Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 5. napján az
önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének:
a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai :18-26
rendeletei: 4-6/2016.

TÁRGYSOROZAT
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi 2/2015 (II.27.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának teljesítéséről, zárszámadás
elfogadásáról
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 19.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
4. Előterjesztés a szociális ellátások 2016. évre vonatkozó intézményi térítési díjának
módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
5. Előterjesztés a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015 évi tűzvédelmi
tevékenysége beszámolójának elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
6. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata tulajdonában álló külterületi
ingatlanok vonatkozásában
a vadgazdálkodási eljárásokban való képviselő
meghatározására, meghatalmazására 2.
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolására, a Képviselő
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011 (IV.19.) számú
rendelete 1. számú függelékének módosítására

7. Előterjesztés

Előadó: dr. Szép Béláné jegyző
8. Előterjesztés kulturális programtervezet elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
9. Előterjesztés telekvásárlási kérelem elbírálására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Egyebek:
- MET pályázatának módosítása óvoda felújításról
M e g h í v o t t a k:
- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Takács Edina, megbízott aljegyző
Tiszaszentmárton, 2016.05.12.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 5.
napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Perka Albertné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Meghívottak:

Takács Edina aljegyző

Távolmaradását bejelentette: Kovács Gábor képviselő
Molnár László képviselő
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 napirendi pontok megtárgyalását, mellyel a képviselőtestület 5 egyhangú, igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Tárgy: (1.) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi 2/2015 (II.27.)
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a 2015 évi rendeletet egészen a zárszámadás elfogadásáig lehet
módosítani. Legfőképpen a közfoglalkoztatáshoz leutalt előleg beszámolóban való
szerepeltetése miatt szükséges.
Boros Gyula kéri Szabó Zoltánné pénzügyi előadótól, hogy a teljesített bevételek és kiadások
egyenlegére a zárszámadás napirendi pontnál részletesen kerüljenek kifejtésre
A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem érkezett, ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A képviselő-testület 5 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
4/2016. (V.06.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosításáról
1. §
50.

(1) A 2015. november 1. és 2015.december 31.) között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt
a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
12.358 E Ft-tal
12.358 E Ft-tal

Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
módosítja és az önkormányzat 2015. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

284.343 E Ft-ban
284.343 E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft
……..E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
230.636 E Ft
142.819 E Ft
21.808 E Ft
41.851 E Ft
7.381 E Ft
16.777 E Ft
123 E Ft
.........................E Ft
192 E Ft
.........................E Ft
15.312 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
1.150 E Ft
30.474 E Ft
26.390 E Ft
.........................E Ft
4.084 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
20.494 E Ft
2.739 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások, hitel törlesztés

51.

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Finanszírozási kiadását, ezen belül az
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 944 e Ft-al megemeli.
(2) A Tartalék előirányzatát 20.494 e Ft-ban állapítja meg.

3. §
Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1sz. melléklet tartalmazza.1
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.2

..............................................
jegyző

1
2

.........................................
polgármester

A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.

A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

52.

2. 2.Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának
teljesítéséről, zárszámadás elfogadásáról
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy teherként jelentkezik még
idei éven is a gyümölcsös hitelének visszafizetése. 2015-ben 1 275e Ft-ot egyenlítettünk ki,
2016-ban 729 e Ft a fennmaradó részlet. A működési célú átvett pénzeszköz 142e Ft Balogh
Kálmán temetésre átadott kölcsön összeg, melyet a család már megtérített. a legjelentősebb
kiadási tétel a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 157 257e Ft, de ezt kizárólag a programok
működtetésére fordítjuk- dologi kiadás, munkabér, tervezett költségek. Ennek összege
valószínű idén még több lesz. A képviselő testület döntött elmúlt éven a szociális célú
tüzelőanyag pályázaton való indulásról, mely keretében 2027e ft állami támogatást kapott az
önkormányzat amit kiegészítettünk 419e Ft-al a szociális kertünk terhére, s vásároltunk belőle
barna szenet. A továbbtanulók támogatása a Bursa rendszer keretén túl egy összegű helyben
benyújtott kérelem ellenében is megvalósult. Nyári gyermekétkeztetés maximális
időtartamban valósult meg, erre ugye idén már nem kell pályázni, mert szünidei
gyermekétkeztetést az önkormányzatok kötelező feladatává tették. A civil szervezetek
támogatását valamennyi szervezet kihasználta a polgárőrséget leszámítva, akik mindössze 50
e Ft-ot vettek igénybe a rendelkezésre álló 100e Ft-ból.
Boros Gyula: Szabó Zoltánnét kérdezi, hogy mi a különbség a régi és az új típusú
gazdálkodás közt?
Szabó Zoltánné: régen a pénzmaradványnál a függő tételekkel is kellett számolni, az új
típusú gazdálkodásnál a pénzmaradvány = bevétel – kiadás
Boros Gyula: pántlikázott pénz e a maradvány?
Szűcs Dezső: igen
Napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A képviselő-testület 5 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
5/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
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 következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
53.

271.786 E Ft Költségvetési bevétellel
244.741 E Ft Költségvetési kiadással
27.045 E Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) 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 fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.2.,6.3
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon
történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
Ez a rendelet 2016.05.06. napján lép hatályba.

..........................................
jegyző

.......................................
polgármester
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3. Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: elmondja, hogy az előterjesztés aktualitása a most már kimutatott maradvány
költségvetésbe való beépítését és felhasználása céljának nevesítése, továbbá a
közfoglalkoztatási programhoz leutalt előleg került betervezésre, a 2015. évről visszafizetett
gyermekvédelmi támogatás, illetve szintén az elmúlt éven vállat kötelezettség: a Goller telep
megvásárlásának 2. részlete húzódott még át. A héten megérkezett a bejegyző határozat a
szolgalmi jogok rávezetésével természetesen. Terület alapú támogatásunk 1 382 e Ft, melyet
javasol megbontani, s 1 000 e Ft-ot a költségvetésbe helyezni a fennmaradó 382 e Ft-ot pedig
tartalékba. Vélhetően idén is szükség lesz a REKI- korábban Önhiki pályázaton való
elindulásra, mivel 4 590 e Ft iparűzési adóból származó visszafizetési kötelezettségünk van.
Terveznünk kell idén a szennyvíz telep felújításának saját erejére, erre 571 e Ft-al
kalkuláltunk. Ha visszaemlékezik a képviselő testület, akkor a települések felosztották
egymást közt a hozzájárulást a beszállított mennyiség figyelembe vételével %-os mértékben.
Előzetes számításaink alapján fedezetet kell biztosítani a költségvetésben útfelújításra,
karbantartásra. A közmeghallgatáson is született ígéret arra, hogy a Kossuth út bal ágának
végét leaszfaltozzák idén, mivel onnan sok sarat hordanak föl, s a szűk utcán megfordulás is
emiatt nem megoldható ha esik. Pályázati saját erőre szükségünk lesz, ha be tudunk adni VP-s
vagy T.O.P-s pályázatot. A Szent Márton napi rendezvények alatt mind a Kunszentmártonra
mint Szombathelyre történő látogatást érteni kell, mivel a képviselő testület úgy nyilatkozott,
hogy mindkét helyre el kíván látogatni. A polgármester alpolgármester költségtérítésével
elmúlt éven nam találkozhattunk tételként, mivel nem vették azt igénybe. idei évtől lehetőség
nyílt arra, hogy nem kell tételesen számlával lefedni, pusztán leszámfejtik. Ez a polgármester
esetén 44e alpolgármester esetén 7e Ft. Az emelő villa beszerzése az új gyümölcsös telepítés
területének tisztítási munkáját segítette elő, a tuskók felpakolását. A geodéziai díj Kállai
István Ady Endre utca végi telkei esetében a változási vázrajz elkészítését fedezi.
Boros Gyula: Javasolja, hogy a maradványt pályázati önerőhöz felhasználni, illetve a
tómeder rendbetételére
- kérdezi, hogy a helyi polgárőrségünknek nincs e szüksége a feladata ellátáshoz járműre
- úgy tudja, hogy a polgármesterek bérrendezésére is sor kerül hamarosan, ha mégsem így
lenne, a maradványból ha lehetőség nyílik rá, rendezni kellene
- a skanzen megvalósítására, a Treszka féle ingatlan megvásárlására lesz e forrás?
- javasolja továbbá a Buga szorosának szilárd burkolat alappal való ellátását a töltésig
Szűcs Dezső: elmondja, hogy az utakat az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok támogatásánál próbáljuk érvényesíteni. A buga szoros kb 300m hosszú a
töltésig, ha lenne felmart asztalt amit nem tudunk hasznosítani, vagy egyéb szilárd anyag,
azzal lehetne tölteni.
Napirenddel kapcsolatban a testület elég részletesnek találta az előterjesztést, több kérdés nem
érkezett, ezért Szűcs Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A
képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
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Képviselő Testületének
6/2016. (V.06.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.17.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2016. Január 1. és április 30) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások,
átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint az előző évi maradvány felhasználása
miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

66.029 E Ft-tal
66.029 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

159.873 E Ft-ban
164.463 E Ft-ban
6.090 E Ft-ban
6.090 E Ft
…….. E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
148.116 E Ft
83.300 E Ft
13.353 E Ft
33.587 E Ft
8.610 E Ft
9.266 E Ft
4.596 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
1.450 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
3.220 E Ft
15.403 E Ft
14.403 E Ft
.........................E Ft
1.000 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
.........................E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések/Iparűzési adó visszafizetés
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
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.........................E Ft
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.........................E Ft
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.........................E Ft
Lakástámogatás
........................E Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
…… E Ft Tartalék
944 E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Az önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 43.996 E Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.035 E Ft-tal, a dologi kiadások
előirányzatát 5.505 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 4.596 E Ft-al, a
fejlesztési kiadások előirányzatát 3.953 e Ft-al, a felújítások előirányzatát 1.000 E Ft-al az
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát 944 e Ft-al,
megemeli a befolyt többletbevételek és a 2015. évi maradvány, illetve likviditási hitel terhére.
3. §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a mellékletekben3
foglaltak szerint állapítja meg.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.4

..............................................
jegyző

3
4

.........................................
polgármester

A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a RENDMOD Excel file tartalmazza!

A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.
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4. Tárgy: (4.) Tsp. Előterjesztés a szociális ellátások 2016. évre vonatkozó intézményi
térítési díjának módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: elmondja, hogy a szociális központ vezetője kezdeményezésére került
felülvizsgálatra és előterjesztésre az intézményi térítési díjak összege. A módosítási javaslat
az intézmény 2016. évre tervezett költségvetésén alapul. Tiszaszentmárton tekintetében 425
FT a személyi térítési díj önkormányzati intézmény esetén, személyi térítési díj vállalkozó
esetén 475 Ft. A gondozási órákhoz 100 Ft/óra díjjal kell hozzájárulni a részt vevőknek.
Boros Gyula: kérdezi, hogy mennyi a központ és szociális otthon éves költségvetése?
Szűcs Dezső: szerinte százmilliók
Szélné Pap Aranka: a forráshiány így is 11 000 e Ft
Több kérdés, észrevétel nem érkezett, a napirendi pont feletti szavazás eredménye: a
Képviselő testület 5 igen szavazattal a következő határozatot alkotta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2016. ( V.05. ) számú
határozata
a szociális ellátások 2016. évre vonatkozó intézményi térítési díjának módosításáról

Képviselő testület:
A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Mándoki Térségi Szociális Központ
útján biztosított szociális ellátások 2016. évre vonatkozó intézményi térítési díjainak az
alábbiak szerinti módosításhoz hozzájárul:
1.) Étkeztetés
Település

Intézményi térítési
Intézményi
Kiszállítás díja
díj önkormányzati
térítési díj
(Ft/szállítás/
intézmény esetén vállalkozó esetén
ellátási nap)

Mándok

375

475

105

Zsurk

445

475

0

Tiszaszentmárton

425

475

0

Benk

-

475

0
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Tiszamogyorós

475

475

0

Záhony

480

475

0

Eperjeske

435

475

0

Tuzsér

415

475

0

Komoró

400

475

0

Tiszabezdéd

455

465

0

Győröcske

-

465

0

2.) Házi segítségnyújtás

100 Ft/gondozási óra

Idősek nappali ellátása

0 Ft/ ellátási nap

Fogyatékosok nappali ellátása
0 Ft/ ellátási nap
Napközbeni tartózkodás és étkeztetés igénybevételével:
- reggeli
260 Ft/ ellátási nap
- ebéd
390 Ft/ ellátási nap
- vacsora ( igény esetén)
455 Ft/ ellátási nap
Idősek Otthona
személyi térítési díj:

2.250 Ft/ ellátási nap
67.500 Ft/hó

Támogató szolgálat
1. személyi segítés
0 Ft/ szolgálati óra
2. Szállítás díja:
szociálisan rászorulók részére
60 Ft/km
szociálisan rászoruló képzési kötelezettek részére
30 Ft/km
szociálisan rászoruló munkába történő szállítása esetén
45 Ft/km
egyéb ellátottak részére:
70 Ft/km
Idősek Otthona ellátottainak szállítási díja:
kórház, szakrendelő
0 Ft/km
egyéb szállítás
0 Ft/km
Fogyatékos nappali klubtagok szállítási díja a Klubba való szállítás
alkalmával
külső településekről
25 Ft/km
helyből
45 Ft/km
képzési kötelezettek részére
0 Ft/km
3. gyermekkedvezmény (0-14 éves korig)
a.) személyi segítés térítési díja
b.) szállítás térítési díja:
- szociálisan rászorulók részére 50 %
- egyéb ellátottak részére: 50 %
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

59.

0 Ft/szolgálati óra
30 Ft/km
35 Ft/km
0 Ft/ ellátási nap

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
kapja: 1. Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2. Mándoki Térségi Szociális Központ

5. Tárgy: (5.) Tsp. Előterjesztés a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015 évi
tűzvédelmi tevékenysége beszámolójának elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: elmondja, hogy kerestük a katasztrófavédelem vezetőjét, azonban nem sikerült
elérni,így nem képviseli a szervezetet senki. Röviden ismereti a beszámolót, informálja a
testületet, hogy Tiszaszentmártonban a műszaki mentőegységbe Reha Attila, Kopják Ferenc,
és Péter Gábor tartozik, valamint mi a II. katasztrófavédelmi osztályba vagyunk sorolva.
A napirendhez kapcsolódóan kérdés nem érkezett, így a polgármester szavazásra tette föl a
napirendet, melyről a képviselő testület 5 igen szavazattal a következők szerint határozott:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2016. ( V.05.) számú
határozata
a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015 évi tűzvédelmi tevékenysége
beszámolójának elfogadásáról
Képviselő testület:
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többszörösen
módosított 1996. évi XXXI. törvényre hivatkozással az előterjesztés szerinti tájékoztatót e l f
o g a d j a.

kapja: 1. Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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6. Tárgy: (6.) Tsp. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata tulajdonában álló
külterületi ingatlanok vonatkozásában a vadgazdálkodási eljárásokban való képviselő
meghatározására, meghatalmazására 2.

Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: ismerteti, hogy a képviselő testület már találkozott a napirenddel a 2016.03.21.
napján tartott testületi ülés keretén belül, akkor nem sikerült döntést hozni. Felkéri Takács
Edinát, hogy ismertesse a jogszabályi hátteret.
Takács Edina: elmondja, hogy a vadgazdálkodási üzemtervi időszak utolsó éve a 2016-os.
Ez egy 10 éves ciklus volt. A vad védelmével és a vadgazdálkodással összefüggő törvények
alapján az üzemtervi időszak lejáratakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.
Ehhez a vadászati hatóság a lejárat éve március 31. napjáig egy ajánlást tesz közzé. Az ajánlás
ide is megérkezett, mind a hirdetőtáblánkon mind a holnapon közzétételre került, a záradékolt
hirdetmény május 2. napján küldte vissza. Az ajánlást a földterület tulajdonosa
megismerhette, és az abban javasolt terület határra vonatkozóan május 15. napjáig módosító
javaslatot nyújthat be a vadászati hatósághoz. Javaslatot akkor nyújthat be valaki, ha
minimum 300 ha egybefüggő területre vonatkozik.
Szűcs Dezső: mind a tuzséri mind a mándoki társaságtól érkezett kérelem, hogy az
önkormányzati területetek vonatkozásában a társaságok egy-egy tagja képviselje majd
érdekeket a vadászati hatóságnál. Eddig a tiszaszentmártoni területeket kizárólag a tuzsériak
használták.
Boros Gyula: van e mód arra, hogy megosszuk a területeinket, s egyik fele vonatkozásában a
tuzsériaknak adjunk meghatalmazást, a másik rész vonatkozásában pedig a mándokiaknak.
Szabó Károly: a két társaságnak kellene egymással megegyezni
Takács Edina: úgy tudja volt erre kísérlet, kudarcba fulladt.
Szűcs Dezső: nem tudja szabad e a magosztásban gondolkodni?!
A képviselő testület a napirend kapcsán a következők szerint döntött 5 igen szavazattal:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2016. ( V.05.) számú
határozata
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata tulajdonában álló külterületi ingatlanok
vonatkozásában a vadgazdálkodási eljárásokban való képviselő meghatározásáról,
meghatalmazásáról 2.
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Képviselő testület:
Az önkormányzati külterületi ingatlanok 50%-ának erejéig a mándoki vadásztársaságnál
történő eljárásra megbízza Szűcs Dezső polgármestert, a másik 50% erejéig a tuszéri
vadásztársaságnál megbízza Boros Gyula alpolgármestert az önkormányzati érdekek
képviseletére.

7. Tárgy: (7.) Tsp. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolására, a Képviselő testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011 (IV.19.) számú rendelete 1. számú
függelékének módosítására
Előadó: dr. Szép Béláné jegyző
Takács Edina: Ismerteti, hogy 2016.01.01. napjától új kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok hatályosak. Ehhez felül kell vizsgálni az önkormányzatok,
költségvetési szervek alapító okiratait. Az idei évtől feladat a szünidei gyermekétkeztetés, így
annak kódját be kell építeni, és van amit törölni kell, így a családsegítés kormányzati funkció
kódot.
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2016. ( V.05.) számú
határozata
-

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolásáról, a Képviselő testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011 (IV.19.) számú rendelete 1. számú függelékének
módosításáról -

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében
meghatalmazott feladatkörében eljárva a következők szerint módosítja a képviselő testület
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú függelékét:
Törzskönyvi alany azonosító adatai:
Törzskönyvi azonosító szám: 735045
Adószám:
15735045-2-15
KSH statisztikai számjel:
15735045-8411-321-15
Törzsalany neve: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
62.

Székhely: 4628 Tiszaszentmárton Damjanich út 30.
Alaptevékenysége:
- 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Kormányzati funkciók:
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042220 Erdőgazdálkodás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és
fenntartása
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
Alakulással kapcsolatos adatok:
alapítás módja: jogelőd nélküli alakulás
alapítás dátuma: 1990.09.30.
Illetékességi területe: Tiszaszentmárton Község Közigazgatási területe

8.

Tárgy: (8.) Tsp. Előterjesztés kulturális programtervezet elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
63.

Szűcs Dezső: az Nemezi Művelődési intézet munkatársa Kovács Zsuzsa elkészített egy tervezet. A
programok a közművelődési keret terhére valósulnának meg. A Bethlen Gábor Szülőföld Alap
keretében a testvértelepüléssel rendelkező települések pályázatot nyújthattak be március 31-ig
rendezvény szervezésére 2,5 M költségvetéssel. Két napos rendezvényre került benyújtásra pályázat
aug 19-20. 19-én lenne Eszenyben, 20-án a településen.

Szabó Károly: javasolja, hogy 20-a előtt egy héttel legyen, ha nyer a pályázat, mert szerinte már
sokaknak lefoglalt programja lehet azon hétvégén.

Több észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett, így a polgármester szavazásra
bocsájtotta a napirendet, s képviselők 5 igen szavazattal a következő határozatot alkották:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2016. ( V.05.) számú
határozata
-

kulturális programtervezet elfogadásáról -

Képviselő testület:
Az előterjesztés szerinti programtervezetet elfogadja, kéri egy részletes programterv
kidolgozását.

Kapja: Kovács Zsuzsanna – NMI munkatárs

9. Tárgy: (9.) Tsp. Előterjesztés telekvásárlási kérelem elbírálására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

Szűcs Dezső: Vadászi József kérelmet nyújtott be, s vételi szándékát fejezte ki ezzel a 418
hrsz. telek tárgyában. Korábbi években is voltak már hasonló kérelmek, melyeket a testület
támogatott. Természetesen adásvételi szerződés megkötésére csak a teljes vételár
kiegyenlítését követően kerülhet sor.
64.

Kérdés nem érkezett, a képviselő testület 5 igen szavazattal a következő határozatot alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2016. ( V.05.) számú
határozata
telekvásárlási kérelem elbírálásáról

Képviselő testület:
Vadászi József (sz: Kisvárda 1984.10.25. an: Lakatos Erzsébet) 4628 Tiszaszentmárton
Táncsics út 83. szám alatti lakos 418 hrsz.—1513 m2 térmértékű-- telek megvásárlása iránti
kérelmét t á m o g a t j a .
Az adásvételi szerződés megkötésére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerül
sor,amennyiben nem került maradéktalanul megfizetésre, annak visszafizetésre az
önkormányzat nem kötelezett.
Az építési telek vételárát a kiépített közművek / út, ivóvízvezeték, villanyhálózat, gázvezeték,
csapadékvíz-elvezető/ valamint építési szándékát figyelembe véve 80 Ft/m2 árban határozza
meg.
Megbízza a polgármestert a telek értékesítésének lebonyolításával.
Határidő: folyamatos

Egyebek:
1. A polgármester ismerteti, hogy a Goller telek megvásárlás ügye lezárult. megérkezett a
földhivatali határozat is a bejegyzésről a szolgalmi jogokkal terhelten.
2. Megkezdődtek az osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésnek eljárásai. Asz
önkormányzat is részt vett egy egyeztető tárgyaláson a 041/4 hrsz ingatlan
vonatkozásában a Korponai ügyvédi irodánál. A tárgyalás nem vezetett eredményre,
mivel a Kelet kapuja szövetkezet ügye még nem volt rendezett, s ha nincs jogutód,
akkor nem lehet lefolytatni az eljárást. Mint utóbb kiderült a Kelet kapuja szövetkezet
nem tulajdonjoggal, hanem földhasználati joggal bír. A Földhivatalban Láda Gáborné
volt segítségünkre, aki azt a tájékoztatást adta, hogy Buga Bertalan/ Buga Bertalanné
adás –vételi szerződése nem került még átvezetésre a földhivatalban ami 2010-ben
kelt. Amennyiben ezt sikerül tisztázni, akkor folytatódhat a tárgyalás.
65.

Elmúlt héten megérkezett a 038/8 Mátyás területének egyeztető tárgyalásáról szóló
értesítés.
3. A területekre nem jegyzett aranykorona értékek megváltása is megkezdődött.
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának 11,4 Ak került megváltásra 4000Ft/ Ak
ellenértéken.
4. Nemzeti Művelődési Intézet pályázatot hirdetett azok számára, akik a megyei
könyvtárhoz kerültek át. 10% önerő mellett 3,5 M. Ft-ára lehet pályázni május 27-i
benyújtási határidővel. Polgármester szavazásra teszi föl a kérdést: induljunk e a
pályázaton?
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2016. (V.05.) számú
határozata
Nemzeti Művelődési Intézethez benyújtandó pályázat benyújtásáról

Képviselő testület:
Kovás Zsuzsát bízza meg a pályázaton való elindulás feltételeinek előkészítésével és a
pályázat benyújtásával.
Kapja: Kovács Zsuzsa

5. Ismerteti, hogy 2016.05.01. napján elindult a belvíz elvezetési program 10 fővel, illegális
hulladéklerakók felszámolása pedig 12 fővel. A behívott személyek névsorát a képviselő
testületi tagok áttekintették, és többségében támogatták.
6. Orbán Lajos 4628 Tiszaszentmárton Damjanich út 42. szám alatti lakos elhunyt. Fia
temetéséről gondoskodni nem tud, cselekvőképesességet teljesen kizáró gondnokság alatt áll.
98 000Ft-ot fizettünk a temetési költségekért, melyeket hagyatéki teherként érvényesítünk
majd.
7. Megérkeztek a 60/ 80 literes hulladék gyűjtőedények a településre, kiosztásunk megtörtént, a
tulajdonosok kérhetik ezáltal a kedvezményesebb díjtételen történő szállítást.
8. Szűcs Dezső elmondja, hogy vidékfejlesztési programban pályázatok kerültek kiírásra, így:
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-

VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

-

VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban

-

VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

-

VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak
korszerűsítése

-

VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet
kialakításának lehetőségével

korszerűsítése

- ültetvénytelepítés

támogatására

öntözés

Kérdezi van e javaslat arra, hogy miben induljunk el?
Boros Gyula: javasolja a friss telepítésű holland alma ültetvényt öntözhetővé tenni, ha csak
5% önerő szükséges hozzá.
Szűcs Dezső: lehetőség van még külterületi utak fejlesztésére,ahol egy erőgép egy gréder
beszerzésére nyílna lehetőség 20M Ft értékben, 5 % önerő biztosítása mellett. Javasolja a TiKösz Kft. induljon el ezen.

9. Megkeresés érkezett a hetekben dr Kovács Tamás ügyvédúrtól, akihez Veressné Szóka
Éva fordult Szabadi László méhtartásával kapcsolatban. Mikor legutóbb az
önkormányzatot kereték föl ismertettük velük, és azóta már az ügyvéddel is, hogy
Szabadi László 2003. óta tart méheket itt, az önkormányzat rendeletben nem
szabályozza az állattartást. Javasoltunk bírósághoz fordulást.
10. Boros Gyula alpolgármester elmondja, hogy a polgármester szabadságának ideje alatt
a Zombor és Társai Kft. elkezdte az iskola épület hőszigetelésének pályázatához
szükséges dokumentáció előkészítését. Elsősorban az energetikai tanúsítvány
elkészítéséhez szükséges rajzokat vették magukhoz és mérték át az épületet. Javasolja,
ha T.O.P. –s pályázat keretében nem tudunk érvényesülni ebben a kategóriában, akkor
meg kellene próbálni a VP-6-7.4.1.1-16 –pályázatnál.
Ismerteti azt is, hogy a falopásokkal kapcsolatba a nyomozóval és Kiss András
erdésszel kint járt a helyszínen, de az erdész csak a friss vágások értékét fogja
felbecsülni. Vélhetően szabálysértési értékhatást meg nem haladó lesz.
11. Szűcs Dezső: a Wesley János Többcélú Tanintézmény vezetője megkereséssel élt az
óvoda felújítása ügyében. Korábban a testület úgy döntött, hogy megadja a
hozzájárulást a pályázaton történő elinduláshoz, és munkálatokhoz. A vezetőség
azonban egy új óvoda építését látná célszerűbbnek beépíteni pályázatába. Kéri az
eredeti határozat ennek megfelelően történő módosítását!
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
25/2016. (V.05.) számú
határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő óvoda felújításáról 2.
A képviselő-testület 12/2016. (II. 18.) számú határozatát a következők szerint módosítja:
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 helyére új óvoda építésére
pályázatot nyújtson be.
A határozatról értesülnek:
1./ Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (1086 Budapest, Dankó utca 11.)
2./ pénzügyi főelőadó

12. Szűcs Dezső: Visszatér a kormányzati funkciókkal korábban elmondottakra annyiban,
hogy a hogy a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát is ez alapján aktualizálni
kell, ezt Tiszabezdéden készítik el, de az alapító okirat módosításához a hozzájárulást
tegyük meg.

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
26/2016. (V.05.) számú
határozata
a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításához történő
hozzájárulásról
A képviselő-testület:
Az alapító okirat módosításához hozzájárul, elfogadja!
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A határozatról értesülnek:
1./ Jegyző
2./ pénzügyi főelőadó

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

K.m.f.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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