
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 02. 25. napján az 
önkormányzat tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésének: 
 
a./  Tárgysorozata 
b./  jegyzőkönyve 
c./  határozatai : 13-17/2016. 
d./  rendeletei: 

 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

 
1. Előterjesztés ápoló munkakör betöltésére érkezett pályázat elbírálására 

Előadó: Szűcs Dezső polgármester  
 

 

2. Előterjesztés 2016-2017-ben induló Start Mezőgazdasági Közfoglalkoztatási 
programban való részvételre 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester  

 
 
Egyebek: 
1./ vízpótlást biztosító kút fúrásáról 
2./ Pongó Árpádné Sütő Éva kérelme a Sallai féle ingatlan kibérléséről 

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

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

 
 
Tiszaszentmárton, 2016.03.08. 
 
 
 
         Szűcs Dezső 
         polgármester  
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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25. 
napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott rendkívüli  üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                         Boros Gyula képviselő 
   Kovács Gábor képviselő 
   Molnár László képviselő  
   Perka Albertné képviselő 
   Szabó Károly képviselő 
   Szélné Pap Aranka képviselő 
 

 
Meghívottak:  Takács Edina megbízott aljegyző 
     
 
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 2 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-
testület 7 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 ápoló munkakör betöltésére érkezett pályázat elbírálására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
 
Szűcs Dezső: elmondja, hogy 2016.02.03. napján tartott testületi ülésen döntött a képviselő 
testület a pályázat kiírásáról, melyre a pályázati anyagokat 2016.02.23. napjáig lehetett 
benyújtani. Egy pályázat érkezett. A pályázó Szabóné Sütő Mária, aki a kötelező 
mellékleteket csatolta anyagához, szükséges végzettséggel/ képzettséggel rendelkezik, 
erkölcsi bizonyítványa szerint nem büntetett előéletű, nem áll közügyektől/ foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt. Az elmúlt két munkanapban betekintést nyert a rendelési időbe. Bízik a 
pozitív elbírálásban: Jelenlegi munkahelyén még nem mondott le, várja a pályázat elbírálását, 
de már érdeklődött hogyan tudná megszüntetni a jogviszonyát. Ha nem sikerül megállapodni 
a végleges áthelyezésben, akkor lemondása esetén le kell dolgoznia lemondási idejét, ami 60 
nap, de mindemellett akkor is tud jönni dolgozni heti 5 napból 4et. Március 15-ig lehetne 
betanulási időszak, addig illetné meg a többletfeladatok ellátásáért a többletjuttatást a doktort 
és Szabóné Pásztor Andreát. A körzetben lévő Zsurk település képviselő testülete nem kívánt 
részt venni a döntésben , így hogy egy pályázat érkezett, de kérik, hogy csütörtöki napokon 
náluk legyen délelőtt a rendelés. 
 
Széné Papp Aranka, Kovács Gábor: Támogatja a pályázót. Látják, tudják, hogy be szeretné 
tölteni az állást a pályázó. 
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Kovács Gábor: Úgy hallotta korábban, hogy Zsurk településről is volt érdeklődő, ő miért 
nem nyújtotta be pályázatát? 
 
Szűcs Dezső: Nincs információnk erről. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem volt, ezért Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra bocsájtotta a pályázó kinevezését, mellyel a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértetve  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
13/2016. (II. 25.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

  
- Ápoló munkakör betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról - 

 
A képviselő-testület: 
 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX. törvény 83/A §. (1) bekezdése alapján 
Tiszaszentmárton- Zsurk háziorvosi körzet, ápoló munkakörének betöltésére – pályázata 
alapján - Szabóné Sütő Mária 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út  szám alatti lakost nevezi 
ki. 
 
Az ápolói munkakört 2016.03.16. napjától tölthető be. 
 
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján határozza meg. 
 
 A 2016. március 15. napjáig elvégzett többletfeladatok után dr. Pavlovics Miklóst és Szabóné 
Pásztor Andreát illeti meg többletjuttatás. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ pénzügyi főelőadó 
2./ Szabóné Sütő Mária – pályázó 
3./ dr. Pavlovics Miklós 
4./ Szabóné Pásztor Andrea 
 
 

 
Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés 2016-2017-ben induló Start Mezőgazdasági 
Közfoglalkoztatási programban való részvételre 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
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Szűcs Dezső: elmondja, készítettünk egy munkaanyagot, amit most mindenkinek szétosztunk, 
de ülés befejezésekor kérjük vissza. Négy projektünk van 2016-ra: Mezőgazdasági, illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolása, helyi sajátosságok, belvíz elvezetés. A Start 
mezőgazdasági projekt vélhetően 2016.03.01. napjától el fog indulni, melyet a hatósági 
szerződés megkötése előz meg. Ebben a következő munkanemek szerepelnek: alma 12,3 ha, 
burgonya 1,5 ha, cirok 1 ha, 0,5 ha káposzta, 0,5 ha sárgarépa- 0,5 ha petrezselyem, 1 ha 
cékla, 4000 fm uborka 2000fm paprika  0,2 ha borsó, 0,2 ha hagyma,0,5 ha paradicsom, 1,5 
ha kukorica van tervezve. A programban 90 fő vehet részt, 3 fő adminisztrátorral terveztünk, 
79 fő segédmunkás, 2 szakképzetlen csoportvezetőm 6 fő szakképzett csoportvezető.  
Szeretnénk egy savanyító csoportot létrehozni, akik az üzemben tevékenykednének, és ennek 
felhasználása a konyhán történne. Az üzemanyag és a szerszámok, növényvédelmi szerek 
kiadása Tünde feladata volt eddig, keressük a személyt, aki ezt átveszi. A lista úgy kerül 
összeállításra, hogy 25 év alattit nem lehetett megszólítani, mivel őket vélhetően képzésbe 
fogják bevonni. 
 
 
Boros Gyula: mennyi a munkanélküli a településen? 
 
 
Szűcs Dezső: Jelenleg 122-en vannak bent dolgozók, ezen felül kb.130 a munkanélküliek 
száma. Hozzávetőlegesen 250-280 fő az összes munkanélküli létszám. Hogy ebből ki az aki 
álláskeresési támogatásban részesül vagy kinek folyósítanak foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást azt pontosan nem tudjuk megmondani. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés nem érkezett több, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, s a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag   az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
14/2016. (II. 25.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
- 2016-2017-ben induló Start Mezőgazdasági Közfoglalkoztatási programban 

való részvételről - 
 
A képviselő-testület: 
 

 
Az előterjesztés szerint megnevezett személyekkel javasolja elindítani 2016.03.01. napjától a 
Start Mezőgazdasági projektet. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ pénzügyi főelőadó 
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Szűcs Dezső: Ehhez kapcsolódik, hogy ma volt egy egyeztető megbeszélés a tyukodi 
Szatmári Konzervgyár Kft.-vel , akikkel szeretnénk termékértékesítési szerződést kötni. Ők 
veszik a 2- 5 cm-es uborkát is 200Ft+ÁFA-ért. Más mezőgazdasági terméket is 
felvásárolnának, mint cseresznye, meggy, ha meg tudunk egyezni. A szükséges input anyagot 
ők biztosítanák, mindez a termékértékesítésből fizetnénk vissza számukra. Javasolt az uborka, 
paprika termeléshez a vízutánpótlást a jövőben is biztosítani, érdemes lenne kutat fúratni a 
rétre és még egyet az uborkához. 
 
 
Boros Gyula: 100 liter/ perc ajánlott 10 000 FT/m az ára. A kút tehát 200 000Ft/ db ehhez jön 
80 000 Ft-ért a  szivattyú. 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2016. (II. 25.) számú 

h a t á r o z a t a  

 
- vízpótlást biztosító kút fúrásáról- 

 
A képviselő-testület: 
 

 
Felhatalmazza Boros Gyulát egy kút fúrásának megrendelésére, melynek költségeit az 
önkormányzat viseli. Polgármestert felhatalmazza a termékértékesítési szerződés megkötésére 
a Szatmári Konzervgyár Kft.-vel.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ pénzügyi főelőadó 
 
 
Egyebek: 
 
1. ) Szűcs Dezső: Pongó Árpádné Sütő Éva szóbeli kérelmet terjesztett elő a Sallai telken lévő 
ház kibérlésére lakás céljára. 
 
 
A képviselők valamennyien, 7 igen szavazattal egyetértettek azzal, hogy a lakás nem alkalmas 
erre a célra, így egyhangúlag a következő határozatot hozták: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2016. (II. 25.) számú 

h a t á r o z a t a  
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- Pongó Árpádné Sütő Éva Sallai féle ingatlan kibérléséről - 
 
A képviselő-testület: 
 
Pongó Árpádné Sütő Éva tiszaszentmártoni lakos kérelmét nem támogatja, mert a felül 
építmény nem alkalmas lakás céljára. 
 
Határozatot kapja:  
1./ Pongó Árpádné Sütő Éva 
 
 
 
2.) Szűcs Dezső: Papp Imre írásbeli kérelmet terjesztett elő a két Ady utca végi telek 
megvásárlására, hogy ott üvegházat létesítsen.  
 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
17/2016. (II. 25.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
- Papp Imre Ady Endre utca végi telkek megvásárlási kérelméről - 

 
A képviselő-testület: 
 
Nem támogatja Papp Imre kérelmét, mivel a jövőben be kívánják vonni közfoglalkoztatásba a 
növekvő munkanélküliségre tekintettel. 
 
Határozatot kapja: 
1/ Papp Imre kérelmező 

 
 

 
 

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

Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 


