
 
 

 Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30. napján 
az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: 
 
a./  Tárgysorozata 
b./  jegyzőkönyve 
c./  határozatai :27-29/2016. 
d./  rendeletei: 

 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

 
1. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi 

ellátásának az értékelésére 
Előadó: Orosz Tímea intézményvezető 

  Dr. Szép Béláné jegyző 
 
 

2. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 
Előadó: Varga Béla ügyvezető 
 

3. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, 
saját forrás megjelölésére 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

Egyebek: 

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

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

 
 

Tiszaszentmárton, 2016.06.15. 
         Szűcs Dezső  

       polgármester  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30. 
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 napirendi pontok 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 a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi 
ellátásának az értékelésére 
Előadó: Orosz Tímea intézményvezető 
   Dr. Szép Béláné jegyző 
 
Orosz Tímea: Elmondja, hogy 2016. január 1. napjától változás történt  a 
gyermekvédelemben. A családsegítés, mint a felnőttek számára nyújtott szolgáltatás beolvadt 
a gyermekjóléti szolgáltatásba, család és gyermekjóléti feladatként. Egy kollega foglalkozik a 
felnőttekkel és a gyermekekkel is. Záhony város önkormányzatának feladata volt a 
gyermekjóléti központ kialakítása, mely a Mándoki térségi szociális központnál valósult meg. 
Ha hatósági intézkedésre nem kerül sor, akkor a szolgálat jár el, ha sor került hatósági 
intézkedésre, abban az esetben a központ illetékes.  Speciális szolgáltatás, hogy a központ 
dolgozói a helyi iskolákban megjelennek, fogadóórát tartanak, készenléti ügyeletet 
biztosítanak. A központ feladata a nevelőszülői hálózat működtetése. Az új feladatokkal nőtt 
az adminisztrációs teher, de ennek ellenére igyekeznek a prevenciós tevékenységet 
maximálisan ellátni.  
 
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezzel a napirenddel minden évben 
találkozik a testület, tekintettel arra, hogy a jogszabály értelmében minden évben meg kell 
tárgyalnia a testületnek az előző évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátását. 
Megemlíti, hogy az óvodai támogatás az elmúlt év második felében megszüntetésre került, 
óvodai támogatásra az elmúlt évben összesen 150 ezer forint került kifizetésre. Új dolog a 
szünidei étkeztetés. Most már nem kell pályázni a nyári étkeztetésre, jogszabályi rendelkezés 
értelmében minden hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ingyen részesül a 
tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben ebédben. 
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Szélné Pap Aranka: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Raiffeisen Bankhoz pályázatot 
nyújtottak be, melyből adódóan április óta 6 hónapon keresztül minden hétvégén étkezésben 
részesítenek 30 gyermeket. Konzerv élelmiszert osztanak részükre.  
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy mi a tendencia, nő, vagy csökken az ellátottak száma, hogy 
tudják kezelni a helyzetet? 
 
Orosz Tímea: Úgy gondolja, hogy a probléma újra termelődik, akiknek az ellátása 
megszűnik, ahelyett jönnek újak, de stagnáló a helyzet. Megemlíti, hogy sok esetben a 
hatósági intézkedést nem tartja megalapozottnak a hatóság, pedig sokszor az lenne az egyetlen 
lehetőség. Néha példát kellene statuálni. Néha a gyermekeket ki kellene emelni a családból, 
akkor másként állnának a szociális szakemberekhez. Elmondja, hogy a 12 év fölötti 
gyermekek nevelőszülőkhöz kerülnek. Minél korábbi a probléma felismerése, az a 
gyermeknek jó. Céljuk a gyermekvédelem és a jelzőrendszer megerősítése. 
 
Szűcs Dezső: Javasolta már az iskolának, hogy vegyenek részt a szülőnevelésben is. 
Hozzanak ide olyan szakembereket, akik segíthetnek a bevétlek beosztásában, a 
beilleszkedésben. Úgy kellene beosztani a pénzüket, hogy jusson mindenre.  
 
Orosz Tímea: Elmondja, hogy nekik van jogosultságuk ilyen előadások megtartására, de 
eddig főleg gyermekeknek tartottak tanácsadást. Úgy gondolja, hogy azon nem lehet segíteni, 
aki nem akarja a változást. Már iskolás korban azt mondja a gyermek, hogy neki az az 
életcélja, hogy közmunkás legyen. Innen nehéz nagyot lépni. Szakképzettséggel rendelkezők 
sem hajlandóak elmenni vállalkozásokhoz dolgozni, megelégednek a közmunkás bérrel. 
 
Szabó Károly: Megköszöni a részletes beszámolót, úgy gondolja, hogy óriási munka van 
benne. Véleménye szerint jó kezekben van ez az ágazat.  
 
Orosz Tímea:  Elmondja, hogy ő a sablont készíti, az érdemi munka az Arankáé. 
 
Szűcs Dezső: Kéri, hogy a jövőben is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a 
településen élők életében pozitív változás következzen be. 
 
Orosz Tímea: Megemlíti, hogy elmúlt évben pályázatot nyújtottak be a roma lányok 
lemorzsolódásának az elkerülése érdekében, de sajnos nem volt sikeres a pályázat. Ha 
lehetőség nyílik, akkor tovább pályáznak.  
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a kisebbségi önkormányzat elnöke lépett-e abban, hogy a 
kisebbséghez tartozókat bevonja az egyházi életbe? 
 
Molnár László: Véleménye szerint nekik a református egyház unalmas, ők inkább a baptista 
vallást szeretik. 
 
Szűcs Dezső: Ismerteti a Szociális Központ költségvetési problémáit. A költségvetésben már 
most több millió forint hiány mutatható ki. A probléma megoldására két lehetőség látszik. 
Egyik az, hogy kiszervezik az egyházhoz a házi szociális gondozást és a segítségnyújtást, a 
másik pedig az, hogy az önkormányzatok a szociális előirányzataik terhére hozzájárulnak a 
feladat ellátásához. 
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Orosz Tímea: Elmondja, hogy januárban sok gondozott kiesett a házi segítségnyújtásból, 
mert az értékelő lap alapján nem jogosultak a gondozásra. A központ gondozhatja őket, de 
normatíva nem hívható le utánuk. Jelenleg 674 ellátott van. 2016. január 1. napjától szociális 
segítésről és személyi gondozásról beszélünk. A személyi gondozáshoz igazodik a 
munkavállalók száma. Az új normatíva nagyon alacsony, 25 ezer forint/fő/év, ez 
gondozónként 600 ezer forint forráshiányt jelent. Véleménye szerint ezt a hiányt a gondozási 
díj összegének az emelésével lehetne kompenzálni. Azt fel kellene emelni 300 Ft/órára. Attól 
tart, hogy ez esetben csökkenne a gondozottak létszáma. Az is megoldás lehetne, ha a plusz 
200 forintot az önkormányzatok fizetnék ki a gondozottak helyett. 
 
A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem érkezett, ezért Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a  képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő testületének 

27/2016. (V.30.) számú 

h a t á r o z a t a 

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2015. évi ellátásának értékeléséről 
 

 
A képviselő-testület: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján: 
 
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2015. évi ellátásának értékeléséről szóló  
 
előterjesztést megtárgyalta és azt   e l f o g a d j a. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szociális Központ Mándok 
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Nyíregyháza 
 
       
Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 
Előadó: Varga Béla ügyvezető 
 
Szűcs Dezső: Sajnálja, hogy az ügyvezető, vagy a könyvelő nem jelent meg az ülésen, hogy 
szóban ki tudnák egészíteni az elkészített beszámolót. Úgy látja, hogy a kft-nek nincsenek 
likvid gondjai, megélhetési problémái. Ebben az évben a működése biztosított lesz. A 
rendelkezésre állási díjat magukénak tudhatják, melyet kb. 10 önkormányzat fizet a társaság 
részére, ezen túl vannak szerződései a térség vállalkozóival. A natúr lé gyártásnál használat 
vízfelhasználást, elektromos áram felhasználást az önkormányzat felé megfizeti. Az 
önkormányzatnak kb. 400 ezer forintot átadott a közüzemi díjon felül. Még dönteni kell a 
testületnek arról, hogy mennyi legyen az üzem bérleti díja. Ezt attól tették függővé, hogy 
mennyit fog termelni a kft. Megemlíti, hogy az illegális hulladéklerakók felszámolása benne 
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van a start mintaprojektben, a hulladék elszállításával a TI-KÖSZ-t fogja megbízni, ami kb. 3-
400 ezer forint bevételt eredményez a társaságnak. 
 
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy munkahelyet is teremtenek a TI-KÖSZ-szel. Pisti helyett 
valakit Bélának fel kell venni a céghez. Kérdezi, hogy hogyan lesz a cég árbevétele felosztva. 
Javasolja, hogy kerüljön a következő felügyelő bizottság elé, hogy a nettó árbevételt hogyan 
akarja az önkormányzat felhasználni. Akarja-e az önkormányzat a nettó árbevételt 
visszavenni. Véleménye szerint azért lett ilyen a gazdasági társaság helyzete, mert az 
önkormányzat irányította. Álláspontja szerint meg kell tartani a céget.  
 
Szűcs Dezső: Nem tudja, hogy a felügyelő bizottság mennyire tud beleszólni a kft. 
működésébe. Ő is úgy gondolja, hogy a dolgozói létszámban Bélának lépni kell. Tkintettel 
arra, hogy a társaság szolgáltat, a szolgáltatáshoz alkalmazott kell. A natúr lé gyártása miatt is 
szükség van alkalmazottra. Olyan emberek kellenek, akik folyamatosan tudják a gyártást 
csinálni. Doboz sincs, azt is gyártatni kellene az önkormányzat logójával. Megemlíti, hogy a 
kft. törzstőkéje 3 millió forint papíron, de azt fel is kellene tölteni 2017. március 15-ig. Ez 
megoldható úgy, hogy az önkormányzat ad részére apportot.  
 
A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem érkezett, ezért Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását, mellyel a  képviselő-testület 7 
igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő testületének 

28/2016. (V.30.) számú 

h a t á r o z a t a 

a TI-KÖSZ Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

 
A képviselő-testület: 
 
A TI-KÖÖSZ Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalt és azt elfogadja. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ TI-KÖSZ Kft. helyben 
 

Szélné Pap Aranka képviselő távozik az ülésről, a képviselők száma 6 fő változik. 
 
Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására, saját forrás megjelölésére 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Ismerteti az előterjesztés szerinti pályázati lehetőséget. Javasolja a pályázat 
benyújtását út felújítására. Fel kellene újítani a Táncsics út befejezetlen szakaszát, illetve a 
Táncsics és a Petőfi út összekötő átkötő utat. Ennek a két útszakasznak a felújítása a bekért 
árajánlat alapján bruttó 14 251 940 Ft, ehhez a saját erő 15 %, azaz 2 137 792 Ft. Ennek a 
szakasznak a felújítására már elmúlt év augusztusában nyújtottak be pályázatot, de az nem 
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nyert. Ebbe bele kellene, hogy férjen, a Kossuth úton a forduló kialakítása, mert arra ígéretet 
tett az önkormányzat. 
 
Boros Gyula: Örülne annak, ha a sportöltöző is felújításra kerülne, a sportfejlesztés 
érdekében. Meg kellene keresni a focipálya tulajdonosát, hogy adja el a pályát egy jelképes 
összegért az önkormányzatnak. 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy csak saját tulajdonú létesítmény felújítására lehet pályázni, a 
sportpálya pedig nem az. Javasolja, hogy a két út felújítására adják be a pályázatot. 
 
A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem érkezett, ezért Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a  képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
29/2016. (V. 30.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról, belterületi utak 

felújítására pályázat benyújtásáról 
 
A Képviselő-testület:  
 
Pályázatot nyújt be az önkormányzat tulajdonában lévő 199 hrsz-ú, a valóságban 
Tiszaszentmárton, Táncsics út elmúlt évben fel nem újított részének, valamint a Táncsics utat 
és a Petőfi utat összekötő, 255 hrsz-ú átkötő út felújítására a  Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pont a), b) és c) pontok 
alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 
 „belterületi utak , járdák hidak felújítása „ címmel.  
 
A beruházás összköltsége:  14 251 940 Ft 
Az önkormányzat a beruházáshoz szükséges önerőt  2 137 792 Ft-ot a 2016. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./  Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza 
2./ Pénzügyi főelőadó helyben 
 
Egyebek: 
 
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy június 11-12-én Szent Márton települések 
találkozójára fog sor kerülni, immár második alkalommal Szombathelyen. Ez a rendezvény 
három napos lesz. Eddig 5 képviselő jelzett, hogy szeretne részt venni a rendezvényen. A 
nyugdíjasok is készülnek, 10 fővel és előadnák a János vitézt. Kapnak a települések egy 
standot, ahol be kellene mutatkozni.  



75. 
 

 
2./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy részt vettek a 041/4 hrsz-ú terület sorsolásán. Ott a Kelet-
kapuja szövetkezet még szerepelt, mint földtulajdonos. Ezt a használatot előbb töröltetni 
kellett. Az önkormányzat által megvásárolt Lázár Lászlóné aranykoronáját nem helyesen 
vezette át a földhivatal. Az ügyvéd jövő hónap 28-ra hívta össze az érintetteket és az egyezség 
lezárásra kerülhet. Azóta a 038/8 hrsz-ú földterület vonatkozásában is volt egyeztető 
tárgyalás. Itt 0,5 ha területe van az önkormányzatnak. Az önkormányzat és Kovács Árpád 
területe kitűzésre kerül. Szabó Sándor elveszteni látja a területét, amit eddig használt. Az 
ügyvéd javasolta, hogy indítson elbirtoklási pert.  
 
3./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a munkaügyi központ kezdeményezte, hogy a településen 
foglalkoztassanak mentális, szociális vagy egészségügyi okból közfoglalkoztatásba be nem 
vont álláskeresőket. Csütörtökön nézik meg az üzemet, hogy az megfelel-e a célnak és július 
1-től indulna a foglalkoztatás. A helyiség átalakítására a forrást is biztosítják. Doboz 
hajtogatást, seprűkötést, ládagyártást és csomagolást végeznének. A környező településen 
élők is be lennének vonva a foglalkoztatásba, mely 5 hónapig tartana. Ez a BM támogatásával 
minta program lenne. Tiszaszentmárton és Tornyospálca van kiszemelve érintettként. Kb. 20 
fő kerülne foglalkoztatásra napi 6 órában és közfoglalkoztatási bér lenne részükre biztosítva. 
 
4./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a napokban a TRV-től érkezett egy 
megkeresés a vízmérők cseréjére és hitelesítésére vonatkozóan. A megkeresés alapján a 
vízmérők tulajdonosa az önkormányzat, ezért a csere és hitelesítés költségét az 
önkormányzatnak kellene fizetni. Egy vízóra cseréje és hitelesítése bruttó 8700 Ft-ba kerülne. 
Összesen van a településen 350 fogyasztási hely. Ezt az önkormányzat nem tudja felvállalni. 
Azt fogják kérni, hogy az alapdíj terhére cseréljék le a vízórákat, hiszen az több évre 
visszamenőlegesen minden fogyasztási helyen, minden hónapban ketyeget. 
 
5./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a szolgáltató megkérte az Energia Hivataltól a szennyvízdíj 
megállapítását. 2016. április 16. napján a szolgáltató részére megérkezett a levél a 
díjmegállapításról. Ez Tiszaszentmárton esetében nettó 655 Ft/m3, Zsurk esetében pedig 767 
Ft/m3. Ez a díj iszonyatosan magas, úgy gondolja, hogy a díjmegállapítás kapcsán valaki 
nagy hibát követett el. A TRV igazgatója júniusig tudja tolni a számlázást. Keresték Ágival az 
országgyűlési képviselőt, hogy segítsen ennek a felülvizsgálatában. Kapaszkodó lehet a CBA 
számítás, ami 2066-ig prognosztizálja a díjakat. Az önkormányzat arra vállalt kötelezettséget, 
hogy az abban foglaltakat kötelezőnek ismeri el magára. Komoró esetében a meglévő 
rendszerdíjakat állapították meg. Fellebbezésre nincs lehetőség, bírósághoz lehet fordulni 30 
napon belül. 
 
 

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

Szűcs Dezső       Dr. Szép Béláné 
polgármester       jegyző 


