Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 21. napján
az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének:
a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai :
rendeletei: 3/2016.

TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

2. Előterjesztés a Tiszaszentmárton Község Önkormányzata tulajdonában
álló külterületi ingatlanok vonatkozásában a vadgazdálkodási
eljárásokban való képviselő meghatározására, meghatalmazására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

3. Közmeghallgatás
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

M e g h í v o t t a k:
-

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

Tiszaszentmárton, 2016.04.05.

Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 21.
napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott 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:

Dr. Szép Béláné jegyző
Takács Edina 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 képviselőtestület 7 egyhangú, igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1.) Tsp. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy magasabb összegű szociális keretet kapott az önkormányzat
ebben az évben, mint az elmúlt évben, így lehetőség nyílik arra, hogy a lakhatási támogatásra
jogosultak körét bővítsék. Előzetes számítások szerint, ha a testület a rendelet-tervezetet
elfogadja, úgy 130-140 család lesz jogosult a támogatásra.
Szélné Pap Aranka: Megjegyzi, hogy amikor a költségvetést tárgyalták, akkor is kb. 140
családdal számoltak. Kérdezi, hogy miért nem állítják vissza a 71.250 Ft-os jövedelemhatárt.
Nem ért egyet a vagyon vizsgálatával.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy maradjon a rendeletben a vagyonvizsgálat, mert a ténylegesen
rászorultakat kívánják támogatni.
Szélné Pap Aranka: Úgy gondolja, hogy ezzel a szabályozással megint a kisebbséget fogják
támogatni, mert nekik nincs vagyonuk.
Takács Edina: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a szociális törvény szerint mit
jelenet a vagyon fogalma.
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Szélné Pap Aranka: Javasolja, hogy a rendeletben a „nem éri el” helyett, a „nem haladja
meg” szóhasználat szerepeljen.
Szűcs Dezső: Megjegyzi, hogy az ellátást december 31-ig állapítják meg, mert nem látják
előre a jövő évi forrást. Ha lesz rá fedezet, akkor módosítják majd a rendeletet.
A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem volt, ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással, mellyel a
képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2015. (XII. 03.) önkormányzati rendelettel
módosított 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet 7. §-át az alábbiak szerint módosítja:
,,Települési lakhatási támogatás
7.§ (1) Települési lakhatási támogatás kerülhet megállapításra kérelem alapján annak, aki az
életvitelszerű, állandó lakó- vagy tartózkodási helyéül szolgáló lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres költségeket létfenntartásának veszélyeztetése nélkül nem tudja
viselni.
(2) Települési lakhatási támogatásra való jogosultság állapítható meg a kérelmezőnek, ha:
a)
a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a kérelem benyújtását
megelőző hónapban nem haladta meg az 55 000 Ft-ot és nem rendelkezik vagyonnal;
b.)
a lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres költségek viselését legalább egy,
a saját nevére szóló és 3 hónapnál nem régebbi, lakhatással összefüggő kiegyenlített
számla (víz, gáz, áram, hulladék, szilárd fűtőanyag) bemutatásával igazolja.
(3) A települési lakhatási támogatás összege havonta 3 000 Ft, mely készpénzben kerül
kifizetésre a jogosultságot követő hónap 5. napjáig. A települési lakhatási támogatást 2016.
évben december 31. napjáig kell megállapítani a kérelem beadása hónapjának első napjától.
(4) A települési lakhatási támogatás iránti kérelem 2016. április 1. napjától folyamatosan
benyújtható.
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(5) A települési lakhatási támogatás:
a) ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül az
ott élő háztartások számától;
b) üresen álló, életvitelszerűen nem lakott lakóingatlanra támogatás nem állapítható meg.
(6) Nem állapítható meg települési lakhatási támogatás, ha a kérelmező, vagy ugyanazon
lakcímen élő hozzátartozója lakásfenntartási támogatásban részesül.
(7) A települési lakhatási támogatás iránti kérelmeket a jegyző bírálja el.
2. § Ez a rendelet 2016. március 22. napján lép hatályba.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés a Tiszaszentmárton Község Önkormányzata tulajdonában
álló külterületi ingatlanok vonatkozásában a vadgazdálkodási eljárásokban való
képviselő meghatározására, meghatalmazására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy új vadászati törvényt fogadott el az Országgyűlés. A
jogszabály a társaságok területeit nem szabályozta, így elindultak a megkeresések a területek
gyűjtésére. Az önkormányzatnak hozzávetőlegesen 65 ha területe van, ehhez ha
hozzászámítják a külterületi utakat, akkor 85 ha területtel rendelkezik az önkormányzat. A
mándoki és a tuzséri vadásztársaság is keresi a földtulajdonosokat. Nehéz a döntés a területek
bérbe adására vonatkozóan, tekintettel arra, hogy mindként vadásztársaságban van
tiszaszentmártoni vadász. Az sem biztos, hogy a meghatalmazás alapul szolgált a vadászati
hatóságnál a területek lehatárolására.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy most a két társaság milyen megosztásban használja az
önkormányzat területeit.
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy most az önkormányzati területeket a tuzséri
vadásztársaság használja.
Kovács Gábor: Elmondja, hogy most a vasútvonal a határvonal.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy mi a polgármester javaslata.
Szűcs Dezső: Megjegyzi, hogy ez nehéz kérdés. Talán egy alternatíva lehetne, ha a
területeiket a vadászok száma alapján osztanák meg.
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy ez egy bevételi forrása lehetne az önkormányzatnak. Ő
mint magánszemély kapott ajánlatot az egyik vadásztársaságtól. Neki hektáronként 500 Ft-ot
ajánlottak.
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Szűcs Dezső: Kérdezi, hogy mi van akkor, ha mind a két vadásztársaság 500 Ft-ot fizetne
hektáronként.
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy tárgyalni kell a vadásztársaságokkal, az használja az
önkormányzat földtulajdonát, aki többet fizet érte.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy egyeztet a vadásztársaságokkal és majd visszatérnek erre a
napirendre.
Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.

K.m.f.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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