá kell kerülni a
dobozra?
Szélné Pap Aranka: Nem tudja elképzelni, hogy ezzel a logóval menjenek a piacra. Van a
településen nagyon sok tehetséges fiatal, az ő véleményüket is ki kell kérni. Véleménye
szerint a gyümölcs nem is olyan, mint a valóságban. Úgy gondolja, hogy a címert is meg
kellene valamilyen módon jeleníteni, hogy egyedi legyen. Javasolja, hogy most vegyenek
natur dobozt és a logón még gondolkodjanak.
Szabó Károly: Úgy gondolja, hogy a logó nagyon fontos, azon még gondolkodjanak, de a
gyártást ne állítsák le.
Szűcs Dezső: Kéri, hogy valaki álljon a feladat élére. Napokon belül be fogják indítani az
üzemet, de kéri a képviselők segítéségét. Az iskolában a rajz tanárnővel is fel lehetne venni a
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kapcsolatot a logóval kapcsolatban. Felkéri Szabó Károlyt, hogy járja körbe, hogy kivel és
milyen árban lehetne dobozt gyártatni. Javasolja, hogy a levek elnevezése „Szentmártoni
Natúrlevek” legyen. Írjanak ki nyilvános pályázatot a településen a logó megtervezésére. A
beadási határidő: szeptember 15.
Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2015. (VIII. 17.) számú
határozata
a natúr gyümölcslevek elnevezéséről
Képviselő-testület:
Az előterjesztés mellékleteként csatolt logót nem fogadja el, pályázatot ír ki annak
megtervezésére. Beadási határidő: szeptember 15.
A natúr gyümölcsleveket „Szentmártoni Natúrlevek” néven kívánja értékesíteni.
A határozatról értesülnek:
1./ TI-KÖSZ Kft helyben
Tárgy: (3.) Tsp Előterjesztés a 172/14 hrsz-ú terület rendezésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy már több alkalommal egyeztettek Goller Miklóssal
földterületek megvásárlása, illetve szolgalmi jog bejegyzése ügyében. A képviselő-testület
minden alkalommal olyan döntést hozott, hogy a Goller Miklós tulajdonában lévő területeket
nem kívánja megvásárolni. Legutóbb arra az álláspontra jutottak, hogy az önkormányzat
hajlandó a beközlekedő út nyomvonalát módosítani, eltolja az egészségház irányába, ha
Goller segíti az önkormányzatot a közművek vonatkozásában, hogy az általuk kiépített
közművek elérhetősége az önkormányzat részére rendelkezésre álljon. Gondol itt a villany,
víz vezeték hálózat, illetve a gáz nyomóvezeték elérhetőségére. Az út nyomvonalának
módosítása fejében Goller Miklós a 172/14 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát átruházza az
önkormányzatra. Goller Miklós ezért 500 ezer forintot kér az önkormányzattól.
Dr. Szép Béláné: Tájékozatja a jelenlévőket, hogy a 172/14 hrsz-ú ingatlan nem tehermentes,
végrehajtási joggal terhelt. A tulajdoni lap szerint az ingatlan nem a Goller Miklós tulajdona
és azt végrehajtási jog terheli. Úgy gondolja, hogy akkor szabad az ingatlan tulajdonjogát
megszerezni, ha az tehermentes.
Szűcs Dezső polgármester javasolja, hogy ne szerezzék meg addig a 172/14 hrsz-ú ingatlan
tulajdonjogát, amíg az nem lesz tehermentes. Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2015. (VIII. 17.) számú
határozata
a 172/14 hrsz-ú terület rendezéséről
Képviselő-testület:
A tiszaszentmártoni 172/14 hrsz-ú ingatlant jelenleg nem vásárolja meg. Az ingatlan
megszerzésére vonatkozóan akkor hoz döntést, ha annak a tulajdoni viszonyai rendeződnek és
tehermentes lesz.
A határozatról értesülnek:
1./ Goller Miklós helyben
Tárgy: (4.) Tsp Előterjesztés az önkormányzat rendkívüli támogatására pályázat
benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ismét van lehetőség rendkívüli települési
támogatásra pályázatot benyújtani. Úgy gondolja, hogy kiegyenlítetlen számlákra, illetve a
visszafizetett helyi adóra vonatkozóan nyújtsák be a pályázatot.
Boros Gyula: Egyetért a pályázat benyújtásával.
Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
39/2015. (VIII. 17.) számú
határozata
az önkormányzat rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvényben szabályozott, a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatási
jogcímére támogatás iránti kérelmet nyújtson be az önkormányzat működőképességének
megőrzése érdekében.

99.

A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
2./ Pénzügyi főelőadó helyben
Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a sertésóllal kapcsolatban módosítás iránti kérelmet
nyújtottak be a munkaügyi központba, mely jóváhagyásra került. Most már várják a
sertéseket.
Szélné Pap Aranka: Tájékoztatásként elmondja, hogy ott is sok az elégedetlen ember.
2./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy 6 tonnás táblák kihelyezésre kerültek.
3./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a Vincze Béla ügyvédje már kereste az önkormányzatot,
hogy miért nem válaszolt a korábban megküldött levére. A levélre a válaszadás megtörtént.

Mivel az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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