Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.augusztus 23. napján
az önkormányzat tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésének:

a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai : 45-49/2016.
rendeletei: 10/2016

TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatással összefüggő fogyasztásmérők
hitelesítésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
2. Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Egyebek:
-

a Digi Kft. által létesítendő antennatartó tornyok telepítésére bérleti szerződés kötéséről
az egészségházba klíma vásárlásáról
hűtőkamra kialakításához saját erő biztosításáról

M e g h í v o t t a k:
-

Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

-

Takács Edina, aljegyző

Tiszaszentmárton, 2016.09.22.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus
23. napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Molnár László képviselő
Perka Albertné képviselő
Szabó Károly képviselő
Távolmaradását bejelentette: Boros Gyula képviselő
Kovács Gábor 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 4 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalását, mellyel a képviselőtestület 4 egyhangú, igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatással összefüggő fogyasztásmérők
hitelesítésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a víziközmű törvény szabályozza a fogyasztásmérők jövőbeni
cseréjét, mely szerint az a tulajdonos feladata, jelen esetben az önkormányzaté. A jogszabály
szerint a magánszemélyekhez felszerelésre került fogyasztásmérők az önkormányzat
tulajdonában vannak. Polgármesterek sokat beszélgettek arról, hogy miből fogják a cserét és a
hitelesítést finanszírozni, ezért felvetődött, hogy az órákat ajánlják fel a TRV részére
megvételre 100 Ft + áfa áron. Amikor az önkormányzatnak ármegállapító szerepe volt,
bevezetésre került az alapdíj, mely fedezte a vízórák cseréjét. Javasolja, hogy ajánlják fel a
vízórákat a TRV részére megvásárlásra.
Szabó Károly: Támogatja az eladást. Kérdezi, hogy szennyvízdíj ügyében van-e előrelépés?
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy Hajdú Gábor kereste Zsurk község
polgármesterét és elmondta, hogy nem tudják tovább húzni a számlázást. Holnap reggel fogja
keresni Szabó Zsolt államtitkárt, hogy mi a helyzet, mi történjen. Neki is az a véleménye,
hogy ezt a díjat felül kell vizsgálni. Szeptemberben kerülhet be az Országgyűlés elé.
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A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem hangzott el, ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
45/2016. (VIII. 23.) számú
határozata
a víziközmű-szolgáltatással összefüggő fogyasztásmérők tulajdonjogának TRV Zrt.
részére történő átadásáról
A Képviselő-testület:
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
üzemeltetésébe adott víziközmű rendszerben használt bekötési vízmérők tulajdonjogát
100.- Ft + ÁFA/ db áron átadja az Üzemeltető részére.
2. Kezdeményezi az Üzemeltetőnél a bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását a
fogyasztásmérők tulajdonjogának átruházására tekintettel.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű-rendszeren lévő 15 önkormányzattal
közösen tárgyalást kezdeményezzen a TRV Zrt. Vezérigazgatójával a
fogyasztásmérők tulajdonjogának átadását illetően.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesülnek:
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)
2. pénzügyi főelőadó helyben
3. Irattár
Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy már hagyomány a településen, hogy az önkormányzat a
középiskolásokat, illetve a felsőoktatási intézménybe járókat beiskolázási támogatásban
részesíti. Az elmúlt évben 76 fő részére biztosítottak támogatást 850 ezer forint értékben. A
középiskolások 10 ezer, a felsőoktatási intézménybe járók 15 ezer forintot kaptak. Ezen túl
átvállalta a tankönyvek árát az önkormányzat azoktól, akiknek fizetni kellett volna. A
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tankönyvek kifizetésére 56 ezer forintot fordítottak. Javasolja, hogy az idén is adjanak
beiskolázási támogatást, a középiskolások 10 ezer forintot, a felsőoktatási intézményben
nappali tagozaton tanulóknak pedig 15 ezer forintot. Ezen túl az önkormányzat vállalja át
Rostás Elvira tankönyvének az árát.
Javaslattal a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
46/2016. (VIII. 23.) számú
határozata
beiskolázási támogatás nyújtásáról
A Képviselő-testület:
A tiszaszentmártoni állandó lakcímmel rendelkező középiskolások részére 10 000 Ft, a
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére 15 000 Ft beiskolázási támogatást
biztosít.
A beiskolázási támogatás kifizetéséhez iskolalátogatási igazolás, illetve hallgatói jogviszony
igazolás szükséges.
Rostás Elvira 8. osztályos tanuló tankönyvének az árát átvállalja.
A határozatról értesülnek:
1./ igazgatási előadó
2./ pénzügyi főelőadó
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Sallai Károlyné nem megy augusztus 31-el nyugdíjba,
december 31-ig 4 órában látja el az intézményvezetői feladatokat. Átadja a feladatokat az új
igazgató részére. Megemlíti, hogy két új képzés fog az iskolában indulni. 7-8 általános iskolai
felzárkóztató képzés, 20 fős osztály, helybeliekből. Elindulhat a gimnáziumi képzés
is,amennyiben lesz rá igény. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ebben az évben nem lesz 1.
osztály, az 5-6 osztály pedig össze lesz vonva.
Perka Albertné: Kérdezi, hogy hány fővel indul a gimnáziumi osztály? Úgy gondolja, hogy
aki most Záhonyba jár, az átjelentkezhet Tiszaszentmártonba!
Szűcs Dezső: Úgy tudja, hogy 18 fővel már fog indulni a gimnáziumi képzés.
Tárgy: (4.) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
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Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az adott évi költségvetését a képviselő-testület a befolyó
többlet bevételek és kiadási előirányzatok változása miatt módosíthatja. Az előterjesztés
tartalmazza, hogy milyen változások miatt szükséges a helyi rendeletünk módosítása. A
szünidei étkeztetésre kapott támogatásból 203 ezer forintot vissza kell fizetni, mert az nem
került felhasználásra. 74 ezer forintot kapott az önkormányzat bérkompenzációra, mely kötött
felhasználású, az érintett dolgozó részére ki kell fizetni. 72 061 ezer forint a start közmunka
finanszírozására, illetve 1 027 ezer forint területalapú támogatásra érkezett a költségvetésbe.
Ezek a bevételek személyi juttatásokra, járulékokra, dologi kiadásokra, sportegyesület
támogatására, beruházási kiadásokra és felújításra kerültek felhasználásra. Egyéb bevétel a
biztosítási kártérítés, ami 87 ezer forint, valamint hulladékgyűjtő edények bevétele, 168 ezer
forint. Megemlíti, hogy a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a szociális központ
működéséhez 612.500 Ft támogatási hozzájárulást állapított meg, melynek a kifizetésére nem
lát a költségvetésben fedezetet.
A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem hangzott el, ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.17.) rendelet módosításáról
1.§ (1) A 2016. május 1. és augusztus 20.) között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. §
(1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

73.827 E Ft-tal
73.827 E Ft-tal

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

231.587 E Ft-ban
238.290 E Ft-ban
6.703 E Ft-ban
6.703 E Ft
…….. E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
213.758 E Ft
136.500 E Ft
20.579 E Ft
37.190 E Ft
8.610 E Ft
10.879 E Ft
4.596 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
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.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
2.063 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
4.220 E Ft
23.588 E Ft
18.618 E Ft
.........................E Ft
4.970 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
…… E Ft
944 E Ft

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

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2.§ Az önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 53.200 E Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7.226 E Ft-tal, a dologi kiadások
előirányzatát 3.603 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.613 E Ft-al, a
fejlesztési kiadások előirányzatát 4.215 e Ft-al, a felújítások előirányzatát 3.970 E Ft-al
megemeli a befolyt többletbevételek és a likviditási hitel terhére.
3.§ A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1. mellékletekben1
foglaltak szerint állapítja meg.
4.§ Ez a rendelet 2016. augusztus 24. napján lép hatályba.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Digi Kft-vel kötendő bérleti szerződés
feltételeiről. A legutóbbi testületi döntés alapján három dologban egyeztetett. A bérleti díj
összege 700 000 Ft + ÁFA, mely évente 2 %-kal növekszik. Ezek elfogadást nyertek az
érintettek részéről. A harmadik a hasznosítási jog volt, melyet a szolgáltató nem fogadott el.
Különböző jogszabályokra hivatkozott és azt is leírta, hogy nem gyakori a más szolgáltató
tornyára való rátelepülés. Megjegyzi, hogy a torony a fenyves szélére kerül, a 172/6 hrsz-ú
ingatlanra.
Elmondja, hogy a telecom nem volt ennyire rugalmas, de úgy tudja, hogy sikerült megegyezni
a tiszteletessel. A tárgyaló félnek évi 600 ezer forint + ÁFA bérleti díjra volt felhatalmazása,
de azt ígérte, hogy az évi 700 ezer forintos bérleti díjat továbbítja a vezetés felé. A temetőn a
ravatalozó mögött kerülne a torony felállításra.
A tájékoztatóval kapcsolatban más kérdés, észrevétel nem érkezett ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra tette fel a kizárólagos hasznosítási jog kikötése nélküli bérleti
szerződéskötést az elhangzott feltételekkel, mellyel a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
47/2016. (VIII. 23.) számú
határozata
A Digi Kft. által létesítendő antennatartó tornyok telepítésére bérleti szerződés kötéséről
Képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy a Digi Kft-vel bérleti szerződés kerüljön megkötésre az önkormányzat
tulajdonában álló tiszaszentmártoni 172/16 hrsz-ú ingatlanra antennatartó torony létesítésére.
A bérleti díj évente 700 ezer forint + ÁFA, mely minden évben 2 %-kal emelkedik.
Elfogadja, hogy a bérleti szerződésben nem kerül kikötésre a kizárólagos hasznosítási jog.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A határozatról értesülnek:
1./ Digi Kft. Budapest
2./ pénzügyi főelőadó helyben
2./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy kért árajánlatot klíma beszerelésére az egészségházba.
Kapott ajánlatot 2,6 KW, illetve 3,6 KW teljesítményű klímára. A nagyobb teljesítményű 5
ezer forinttal kerül többe, ezért javasolja, hogy a nagyobb teljesítményűre vonatkozó ajánlatot
fogadják el. Ez 145 ezer Ft +ÁFA-ba kerülne beüzemeléssel együtt. Az ajánlatot a Kelet
Gépészeti Kft. adta.
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Javaslattal a képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
48/2016. (VIII. 23.) számú
határozata
az egészségházba klíma vásárlásáról
Képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy az egészségházba klíma kerüljön beszerzésre a Kelet Gépészeti Kft-től
145 ezer forint + ÁFA vételáron, mely tartalmazza a beüzemelés költségét is.
A határozatról értesülnek:
1./ Kelet Gépészeti Kft Tiszaszentmárton
2./ pénzügyi főelőadó
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy rendezni fogják az orvosok és az ápolók bérét, de még nem
lehet látni, hogy pontosan milyen mértékben.
3./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen beszéltek egy hűtő kamra
kialakításának a lehetőségéről. Ez a telepen lenne kialakítva. Kezdetben arról volt szó, hogy
100 %-os támogatással kerülhet kialakításra, de utána a közfoglalkoztatottak létszámához
kötötték, így Tiszaszentmártonnak 10 %-os saját erőt kell vállalnia, ami 500 ezer forint. Kéri,
hogy járuljon hozzá a testület az 500 ezer forint biztosításához.
Javaslattal a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatot hozta:

egyetértett és az alábbi

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
49/2016. (VIII. 23.) számú
határozata
hűtőkamra kialakításához saját erő biztosításáról
Képviselő-testület:
A hűtőkamra kialakítására beadott pályázatot fenntartja és a 10 %-os saját erőt a tartalék keret
terhére biztosítja.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
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4./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy augusztus 9-én BM ellenőrzésre került sor, ahol a Pilot
programot vizsgálták. Elismeréssel szóltak az eredményekről, gratuláltak a látottakhoz. A
csoportvezető Tóth Nóra és Kovács Krisztián a munkavezető, ő a ládagyártást vezényli.
MVH ellenőrzésre még nem került sor. A gazdálkodási napló vezetésére Dajkánét kérte fel. A
mezőgazdasági projektben palántázó gépre nem volt szükség, mivel bakhátra történt az ültetés,
ezért kérték a támogatási szerződés módosítását. Ez jóváhagyásra került és egy Voran csomagprés
kerül beszerzésre, ami már a csonthéjas gyümölcsöt is fogja tudni préselni és kisebb mennyiségű
gyümölcsök is feldolgozásra kerülhetnek. A doboztervet az előző testületi ülésen elhangzottak
alapján módosították és azóta megrendelésre is került. Rákerül a TI-KÖSZ Kft engedélyszáma is.
Tájékoztatásként elmondja, hogy szeptember 1-től indul az üzem, az árak nem változnak. Az 5 les lé préselése 600 Ft, a 3 l-es pedig 500 Ft. Az üzemvezetőnek Székely Józsefnét kérte fel,
segítői Hrabovszki Béla, Böröcz Albert, Végső Zoli és Horváth Norbi lennének.
Az ülésen több napirend nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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