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Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja a meghívóban feltüntetett 4 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a
képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően el kell fogadnia az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az adott évre és az azt
követő három évre. A jogszabály értelmében adósságot keletkeztető ügyletre az
önkormányzat a saját bevételének a felét fordíthatja.
A napirenddel kapcsolatban kérdés és vélemény nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2016. (II. 18.) számú
határozata
Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
23.

A képviselő-testület:
Tiszaszentmárton Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három
évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet)
változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó

24.

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

A

Sorszám
B

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

01

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel

02

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

03

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel

04

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

05

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

06

Saját bevételek (01+… .+06)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség
összegei
2017.

2018.

2019.

C

D

E

ÖSSZESEN
F=(C+D+E)
F

2 050

2 230

2 430

6 710

80

80

80

245

07

2 130

2 310

2 515

6 955

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

08

1 065

1 155

1 258

3 478

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak
aktuális tőketartozása

09

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb
értékpapír esetén annak vételára

10

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

11

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

12

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár

13

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még
ki nem fizetett ellenérték

14

hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti
betétek, és azok összege

15

Fizetési kötelezettség (09+…+15)

16

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (07-16)

17

2 130

2 310

2 515

6 955
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Tárgy: (2.) Előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy az önkormányzatnak van kötelező és
önként vállalt feladata, melyet a költségvetésben el kell különíteni egymástól. Új feladat a
szünidei gyermekétkeztetés, melyre az idén 3.942.120 Ft-ot kapott az önkormányzat. Az idei
költségvetésben a rendelkezésre álló források 9 %-os növekedést mutatnak az elmúlt évihez
képest. A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 84.073 ezer forint, melyet
finanszírozási célú pénzügyi műveletekből származó bevétel 10.000 ezer forinttal egészít ki.
Ebből önkormányzati finanszírozás támogatásra 35.229 ezer forintot kap az önkormányzat.
Államháztartáson belülről érkező bevétel 44.216 ezer forint, melyből a közfoglalkoztatás
támogatás 27 millió forint. A közhatalmi bevételeket 3.400 ezer forinttal szerepeltetjük a
rendelet-tervezetben. A működési hiány 4.361 ezer forint. Tekintettel arra, hogy a kiadási és
bevételi oldalnak egyensúlyban kell lenni, a hiány finanszírozása az előző évi költségvetési
maradványból fog megvalósulni. A költségvetést tekintve a legnagyobb bevétellel és
kiadással a közfoglalkoztatásnál számolnak. Megemlíti, hogy a közfoglalkoztatásnál saját erőt
kell vállalni, mely 2016. évre vonatkozóan 1 millió 800 ezer forint nagyságrendben került
betervezésre. Ennek fedezete a szociális előirányzat lesz. A szociális keretből finanszírozzák
továbbá a temetési támogatást, a lakhatási támogatást, bursa ösztöndíjat, a továbbtanulók
támogatását, a karácsonyi lakossági támogatást. Megemlíti, hogy a szociális rendeletet a
következő testületi ülésre felül fogják vizsgálni, a lakhatási támogatás összegét havi 3.000 Ftban fogják javasolni megállapítani. Jelenleg a rászorultak negyedévente kapnak 5.000 Ft
értékű Erzsébet utalványt. A jubileumi jutalomra, a polgármester bérére, a képviselők
tiszteletdíjára továbbra sem biztosít fedezetet a központi költségvetés. Ez összességében 10,5
millió forintos nagyságrendelet tesz ki. Az idei évben jelentős teher az egészségügyi
alapellátás, a háziorvosi szolgálat. A nyugdíjba vonuló kolleganő jubileumi jutalma,
helyettesítése megterheli a költségvetést. Több mint 3 millió forinttal kell a háziorvosi
szolgálat és a védőnői szolgálat költségvetését kiegészíteni. Megemlíti, hogy a többcélú
kistérségi társulás költségvetését 13 millió forintos forráshiánnyal fogadták el, melyhez
lakosságarányosan kell hozzájárulni. Összességében elmondható, hogy a költségvetés csak
helyben járásra, túlélésre ad lehetőséget. Az a szerencse, hogy az elmúlt évben képződött
pénzmaradvány, melyből a hiányt kezelni tudják. Az a véleménye, hogy a pénzmaradványt
fejlesztésre kellene fordítani, nem a forráshiány kezelésére, de ez az elképzelése megdőlni
látszik az idei költségvetés tárgyalásánál is. Állagmegóvásra nem tudnak pénzt fordítani, az
önkormányzat adóerő képessége nem növekszik, a munkanélküliek száma nem csökken,
nincs jövőkép.
Szabó Károly: Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Ők is
látták, hogy nincs túl sok pénze az önkormányzatnak. Fejlesztésre, továbblépésre nincs pénz.
Bizottsági ülésen nem volt miről vitatkozni, eszmét cserélni. A bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a forráshiány összege megegyezik-e a pénzmaradvány
összegével?
Szabó Zoltánné: Elmondja, hogy ez csak egy tervezett összeg, hogy összeérjen a
költségvetés. A zárszámadás elfogadásakor lesz látható, hogy pontosan mennyi az előző évi
pénzmaradvány.
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Boros Gyula: Kérdezi, hogy az étkeztetést hogyan fogja tudni megoldani az önkormányzat?
Nem érti, hogy miért feladata az önkormányzatnak a sportnak, illetve a nemzetiségnek a
támogatása, amikor erre nem kapnak finanszírozást. Ő is úgy látja, hogy a felhalmozási
támogatás összege nulla, már évek óta. Sajnálattal olvasta, hogy a dolgozók nagy részének
bérét ki kell egészíteni a minimálbérre, vagy a garantált bérre, mert a besorolás szerinti bére
azt nem éri el. Véleménye szerint aki többletmunkát végez, azt el kellene ismerni, honorálni
kellene, de nincs rá az önkormányzatnak lehetősége. A jubileumi jutalom fizetésére
kötelezettséget vállalt az önkormányzat, úgy gondolja, hogy azt biztosítani kell. Kérdezi, hogy
a 126 fő közmunkás foglalkoztatása mit jelent? Úgy gondolja, hogy valahogy növelni kellene
az önkormányzat adóbevételét, meg kellene vizsgálni a MÁV és a MOL adófizetési
lehetőségét. Úgy tudja, hogy az AKG pályázati lehetőséget újra ki fogják írni. Véleménye
szerint az önkormányzat gyümölcsösével arra pályázni kellene. Kérdezi, hogy Zsurk
hozzájárul-e az egészségügyi feladatok ellátásához?
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy úgy néz ki, hogy csak a gyümölcsösöket fogják az AKG-ban
támogatni. Ahhoz, hogy ilyen pályázatot benyújtsanak be, fel kell méretni minden területet,
melynek van költségvonzata, de ettől több a támogatás összege. Vannak ezzel kapcsolatban
kötelezettségek is, melyet a futam végén ellenőriznek. Megemlíti, hogy Zsurk önkormányzat
hozzájárulásával számolnak a költségvetésben. Ő is úgy gondolja, hogy a MÁV és a MOL
jelen van a településen, de helyi adót nem fizetnek. Lehetősége lenne az önkormányzatnak
arra, hogy földadót vessen ki, illetve megállapíthatná a magánszemélyek kommunális adóját
is, de nem tudja, hogy milyen lenne a fizetési morál. Neki is az a véleménye, hogy az
óvodában a technikai dolgozók, az egészségügyben dolgozók tényleg csak a garantált
bérminimumot kapják, de az önkormányzat többletforrást a bérek kiegészítésére nem tud
biztosítani. A szünidei étkeztetés most már a tavaszi, nyári, őszi és téli étkeztetést is magában
foglalja. Valószínű, hogy ennek biztosítására a Tűzvirág étteremmel fognak megállapodást
kötni. Gyermekenként 570 Ft támogatást kap az önkormányzat az étkeztetés biztosítására.
Boros Gyula: Javasolja, hogy a Wesleyvel vegyék fel a kapcsolatot, elképzelhető, hogy a
szünidei étkeztetést bevállalják.
Szélné Pap Aranka: Elmondja, hogy a nyári étkeztetéssel kapcsolatban is mindig meg voltak
kérdezve, de soha nem vállalták a főzést, nem voltak partnerek.
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak létszáma is
vélelmezett, előre nem lehet tudni, hogy a munkaügyi központtól hány létszámot kapnak,
hány embert fognak tudni foglalkoztatni. Megemlíti, hogy megfordult a fejében, hogy a
konyhát vissza kellene venni és az önkormányzatnak kellene működtetni. Az alapanyag nagy
részét megtermeli az önkormányzat, lassan a sertések is vághatóak lesznek. Meg fogják nézni
ennek a finanszírozását.
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy az önkormányzat alapvető feladata, hogy az élhetőséget
biztosítsa a településen. Kérdezi, hogy a híddal kapcsolatban van-e valamilyen előrelépés.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az országgyűlési képviselővel egyeztetett, aki elmondta, hogy
az ukrán válság miatt az egyeztetések elmaradtak, majd a válság után térnek vissza a
hídépítésre.
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A napirenddel kapcsolatban több kérdés nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2016. (III. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Tiszaszentmárton 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 – Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat
irányítása alá tartozó alkalmazottakra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
94.073 E Ft
98.434 E Ft
4.361 E Ft
4.361 E Ft
……………….E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
- ebből működési hiánnyal
felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
28.

A költségvetés részletezése
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
a 9.1,9.1.1, 9.1.2., mellékletek szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

polgármester,

a

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása
5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
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(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakember bevonása útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. február 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Tárgy: (3.) Előterjesztés a polgármester szabadsága ütemezésének a jóváhagyására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a hatályos jogszabályok szerint a polgármester előterjesztésére
a képviselő-testület minden év február 28. napjáig hagyja jóvá a polgármester szabadságát.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezet szerint fogadja el a szabadságának az
ütemezését.
A napirenddel kapcsolatban kérdés és vélemény nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2016. (II. 18.) számú
határozata
A polgármester szabadsága ütemezésének a jóváhagyásáráról
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A képviselő-testület:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése
alapján a polgármester szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2016. március 22. - március 31. napjáig

7 nap

2016. május 5.

7 nap

- május 13. napjáig

2016. július 18. – július 29. napjáig

10 nap

2016. augusztus 24. – augusztus 31. napjáig

6 nap

2016. szeptember 7. – szeptember 19. napjáig

9 nap

A határozatról értesülnek:
1./ Szűcs Dezső polgármester
2./ pénzügyi főelőadó helyben
Tárgy: (4.) Előterjesztés a Ti-Kösz Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
felülvizsgálatára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a Kft-vel 2004. évben határozatlan időre szóló megállapodás
került megkötésre a közszolgáltatás ellátására vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy azóta
jogszabályi változás történt, javasolja, hogy az átdolgozott közszolgáltatási szerződést fogadja
el a képviselő-testület. Ez a megállapodás már tartalmazza a rendelkezésre állási díjat is, amit
az önkormányzat fizet meg a társaság részére.
Boros Gyula: Javasolja, hogy határozatlan időre kössék a szerződést most is a kft-vel.
A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem volt, ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2016. (II. 18.) számú
határozata
a Ti-Kösz Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról
A képviselő-testület:
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A Ti-Kösz Kft-vel korábban kötött közszolgáltatási szerződést felülvizsgálta és azt a határozat
melléklete szerint elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1./ Ti-Kösz Kft. Tiszaszentmárton
2./ pénzügyi főelőadó helyben

Közszolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről Tiszaszentmárton Község Önkormányzata (képviseletében eljár:
Szűcs Dezső polgármester) mint megrendelő,
másrészről TI-KÖSZ KFT. 4628, Tiszaszentmárton, Damjanich út 64., képviseli Varga Béla
ügyvezető
OTP
Bank
4625
Záhony,
Ady
út
27-29.
számlaszáma 11744168-20012120, mint közszolgáltató
között az alábbiak szerint:
Szerződő felek rögzítik, hogy a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban:
Vtv.) 44/C. §-ában foglaltak értelmében a települési önkormányzat kötelezően ellátandó
közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
A települési önkormányzat önálló közszolgáltatás szervezésével tesz eleget a közszolgáltatás
megszervezésére vonatkozó kötelezettségének.
Jelen közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében az
önkormányzat és a közszolgáltató közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon.
Ezen közszolgáltatási szerződést az önkormányzat a kizárólagos közszolgáltatóval –
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi előírásokra – az alábbi tartalommal köti meg:
I. A közszolgáltatási szerződés időtartama
Az átdolgozott közszolgáltatási szerződést a felek 2016. február 18. napjától határozatlan
időre kötik.
II. A közszolgáltatás megnevezése
1.)

Tiszaszentmárton község közigazgatási területén lévő ingatlanokon a települési
folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő
begyűjtésére, elszállítására, valamint a települési folyékony hulladéknak az
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önkormányzat által kijelölt szennyvíztelepen történő ártalommentes lehelyezésére
vonatkozó helyi kötelezően igénybeveendő kizárólagos közszolgáltatás.
2.)

Az ártalmatlanítás helye: Záhonyi Szennyvíztisztító Telep

III. A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése,
személyi és tárgyi hatálya
Jelen közszolgáltatási szerződés kiterjed Tiszaszentmárton Község közigazgatási területén
keletkezett valamennyi ingatlantulajdonos (lakossági és közületi) ingatlanán ideiglenesen
tárolt települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és a kijelölt
hulladéklerakóban történő ártalommentes elhelyezésre.

IV. A közszolgáltató nyilatkozata
A közszolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közszolgáltatás ellátására
vonatkozó jogszabályi feltételekkel, hatósági engedélyekkel, engedélyezett telephellyel, a
közszolgáltatáshoz szükséges járműparkkal, a környezeti károk bekövetkezése esetén az
azonnali beavatkozáshoz szükséges felszerelésekkel és eszközökkel, a közszolgáltatás
ellátásához szükséges létszámú képzett szakemberekkel, nyilvántartási, adatkezelési és
adatszolgáltatási rendszerrel, azok folyamatos üzemeltetéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkezik.
A közszolgáltató kijelenti, hogy a szerződés meghatározott időtartamára vállalja az e
szerződés II. pontjában megjelölt közszolgáltatás teljesítését.
A közszolgáltatási szerződés nyilvános.
V. A közszolgáltató teljesítése
A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonosok ügyfélszolgálathoz érkező
igénybejelentése alapján teljesíti.
A közszolgáltató mindenkor köteles az ügyfélszolgálaton, telefonon vagy személyesen
megtett igénybejelentéstől számított 10 napon belül az ingatlantulajdonossal egyeztetett
időpontban a szolgáltatást elvégezni.
Az igénybejelentést telefonon:
- Telefon (mobil): 30/354-9515 Varga Béla ügyvezető
VI. Az önkormányzat kötelezettségei
1.) Az önkormányzat köteles a tulajdonosokat tájékoztatni a közszolgáltatási szerződés
megkötéséről. Köteles helyi rendeletben – e szerződésnek megfelelően – szabályozni
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a közszolgáltatás kötelező igénybevételét és a tulajdonos ezzel összefüggő
kötelezettségeit.
2.) Az önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a közszolgáltatás hatékony és folyamatos
ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információkat szolgáltatja.
3.) Elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb
hulladékkezelési tevékenységek, valamint a településen működtetett különböző
közszolgáltatások összehangolását.
4.) Az önkormányzat jelen szerződés időtartama alatt a közszolgáltatónak a
közszolgáltatási tevékenység vonatkozásában kizárólagos jogot biztosít.
5.) A megrendelő a közszolgáltató felé a szerződés megkötését követő hónaptól
rendelkezésre állási díj megfizetésére köteles 10 000 Ft+Áfa havi összegben, melyet
miden hónap 5. napjáig kell megfizetni a közszolgáltató OTP-nél vezetett 1174416820012120 számú számlaszámára.
VII. A közszolgáltató tevékenységével összefüggő kötelezettségei
1.) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos ellátására.
2.) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató érvényesíti az ingatlantulajdonosok, továbbá a
szolgáltatás igénybe vevő fogyasztók felé.
3.) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű
járművet, gépet, eszközt, berendezést, valamint szükséges létszámú és képzettségű
szakembert alkalmaz a következők szerint:
A közszolgáltatás indulásakor a szállítói járműpark adatai:
DETK -115, 5m3 szippantó tartály
MTZ típusú, YGL 839 forgalmi rendszámú szippantó.
4.) A közszolgáltató elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető
teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat.
5.) A közszolgáltató a közszolgáltatáshoz kapcsolódó előírt nyilvántartó rendszert hoz
létre és működtet, a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás
rendszeresen teljesíti.
Igényrögzítés, szállítás és közszolgáltatás teljesítésének adminisztrálása, a jogszabályi
kimutatások elkészítése.
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6.) A közszolgáltató az ügyfélszolgálatra az igény bejelentéssel azonos módon befutó, a
szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszokat és észrevételeket kivizsgálja a
megtételtől számított 30 napon belül, a szükséges intézkedéseket megteszi és erről az
ügyfelet írásban tájékoztatja.
A reklamációk nyilvántartásba kerülnek, továbbá a káreseménnyel járó
panaszbejelentésről jegyzőkönyvet köteles készíteni.
7.) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és e
szerződésben meghatározottaknak megfelelően, rendszeresen, biztonságosan, a
szakmai szabályok és követelmények szerint végezni, a szolgáltatását akadályozó
körülményekre, károkra az önkormányzat figyelmét felhívni.
8.) A közszolgáltató feladata teljesítése során köteles a gyűjtés helyét a lecseppenő
hulladéktól megtisztítani, a területet tisztán hátrahagyni a vonatkozó belső
folyamatszabályozás szerint.
9.) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás körébe tartozó folyékony hulladék
ártalommentes lehelyezésére az önkormányzat által kijelölt és e szerződés II. 2.)
pontjában nevesített szennyvíztisztító telepet igénybe venni.
10.) A közszolgáltató köteles a lakossági települési folyékony hulladék gyűjtéséről külön
nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a hulladék eredetét, minőségét, mennyiségét,
beszállítás időpontját.
11.) Ha a folyékony hulladéktárolóban nem kommunális hulladékot, illetőleg egyéb olyan
hulladékot talál, mely a gyűjtéssel foglalkozó közszolgáltató alkalmazottainak
egészségét, élet- vagy testi épségét veszélyezteti, illetőleg a gyűjtő járművek
berendezéseinek rongálódásához vezethet, úgy a szolgáltatást megtagadja, ezzel egy
időben értesíti az önkormányzatot és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
12.) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás
tapasztalatairól az önkormányzat képviselő-testületét évente legalább egyszer
tájékoztatni.
13.)
VIII. A közszolgáltatásért fizetendő díj
1.) Tiszaszentmárton község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék
gyűjtésének, szállításának és a kijelölt ártalmatlanító helyen való ártalmatlanításának
és megsemmisítésének egységnyi díja: 12.500, Ft bruttó -10% rezsicsökkentés=
11.250, Ft bruttó / 5m3 az alábbiak szerint
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a) magánszemélyek esetén 1968,- Ft/m3 + ÁFA, amely összeg a 10%-os mértékű
rezsicsökkentés összegével csökkentésre kerül, és amelyből a gyűjtés és
szállítás díja 1568,- Ft/m3 + ÁFA, az elhelyezés és az ártalmatlanítás díja 400,Ft/m3 + ÁFA, a 10%-os mértékű rezsicsökkentés összegével csökkentve
b) nem magánszemélyek esetében 1968,- Ft/m3 + ÁFA, amelyből a gyűjtés és
szállítás díja 1568, - Ft/m3 +ÁFA az elhelyezés és ártalmatlanítás díja 400, Ft/m3 + ÁFA,

2.) A díj beszedése a felvett munkalapok és szállítólevelek alapján kiállított
készpénzfizetési számla ellenében a helyszínen történik.
3.) Az önkormányzat és intézményeinél végzett közszolgáltatás díját a szolgáltató által
kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 8 banki napon belül az
önkormányzat átutalással egyenlíti ki.
4.) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. A
díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és
felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék
keletkezését követő 90. napot követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének
igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési
önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi. A települési önkormányzat jegyzője - a
kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül - a külön jogszabályban
meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült
költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint
a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési
önkormányzat jegyzője nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a
közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele
szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a
felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell
behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége
egyetemleges. A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a
települési önkormányzat jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon
belül - igazolást ad a közszolgáltatónak.
IX. A közszolgáltatási szerződés módosítása
A községi önkormányzat és a közszolgáltató egybehangzó akarattal módosíthatja a
közszolgáltatási szerződést.
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X. A közszolgáltatási szerződés megszűnése
A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

a benne meghatározott időtartam lejártával,
a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
felmondással.
a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik

Elállás a szerződéstől:
A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt
követően a szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően
alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az
a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és
jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
A szerződés felmondása:
a) Az önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha
a.) a közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a környezet védelmére és a
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat
előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét bíróság vagy hatóság jogerősen
megállapítja;
b.) a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan
súlyosan megsérti.
a) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a
közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak
kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy
b) A közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a
közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges
és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
3. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.
A felmondást a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal az ok részletes megjelölésével
lehet foganatosítani.
A felmondás 1.a.) pont esetében a határozat jogerőre emelkedésének napjától gyakorolható.
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Az 1.b.) pont esetében a felmondásra okot adó körülmény írásbeli bejelentése napjától
gyakorolható.
A 2. pont tekintetében a jogsértéssel összefüggő kár bekövetkezte illetőleg a közszolgáltatás
akadályozása tényének megvalósulása esetén, az arra okot adó körülményt a közszolgáltató
azonnal közölni köteles az önkormányzattal, egyidejűleg felhívni a kár megtérítésére illetőleg
az akadály megszüntetésére. Amennyiben a felhívás 8 napon belül nem vezet eredményre,
úgy a felmondás a felhívás kézhezvételétől számított 9. naptól gyakorolható.
A felmondási idő alatt a felek e szerződés tartalma szerint kötelesek eljárni és az abban foglalt
kötelezettségüket szerződésszerűen és maradéktalanul teljesíteni, a közszolgáltatásra kiírt
közbeszerzési eljárás esetén a pályázó részére információkat biztosítani, és a közszolgáltatás
zavartalan átvételét lehetővé tenni.
XI. Együttműködés
Megrendelő képviselője:

Szűcs Dezső
polgármester
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Tel.: 45/433-110
Fax.: 45/433-110

Közszolgáltató:

TI-KÖSZ Kft.
Varga Béla
ügyvezető
4628. Tiszaszentmárton,
Damjanich út. 64.
Tel:0630-354-9515

XII. Záró rendelkezések
Felek jelen szerződést a tartós közszolgáltatás ellátásának biztosítására kötik és az esetleges
jogvitákat lehetőség szerint egyeztetés útján, peren kívül kísérelik meg rendezni.
Amennyiben a felek közötti egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a jogviták rendezésére
kikötik a Kisvárdai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
IX/A. fejezete, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet,
a 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet, a 2003. évi LXXXIX. tv., valamint a Ptk. rendelkezései
az irányadóak.
Felek e közszolgáltatási szerződést, mint akaratuknak mindenben megfelelőt, igazolt
képviselőjük útján helyben hagyólag írják alá.
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Tiszaszentmárton, 2016. február 18.

……………………………….....
…………….. Közég Önkormányzatának
Képviselőtestülete
képv.: ……………………… polgármester
megrendelő

…………………………………
TI-KÖSZ
Kft.
Varga Béla
ügyvezető
közszolgáltató

Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy lassacskán elindulnak a pályázatok. Egyre
több TOP-os fejlesztési pályázat jelenik meg. Várják az országgyűlési képviselő
visszajelzését, hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátására kihez forduljanak. Nem tudja,
hogy mikor kapnak erre választ. Elmondja, hogy Vattamány igazgató úr kereste meg, hogy
megjelent a TOP 1.4.1 pályázat intézmény felújításra, korszerűsítésre, melyet az egyház
részére írtak ki. Úgy gondolták, hogy a tiszaszentmártoni óvodát beemelnék ebbe a
pályázatba. Pályáznának az épület külső szigetelésére, energetikai korszerűsítésére és
szeretnének egy csoportszobát, tornaszobát kialakítani. Abban az esetben, ha az egyház több
intézmény felújítására pályázik, előnyben részesül. A tiszaszentmártoni, a gyürei és a gyulácsi
intézményekre adnának be pályázatot, ha a testületek ezzel egyetértenek.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az óvoda felújításával kapcsolatban
elhangzottakat, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2016. (II. 18.) számú
határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő óvoda felújításáról
A képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (1086 Budapest, Dankó
utca 11.), mint a Balassi Bálint Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda fenntartója a
Tiszaszentmárton, Petőfi út 2/a sz. alatt található óvoda épület szigetelésére, energetikai
korszerűsítésére és egy csoportszoba, tornaszoba kialakítására pályázatot nyújtson be.
A határozatról értesülnek:
1./ Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (1086 Budapest, Dankó utca 11.)
2./ pénzügyi főelőadó
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2./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy lehetőség lesz a jövőben a templom külső felújítására is.
Az egyház el fog indulni ezzel kapcsolatban, már előkészítési szakaszban vannak a dolgok. A
pályázat beadására két ütemben lesz lehetőség. 1. ütem 2016. 03. 21-től 05. 23-ig, 2. ütemben
2016. 06. 20tól 09. 21-ig. Elmondja, hogy a TOP keretében turisztikai fejlesztés pályázata is
kiírásra került, a kulturális vonzerő létrehozása, természeti értékek bemutatása, vízi turizmus,
horgász turizmus fejlesztése. Ennek keretében a zsidó házat meg lehetne vásárolni 5-6 millió
forintért, ahol közösségi teret lehetne kialakítani. Ezek a pályázatok 100 %-os
támogatottságúak.
3./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az új közfoglalkoztatási program
várhatóan március 1-el indul, de visszajelzés még nem érkezett. A bizottság nem akar
önállóan döntést hozni a foglalkoztatás kérdésében, így majd a képviselő-testületnek kell
döntenie.
4./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy egy megkeresés érkezett a Debreceni Klinikáról, mely
szerint egészségügyi állapotfelmérést végeznek térítés ellenében, ennek a térítési díja 45-200
ezer forint körül van.
5./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy a falu tó rendbetételére, rekonstrukciójára is lesz lehetőség
a turisztikai pályázati kiírásnál. Elmondja, hogy kérelmet nyújtott be a Melós Szociális
Szövetkezet nevében Papp Imre, mely szerint vállalná a tó helyreállítását és a jövőbeni
üzemeltetését. A seprűkötő üzemet szeretné büfének kialakítani. Saját részéről azt támogatná,
hogy várjanak a pályázati kiírásra és az önkormányzat pályázzon a tó helyreállítására.
Képviselő testület a javaslattal egyet értett. Úgy gondolják, hogy a Kossuth utca lakossága
nem örülne az elmondottaknak.
Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester berzárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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