Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.augusztus 8. napján az
önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének:
a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai :36-43/2016.
rendeletei: 9/2016.
TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
2. Előterjesztés a Digi Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. által létesítendő antennatartó
tornyok telepítésére, bérleti szerződés megkötésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
3. Előterjesztés a Korzol Kelet Invest Kft. nyírbátori 0239/1 hrsz. terület elbirtoklási
ügyére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
4. Előterjesztés családi nap megtartására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
5. Előterjesztés Mándok Város Önkormányzati Képviselő testületének 9/2016 (VI….)
rendelettel módosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelete alapján a térítési díjhoz történő hozzájárulás
módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

6. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
7. Előterjesztés iskola konyhájának visszavételére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
8. Előterjesztés M34 gyorsforgalmi út nyomvonalának egyeztetésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Egyebek:
- tájékoztató ,,pilot” program
- natúr lé doboztervek bemutatása
- tájékoztató csatornadíj alakulásáról
- tájékoztató pályázati hiánypótlás eredménytelen benyújtásáról
M e g h í v o t t a k:
- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Takács Edina, aljegyző
Tiszaszentmárton, 2016.08.15.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus
8. napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Molnár László képviselő
Perka Albertné képviselő
Szabó Károly képviselő
Kovács Gábor képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Meghívottak közül: 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, hogy a napirendi pontok megtárgyalása a meghívóban megjelöltek szerint
történjen.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Tárgy: (1.) Tsp. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy szó esett róla korábban is hogy az adósságkonszolidációban
nem részesült Önkormányzatok 2 évente pályázati lehetőséghez jutnak. A két évvel ez előtti
lehetőséghez képest új pályázati célok megvalósítására nyílik lehetőség.
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak
építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén
megvásárlására, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál,vagy a jövőben fog szolgálni,
e) településrendezési tervek készítésére, valamint
f) munkahely-teremtési programok megvalósítására

Korábban már benyújtásra került ebr- rendszeren keresztül a Táncsics út végére és TáncsicsPetőfi út összekötő szakaszának felújítására pályázat 15 millió Forint értékben, de az nem
nyert pozitív elbírálást. A Táncsics út vége mindenképp befejezésre méltó lenne. A petőfi út
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vége a szennyvíz beruházás folytán nagyon megsüllyedt, töredezett ahogy az összekötő
szakasz is. Nem 100% a pályázat nyerési esélye, de az első ütem eredményességére tekintve
van esély.
Szélné Pap Aranka: már korábban is kimondták, hogy elsődleges cél az utak rendbe tétele,
e mellett kell kitartani
Molnár László: mennyire elég 20 Millió Forint?
Szűcs Dezső: 1,2 km-re, ha 3 m széles útról beszélünk, akkor 1,5 km hosszra is akár.
Molnár László: a járdák felújítása is esedékes lehet
Szűcs Dezső: arra hátha indítanak közfoglalkoztatási programot
Kovács Gábor: ha kész lesz az út, az vízelvezetést is biztosítani kell. Mekkora lesz a
vastagsága?
Szűcs Dezső: minimum a 4cm-es vastagságot tartani kell
Boros Gyula: legalább a településjelző tábláig kellene aszfaltozni, ha jut természetesen
tovább is, de mindenképp ki kellene kátyúzni az átkötő utakat valamint a vasúti átkelőnél
lévő lyukat.
Kérdezi, hány m2 térkő van raktáron, mire szolgál?
Szűcs Dezső: kb 30m2-nyi és eredetileg a hivatal előtti parkoló Sallai kert irányába történő
bővítését szolgálná
Boros Gyula: javasolja még több elem gyártását, és az orvosi rendelő, posta, temető előtti
terek leburkolását. olyan technológiát( gyártásnál, összetevőkre) javasol választani, ami a
téli sózást is állja.
Molnár László: tejcsarnokra is ráférne a térburkolás.
Szűcs Dezső: ami burkolat van a Dévai bolt előtt, abból van raktáron 2 raklap

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
36/2016. (VIII.08.) számú
határozata
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
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Képviselő-testület:
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – az államháztartásért
felelős miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 8. pont alapján pályázatot nyújt be a következő célra:
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,

a kivitelező által adott árajánlat szerinti összegben, de maximum 20 000 000Ft erejéig!
A határozatról értesülnek:
1./ Pénzügy

2.
Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés Digi Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. által
létesítendő antennatartó tornyok telepítésére, bérleti szerződés megkötésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: A közelmúltban két megkeresés is érkezett az önkormányzathoz
hálózatfejlesztés érdekében torony létesítés ügyében. Az egyik a Digi Kft.-től a másik a
Magyar Telekom Nyrt-től. A szolgáltatók a torony helyszínét meg is vásárolnák, azonban
előzetesen kizárólag bérleti szerződés lehetősége került közlésre. A környéken Eperjeskén,
Tiszamogyoróson és Tiszabezdéden is van hasonló létesítmény, valamennyien eladták
területét. Egy magánszemélynek 25 000Ft/ hó bérleti díjat fizet a szolgáltató. Tárgyalások
során 500 000Ft+ Áfa bérleti díjról esett szó, ebbe a szolgáltató belegyezett. Természetesen
ezen a testület változtathat. A helyszínnek a külterületi kituskózott gyümölcsös lett
megjelölve, valamint a telephely. Az utóbbit jobbak látja a beruházó.
Ezt követően érkezett a Telecom-os érdeklődés, akik már kijelölt helyszínnel jelentkeztek. A
temető része látható rajta, de mivel ez a Református Egyházé, így nem dönthet benne a
képviselő testület. Ő esetükben abban kell állást foglalni, hogy amennyiben a
cellatervezőjük megfelelőnek találja a telephelyet, akkor milyen bérleti díj ellenében
települhessen oda.
Szélné Pap Aranka: a telephelyen hol lenne felépítve?
Szűcs Dezső: van mindkét toronynak hely
Molnár László: lesz e a toronynak valami sugárzó hatása
Takács Edina: utána kérdezett és állítólag ha a telefont a fülünkhöz emeljük nagyobb
sugárzásnak vagyunk kitéve mint egy ilyen torony által. Azt vette észre, hogy a Telecomot
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nem fogja érdekelni ha nem tud önkormányzattal/ egyházzal megállapodni, meg fog tudni
magánszeméllyel.
Boros Gyula: a sugárzásnak ő is utána nézett, és ő is hasonlóan tudja mint az előtte szóló. A
kérdés, hogy beleillik e a tájba/ elfogadják e az emberek? Tekintettel kell lenni arra, hogy a
léalma üzemre, mint élelmiszergyártó egységre nincs e hatással valamint az ott dolgozókra?!
Utána nézett, hogy a Digi milyen településekkel, és milyen tartalommal kötött szerződéseket
torony létesítés tárgyában. Hozzávetőlegesen 1 000 000Ft+ Áfa összegben talált szerződést.
Javasolja ezt az összeget és a hasznosítási jog kikötését, ami ezen értelmezésben: as toronyra
kizárólag a Digi Kft. települ, és más szolgáltatókat nem enged föl.
Kovács Gábor: mindenkinek jól jönne a bérleti díjk: egyháznak, önkormányzatnak
Szélné Pap Aranka: ha a Telecom is megfelelőnek találja a telephelyet, egyforma összegű
bérleti díjat kellene kiközölni neki.
Molnár László: a tornyok okozhatnak elektro szmogot
A napirenddel kapcsolatban más kérdés, észrevétel nem érkezett ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra tette föl első körben a Digi Kft torony létesítésének majd a Telecom
Nyrt. esetleges telephelyen történő torony elhelyezésének kérdését:
a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
37/2016. (VIII.08.) számú
határozata
A Digi Kft. által létesítendő antennatartó tornyok telepítéséről, bérleti szerződés
megkötéséről
Képviselő-testület:

A 172/16. hsz-ú, kizárólagos tulajdonában álló, telephely megnevezésű ingatlanon a fenyves
sarkában jóváhagyja a Digi Kft. által létesítendő antennatorony kivitelezését, a szükséges
területet 700 000 Ft.+ÁFA ellenértéken bérbe adja,mely évente felülvizsgálatra került és 2%-al
növekszik. A bérleti szerződésben a hasznosítási jog kikötésre kerül. A szerződés aláírásával a
képviselő testület felhatalmazza a polgármestert.

A határozatról értesülnek:
1./ Pénzügy
2./ Digi kft.
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
38/2016. (VIII.08.) számú
határozata
A Magyar Telekom Nyrt. által létesítendő antennatartó tornyok telepítéséről, bérleti
szerződés megkötéséről
Képviselő-testület:
Nem foglal állást a bérbe adás vonatkozásában, javasolja elsődlegesen a Református Egyházzal
történő megállapodás megkötését.

A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Telekom Nyrt.

3. Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés Korzol Kelet Invest Kft. nyírbátori 0239/1 hrsz.
terület elbirtoklási ügyére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: ismerteti, hogy 2014-ben volt már hasonló megkeresés, akkor fegyérgyarmati
terület elbirtoklásával kapcsolatban. Szintén 9/6000 tulajdonrésznyi területről van szó.
Javasolja a határozat tervezet szerinti döntést!
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett,Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette föl a napirend kérdését:
a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
39/2016. (VIII.08.) számú
határozata
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Korzol Kelet Invest Kft. nyírbátori 0239/1 hrsz. terület elbirtoklási ügyéről
Képviselő-testület:

1./ Mint a nyírbátori 0239/1. hrsz. alatt felvett, 9073 m2 térmértékű kivett telephely a
külterületben megjelölésű ingatlan, amely természetben 4300 Nyírbátor, Vágóhíd út 28. sz.
alatt található 9/6000-ed részilletőségű ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa hozzájárul,
hogy részilletőségét a KELET KORZOL INVEST Kft. (4374 Encsencs, Fő út 59. sz.) írásba
foglalt megállapodás alapján elbirtoklás jogcímén megszerezze és arra tulajdonjogát az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az írásbeli
megállapodás aláírására.

A határozatról értesülnek:
1./ Kelet Korzol Invest Kft.

4. Tárgy: (4.) Tsp. Előterjesztés családi nap megtartására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázat sajnos nem let eredményes. A
kultúrális célokra fordítható normatívánk 1,4 Millió Forint / év. ebből fordítunk az idősek
napjára, a mindenki Karácsonyára. Ezekkel számolva a maradvány 600-800 000 Ft. Ebből
lehetne megrendezni a családi napot, aminek hangosítása és színpad bérlése a kapott ajánlat
szerint is minimum 350 000 Ft. 250-450 000Ft között maradna a fellépők biztosítására.
Sajnos ez két szerényebb fellépő díját sem fedezi. Jakab József rendezvényszervező
említett, hogy szeptember 3-án Gávavencsellőn lesz krumplifesztivál, megyén belül
kedvezőbb áron tudja az ottani fellépőket ide áthozni.
Elmondja, hogy Kökényessy Ágnes - akitől az Árva Kata című előadás volt látható a
templomban- vállal vidám darabokat is idősek napjára 300-400 000Ft-ért.
Még van egy malac is, ami várja, hogy milyen rendezvényen kerüljön felhasználásra. HA
úgy dönt a testület, lehet az a családi nap is. Eddig három került beszállításra a konyhára,
egyet pedig a nyugdíjas klub rendezvényén használt föl.
Molnár László: mennyit fizet a konyha a disznóért?
Szűcs Dezső: semmit, közétkeztetésbe kerül megállapodás szerint
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem érkezett,Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette föl a napirend kérdését:
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a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
40/2016. (VIII.08.) számú
határozata
Előterjesztés családi nap megtartásáról
Képviselő-testület:
Nem javasolja családi nap megtartását, és a rendelkezésre álló összeget egy színvonalas
idősek napi/ Karácsonyi műsor megszervezésére fordítja!

A határozatról értesülnek:
1./ Kovács Zsuzsa

5. Tárgy: (5.) Tsp. Előterjesztés Mándok Város Önkormányzati Képviselő testületének
9/2016 (VI….) rendelettel módosított személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete alapján a térítési díjhoz
történő hozzájárulás módosítására

Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: hosszas egyeztetések előzték meg ezt az előterjesztést társulás szintjén.
Beszterczey Andrással is történt egyeztetés, aki elmondta, hogy a jövőben nem hogy
csökken, hanem növekszik az egyházak többletnormatívája. Várhatóan 82% lesz a 72 %
helyett. Nem látja annak akadályát, hogy az egyházak vigyél a feladatellátást, a
kapacitásbővítés nem jelenthet gondot, de még hiányzik egy végrehajtási rendelet. A társulás
szerette volna, ha egyben marad a feladatellátás, vagy mindenki a szociális központon
keresztül látja el vagy mindenki egyház irányába fordul. A hiány fennmarad persze, ez tagi
hozzájárulással pótolható vagy térítési díj emeléssel. Az 515 Ft-os térítési díj módosítása
mellett döntöttek, így 200 Ft lett megállapítva, ennek egy részét vállalhatják át a települések.
Szélné Pap Aranka: ha 515 lenne a térítési díj, akkor az fedezné a hiányt, így akkor a tagi
hozzájárulás fogja?
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Szűcs Dezső: igen, próbálja valamennyi önkormányzat önhikiben érvényesíteni, ha nem
sikerül saját forrás. Tiszaszentmártonban lakosságszám arányosan ez ’majd 700 000 Kt.
Képviselő testület egyhangúan 7 igen szavazat mellet a sávos hozzájárulás mellett szavazva
a következő határozatot alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
41/2016. (VIII.08.) számú
határozata
Mándok Város Önkormányzati Képviselő testületének 9/2016 (VI….) rendelettel módosított
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelete alapján a térítési díjhoz történő hozzájárulás módosításáról

Képviselő-testület:

a./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a házi segítségnyújtás szakfeladaton
a térítési díjhoz a következők szerint járul hozzá 2016.12.31. napjáig.
jövedelemhatár /ellátott

önkormányzati hozzájárulás/
gondozási óra
100 Ft.
75Ft.
50 Ft .
25Ft .

0 – 55 000Ft
55 001- 100 000Ft
100 001-150 000 Ft
150 001 Ft -

A határozatról értesülnek:
1./ pénzügy
2./ Mándok Térségi Szociális Központ
3./ Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

6. Tárgy: (6.) Tsp. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
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Szűcs Dezső: az előzőekben hozott határozat szerint módosítani kell a szociális
rendeletünket is!
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett,Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette föl a napirend kérdését:
a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2016 (VIII.09.) 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. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 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 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet
az alábbi 10/A §-a következők szerint módosul:
10/A. § (1) Rendszeres települési támogatás állapítható meg az önkormányzat által
biztosított házi segítségnyújtás Mándok Város Önkormányzata által megállapított –
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott személyi térítési díjának a megfizetéséhez az alábbiak szerint:
jövedelemhatár /ellátott
0 – 55 000Ft
55 001- 100 000Ft
100 001-150 000 Ft
150 001 Ft -

önkormányzati hozzájárulás/
gondozási óra
100 Ft.
75Ft.
50 Ft .
25Ft .

(2) A kérelmet a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni
Kirendeltségéhez kell benyújtani.
(3) A megállapított támogatás folyósítása a szolgáltató felé történő közvetlen utalással
történik.
(4) A térítési díj támogatására irányuló kérelmet az ellátott nevében a gondozója is
benyújthatja.
(5) A kérelmet a polgármester bírálja el.
2.§. Ez a rendelet 2016. augusztus 15. napján lép hatályban.
96.

Dr. Szép Béláné
Szűcs Dezső
polgármester
jegyző
7. Tárgy: (7.) Tsp. Előterjesztés iskola konyhájának visszavételére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: elmondja, hogy mint a képviselő tagok is láthatják az iskola a fenntartó
időszaka alatt kezd leamortizálódni. Igyekszik ugyan ősztől elindulni a hely kihasználása
érdekében középiskolai osztállyal, és 5-8 osztályig történő képzéssel, de a gyermeklétszám
nagyon csekély. Magát az intézményt visszavenni már nem tudnák, de a konyha
üzemeltetése még visszakerülhet ha a képviselő testület úgy dönt. Egy évre lehet normatívát
igényelni, ami azt jelenti, hogy januártól- decemberig, tehát az üzemeltetés átvétele
legkorábban január 1-től valósulhat meg. Ahhoz azonban már most meg kell hozni a
szükséges döntéseket, hiszen meg kell rendelni a programot, a normatíva igénylést, a
megállapodást meg kell kötni, leltározás, egyéb….
Szélné Pap Aranka, Boros Gyula: ennyi adatból nem lehet felelősségteljesen dönteni
Takács Edina: elmondja, sajnos ennyi adat áll rendelkezésre. nem tudunk nyersanyag
költséget, mert központilag történik a rendelése, nincs külön víz, elektromos mérő a
konyhán, hogy kalkulálható lenne a rezsi. Annyi ismeretes, ami az előterjesztésben is
szerepel. A normatíva megállapítás is hasonlóan történhet, akár egy szociális tüzelőanyag
igénylésnél, hogy van igazoltan pld 100 fő rászorult, az igénylés maximális 6q szén, aztán
nem jut csak 2,5. Itt is igényelhető nyersanyagra egy évre 10 millió Ft is, aztán a központi
elosztási helyen összenézik hogy mennyi a rendelkezésre álló költségvetési keret, és
mennyik az igények, és lehet kijön Tiszaszentmártonra 5 millió Forint. Nincs előző
évünk,amit alapul vegyenek az elosztásnál, valamint amit a képviselők is számba tudnak
venni, hogy hozzá kellett tenni vagy kijött a feladatellátás a kapott normatívából.
Boros Gyula: a bért biztosan át lehet csoportosítani?
Takács Edina: A Magyar Államkincstár ezt a tájékoztatást adta.
Szűcs Dezső: ha a testület úgy dönt, hogy hagyja az üzemeltetést a jelenlegi fenntartónál,
akkor megállapodást kell kötni, hogy a bevitt alapanyagokat kizárólag a Tiszaszentmártoni
étkezésnél használja föl.

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem érkezett,Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette föl a napirend kérdését:
a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
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42/2016. (VIII.08.) számú
határozata
iskola konyhájának visszavételéről
Képviselő-testület:
Az általános iskola konyhájának üzemeltetését továbbra is a Wesley János Többcélú
Intézmény fenntartásában hagyja. További fenntartásra vonatkozó adatok ismeretében
visszatér a napirendre. Egyelőre kiegészíti a 2011-ben kötött megállapodást azzal, hogy a
beszállított nyersanyagokért ellenértéket nem kér, az kizárólag Tiszaszentmártoni
étkeztetésben kerüljön felhasználásra.

A határozatról értesülnek:
1./ Wesley János Többcélú intézmény

8. Tárgy: (8.) Tsp. Előterjesztés M34 gyorsforgalmi út nyomvonalának egyeztetésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

Szűcs Dezső: ismerteti, hogy térségi szinten volt a polgármestereknek egyeztetés, ahol
ismertették az A és B nyomvonaltervezet . A határig kerül tervezésre, de a határ túloldalán
nincs egyelőre fogadókészség. Győröcskénél csatlakozna bele a 4-es számú főútba.
a képviselő-testülettől kérdés nem érkezett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal, alábbi
határozatot alkották:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
43/2016. (VIII.08.) számú
határozata
M34 gyorsforgalmi út nyomvonalának egyeztetéséről
Képviselő-testület:
A kitűzött tervek szinti ,,B” nyomvonal megvalósulását támogatja azzal, hogy a
gyorsforgalmi út metszési pontjába kerüljön bele a Tiszaszentmárton- Tiszabezdéd
körforgalom, mint rácsatlakozási lehetőség.
kapja: UNITEF- RODEN –TURA –Terv Konzorcium 1066 Budapest, Jókai u. 2
98.

Egyebek:
1.)
Szűcs Dezső: 08.09. napján a Belügyminisztérium ellenőri a ,,pilot” programot a
megyei- valamint járási munkaügyi kirendeltséggel karöltve. Piricsén és Nyíregyházán minap
jártak, A vákuum csomagoló megérkezett, babot és almapaprika produktumot tudunk számukra
mutatni. MVH ellenőrzés is várható, földterületet, gazdálkodási naplót, számlákat és termeléshez
kötött támogatásra térnek ki.
2.)
Szűcs Dezső: a körben adott almaleves doboztervek készültek el a hetekben, kéri hogy
válasszon a testület, mely kerüljön gyártásra, hogy a pilot programban tudják hajtogatni azt.
Boros Gyula: javasolja, hogy a dobozon kerüljön feltűntetésre: csökkentett növényvédelem
mellett termesztett gyümölcsből származik.
Képviselő testület egyhangúlag a kék színű több gyümölcsöt tartalmazó dobozt találta
megfelelőnek kiegészítve a Boros Gyula által elmondottakkal.
3.)
Szűcs Dezső: ismerteti, hogy az egészségügybe beszerzésre került a kerékpár, a klíma
folyamatban van.
4.)
Szűcs Dezső: a csatornadíj ügyében is történt előrelépés. Az államtitkár úrnak
megküldésre kerültek a kötött szerződések, és több pontatlanságot is találtak benne. Hajdú
Gábor Trv. vezérigazgató úrhoz is megkereséssel fordult a két érintett település polgármestere
egy levélben, hogy a bérleti díjat 50 000-50 000Ft-ra mérsékelje, így a csatornadíj az előzetes
számítások szerint az átmeneti időszakban 225,6 Ft lenne. Ősszel pedig foglalkozik vele a
parlament.
5.)
Augusztus 23-án Budapesten rendezvény lesz az elhurcolt emberek emlékére 18:0021:00-ig a Cipők a Duna parton emlékműtől a Terror Házáig
Képviselő testület: nem kíván részt venni rajta!
6.)
Szűcs Dezső: a társulás alkalmazásában álló pályázatíró, Bay Gyula Tiszaszentmárton
Község Önkormányzatára kiírt hiánypótlásnak nem tudott határidőben eleget tenni, így el fogják
azt utasítani. Várhatóan egy következő benyújtási időpontban ismét el lehet indulni.
Boros Gyula: érdeklődik, hogy a gyógyszerbeszerzés zökkenőmentes e Tuzsérról Varga
gyógyszerésztől?!
Szűcs Dezső: elmondja, járt itt Gere gyógyszerész, aki észlelte a felesége által, hogy a
tiszaszentmártoni kisbusz Tuzséron áll a patikánál. Szakmailag látja a problémát ebben, ugyanis
ő nyilvántartást vezet valamennyi betegéről, s ha az orvos a korábbi beállított gyógyszerek
helyett másat, vagy lényegesen nagyobb adagot ír föl, ő azt azonnal kontollálja az orvos
megkeresésével, hogy helyén való e a recept?!
Mivel az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.
Szűcs Dezső
polgármester

Takács Edina
aljegyző
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