Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.szeptember 12. napján
az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének:
a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai : 50-56/2016.
rendeletei:

TÁRGYSOROZAT

1. Tájékoztató Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése I.
félévi helyzetéről
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
2. Előterjesztés az önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatának benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
3. Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatásának benyújtásáról
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat
2017-es fordulójához történő csatlakozásra
Előadó: dr. Szép Béláné jegyző
5. Előterjesztés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátása
értékelésének kiegészítésére
Előadó: Takács Edina aljegyző
Egyebek:
-

tájékoztatás közfoglalkoztatási kiállításon- 2016.09.15. napján történő részvételről
tájékoztató Eszenyben 2016.09.25. napján megszervezésre kerülő falunapról
tájékoztató 03/8 hrsz. osztatlan közös terület kimérésének időpontjáról/ részvételről
tájékoztató elfogadott átmeneti szennyvízdíj mértékéről
a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú - „ Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez„ elnevezésű pályázat benyújtásának
támogatásáról

M e g h í v o t t a k:
- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Takács Edina aljegyző

Tiszaszentmárton, 2016.09.16.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 09.12.
napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Molnár László képviselő
Perka Albertné képviselő
Szabó Károly képviselő
Meghívottak közül: Takács Edina aljegyző, Szabó Zoltánné pénzügyi előadó
Távolmaradását bejelentette: Kovács Gábor képviselő
Szélné Pap Aranka 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, hogy a három napirenden túl egy 4. napirend felvételét, a gyermekjóléti és a
gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátása értékelésének kiegészítését.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 5 igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1.) Tsp. Tájékoztató Tiszaszentmárton község Önkormányzat 2016. évi
költségvetése I. félévi helyzetéről
Előadó: Szűcs Dezső
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a féléves beszámoló előterjesztése már nem kötelező, de
véleménye szerint jó ha tisztában van a képviselő testület is a költségvetés helyzetével. Az
előterjesztés részletes, kiemeli belőle a 459 Ft-os iparűzési adó visszafizetési kötelezettséget,
amit a közhatalmi bevételeket csökkentette, hiszen ez elmúlt évről húzódott át. A működési
bevételek közt szereplő 107-e Ft. takarja a biztosító által megtérített beázást 87 e Ft.
összegben és Szabó Gáspárné (Feka Gabriella) részére ismét birtokba adott gyümölcsös,
használat nélküli állapota alatti időszak fenntartási költségeiből,amit az önkormányzat
finanszírozott – 59 e Ft - 20 e Ft.-ot térített vissza.
Boros Gyula: kérdezi, hogy az egészségügy többletfinanszírozásának leutalása már 2.
félévre esett?
Szűcs Dezső: elmondja, hogy 130 e Ft. kiegészítő támogatást kaptunk januárig
visszamenőleg, melyet lehet mind bértámogatásra mind rezsire fordítani, nincs lehatárolva a
mértéke. Sokat hallani a tudósításokban, hogy az egészségügyben dolgozók
bértámogatásban részesülnek szeptember elsejétől, azonban ez még nem tisztázott teljesen.
Az orvos múlt héten megkereséssel élt felénk azzal az alappal, hogy Kalmár doktor immár
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25e-ért jár helyettesíteni, így az ő egész napos rendeléséért is szeretne ennyit kapni.
Elmondja, kötelezettséget vállalt erre.
A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem volt, a polgármester szavazásra
tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
50/2016. (IX.12.) számú
határozata
Tiszaszentmárton község Önkormányzat 2016. évi költségvetése I. félévi
helyzetéről
Képviselő-testület:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Tiszaszentmárton Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót
megtárgyalta és azt elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés az önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatának benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: A tüzelőanyag támogatásra a pályázatot 09.30-ig lehet benyújtani. Ismét
három típusú tüzelőanyag közül lehet választani: barnaszén, kemény-és lágy lombos tűzifa.
Az önkormányzat 2015-ben pályázott először szénre, mellyel a lakosság is meg volt
elégedve. Támogatottak köre szintén szociális alapon kerülhet megállapítsra majd
önkormányzati rendeletben A keménylombos fafajták beszerzése 15 000+ áfa, a lágylombos
8 500 + áfa, a szén 3000+áfa áron szerezhető be a pályázat szerint. javasolja szénre
benyújtani a pályázatot.
Perka Albertné, Boros Gyula Molnár László: támogatja a szénre történő pályázást.
Szabó Károly: elmúlt éven kiszállították a szenet?
Szűcs Dezső: nem, a szénosztályozóból a szállítást az önkormányzat végezte már
bezsákolva.
Több kérdés, javaslat vélemény nem érkezett, a képviselő-testület a napirend
vonatkozásában a következő határozatot hozta 5 igen, egyhangú szavazattal:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
51/2016. (IX.12.) számú
határozata
Az önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás pályázatának benyújtásáról
A Képviselő-testület:
A 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint pályázatot nyújt be
barnakőszén
vásárlására
1008
q
erejéig,
és
a
település
társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezőtlen, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott helyzetére tekintettel önerőt nem biztosít!
A képviselő-testület a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
2./ Magyar Államkincstár
Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatásának benyújtásáról
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy 2. félévre az önkormányzatot terheli a Mándok térsége
Kistérségi Társulás által kiközölt társulási hozzájárulás a házi segítségnyújtás szakfeladata
hiánya miatt, erre nem látjuk a forrást. Javasolja, hogy a hiány finanszírozására nyújtsanak
be rendkívüli települési támogatás irányi kérelmet,
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
52/2016. (IX.12.) számú
határozata
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának benyújtásáról
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Képviselő-testület:
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által, Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény) 3.
melléklet I. 7. pont és III.1. alapján meghirdetett lehetőségre pályázatot nyújt be a következő
célra:

b.) a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, a települési
önkormányzatok működőképességének megőrzésére, vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására.
A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
2./ Pénzügyi főelőadó helyben
Szabó Zoltánné távozik az ülésteremből.

Tárgy: (4.) Tsp. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjpályázat 2017-es fordulójához történő csatlakozásra
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: elmondja, az ösztöndíjpályázatra a költségvetésben is van tervezett tétel,
javasolja a csatlakozást a 2017-es fordulóhoz is, mint ahogy az elmúlt évekhez.
Több kérdés, javaslat vélemény nem érkezett, a képviselő-testület a napirend
vonatkozásában a következő határozatot hozta 5 igen, egyhangú szavazattal:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
53/2016. (IX.12.) számú
határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozásról
A Képviselő-testület:
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1./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
2./ Tiszaszentmárton Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az „A” típusú
pályázat esetében 10 hónapon át, illetve a „B” típusú pályázat esetében 3-szor 10 hónapon át
a megítélt ösztöndíj összegét a pályázó rendelkezésére bocsátja akkor is, ha az általa
támogatásban részesített pályázók részére sem a Megyei Önkormányzat, sem az Emberi
Erőforrások Minisztériuma nem folyósít kiegészítő támogatást.
3./ A pályázatok elbírálása a képviselő testület hatáskörébe tartozik.
A határozatról értesülnek:
1./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Budapest
2./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi
főelőadó

Tárgy: (5.) Tsp. Előterjesztés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2015. évi
ellátása értékelésének kiegészítésére
Előadó: Takács Edina
Takács Edina: elmondja, hogy a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal jelzéssel élt,
hogy a gyermekvédelmi beszámoló hiányos. Ismerteti, hogy 2015 évben kifutó jelleggel már csak
májusban volt óvodáztatási támogatás folyósítva. 15 fő részesült összesen 150 000 Ft összegben.
Óvodáztatási támogatást annak a szülőnek kell megállapítani, akinek a jegyző a gyermek
tekintetében a halmozottan hátrányos helyzetet megállapította, és rendszeresen jár óvodába, melyről
az igazolást az óvodavezető kiállította. A gyermek hátrányos helyzetét határozattal állapítjuk meg
vagy a szülő alacsony iskolai végzettségére, vagy lakáskörülményekre, vagy alacsony
foglalkoztatottságra, illetve ezek halmazatára tekintettel. Az óvodáztatási támogatás 2015. őszén
már nem volt nyújtható.
A gyermekek napközbeni ellátása helyben a 3-6 éves korosztály számára óvodában, 6-14 éves
korosztály számára általános iskolában történik. Az óvoda 3. éves kortól kötelező. Településünkön 3
éves kor alatt nincs gyermekjóléti intézmény, bölcsőde, mely ellátást biztosít.
A gyermekek átmeneti gondozása a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó átmeneti gondozás
azon kiskorúak és családjaik segítésére hivatott, akiknek a felügyeletét vagy a család lakhatásával
szorosan összefüggő problémát egy adott élethelyzetben nem tudják megoldani. Az átmeneti szó
jelentése az ellátás időtartamára utal, amely legfeljebb 12 hónapig tarthat. E gondoskodási forma
hétköznapi haszna olyankor mutatkozik meg, amikor az egyedülálló szülő egyszerűen nem tudja
átmenetileg másra hagyni gyermekét, ha például kórházba kerül, vagy lakóhelyétől távol kell munkát
vállalnia. Más esetekben a családon belüli erőszak érintettjei kénytelenek elmenekülni saját
otthonukból. Ilyen ellátási forma igénybevételére településünkön nincs lehetőség, de a megyei
önkormányzattal erre fogunk megállapodást kötni.

Kérdés, javaslat vélemény a napirenddel kapcsolatban nem érkezett, a képviselő-testület a
napirend vonatkozásában a következő határozatot hozta 5 igen, egyhangú szavazattal:

116.

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
54/2016. (IX. 12.) számú
határozata
a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátása értékelésének
kiegészítéséről
Képviselő-testület:

Megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak
2015. évi ellátásáról szóló beszámoló kiegészítését.
A határozatról értesülnek:
1./ Mándok Térségi Szociális Központ
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Nyíregyháza

Kormányhivatal

Szociális

és

Gyámhivatala

Egyebek:
1.)
Szűcs Dezső: Közfoglalkoztatási kiállítás kerül megrendezésre 2016.09.15.napján
Nyíregyházán,ahová a település is felkérést kapott. A járásból Tiszabezdéd, Eperjeske, Zsurk
kapott még meghívást. A pavilon 2,5 mx2,5 m-es. Reggel 7-re kell érkezni, teljes napos program
lesz. Várhatóan jelen lesz a közfoglalkoztatásért felelős államtitkár is, dr. Hoffman Imre. A natúr
gyümölcslevek doboza elkészül 09.14-re,savanyúságokból, megtermelt és feldolgozott termékek
kerülnek kiállításra. Orbánné Dancs Tünde, Orbánné Szóka Borbála fog vele menni
Nyíregyháza a települést képviselni.
2.)
Szűcs Dezső: Ismerteti, hogy Eszeny testvértelepülésen falunap lesz 09.25. napján,
várják a képviselőket szeretettel. Kültéren lesz megtartva, ha lenne fellépő azt is szívesen
fogadják.
Molnár László: Nem hiszi, hogy tud menni.
Szabó Károly: Javasolja a nyugdíjas klub megkérdezését a műsorral kapcsolatban.
Boros Gyula: Szerinte a Flatley táncnak nagyobb sikere lenne
Képviselő testület úgy dönt, hogy részt vesz az eseményen.
3.)
Szűcs Dezső: 03/8 hrsz terület önálló ingatlanná nyilvánítása eljárásban megérkezett az
egyezető tárgyalásra meghívás. Napja 2016.09.20. 08:30. Van benne állami terület is, rá fog
kérdezni nem fog-e e miatt elmaradni, hiszen a ,,földet a gazdáknak” program még nem zárult
le. Ha nem marad el, kéri alpolgármestert, hogy képviselje az önkormányzatot. Elővette az
irattárból azt a megállapodást, amit 2011-ben kötöttek a tulajdonosokkal, amikor elkezdték
használni a területet. Nincs jelölve a meghívó mellékletét képező térképen a kárpótlási jegyeket

117.

megkapottaknak juttatott rész, melyek akkor önálló hrsz.-ot is kaptak a 2011-es térképmásolat
szerint. Ezt tisztázni kell.
Mindezek mellett a 038/8 hrsz. terület 09.22. napján 13:00-tól, a 041/4 hrsz. terület 09.22.
napján 12:30-tól került kitűzésre.
4.)
Szűcs Dezső: Államtitkár Úrral történő egyeztetések sorozata után a TRV. Zrt vezetője,
Hajdú Gábor Úr részére levél került megküldésre az államtitkárság részéről, mi szerint 250 Ft +
áfa/m3 – 10% rezsicsökkentés díjon kezdheti meg a számlázást, ezt azonban visszamenőleg
2016. március 29-ig, de biztosítanak majd részletfizetést. Az ettől történő eltérés csak lakossági
egyetértéssel lehetséges. A közületekre a kedvezményes díj nem vonatkozik.
5.)
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a testületet, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzést fog
tartani az önkormányzatnál. A dokumentációk körét már kiközölték, ezek előkészítése
folyamatban van.
6.)
Szűcs Dezső: Mindenki előtt ismert, hogy a nyári jégverés több településen is nagy kárt
okozott. Hiába fordulnak a kormányhoz, képviselőhöz, államtitkárhoz, nem kaptak segítséget.
Szívesen vennének anyagi segítséget is, de természetben is tetőfedő anyagokkal lehetne
támogatni őket. Javasol 50 000 Ft-ot átutalni az erre a célra létrehozott számlaszámra!

Képviselő testület a javaslattal 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyet értett és a következő
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
55/2016. (IX. 12.) számú
határozata
a jégverést szenvedett települések megsegítéséről

Képviselő testület:
50 000 Ft. támogatásban részesíti a jégveréssel érintett településeket, melyet az erre a célra
létrehozott számlára utal át.
Felkéri a pénzügyi főelőadót az összeg átutalására.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó

7.)
Szűcs Dezső: Ismerteti, hogy a NAV is ellenőrzés alá vonta az önkormányzatot, a
közmunka program keretében beszerzésre került targonca, és gyümölcsfák szállítása miatt. Az
ellenőrzés során mindent rendben találtak, a szállítást és az EKÁER rendszerben történő
fuvarozást a fuvarozónak kellett rögzítenie, amit meg is tett, ellenőrzés lezárult.
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8.)
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja. hogy az önkormányzati feladatellátás
egységességnek a biztosítása, az optimális beruházási és működtetési forrásfelhasználás
követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítését, majd 2018-ra történő
országos kiterjesztését. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozási kötelezettségét,
feltételeit, határidejét az ASP kormányrendelet határozza meg. Hivatalunk esetében a korm.
rendelet 2017. január 1-től kötelező csatlakozási határidőt ír elő az önkormányzati adórendszer
és a gazdálkodási rendszer esetében. Az egységes feladatellátást biztosítja egy pályázati felhívás,
melynek során 7 millió forint értékű szakmai eszközök beszerzésére, egyéb szakmai
tevékenységre fordítható támogatásra lehet pályázni. A pályázatot a székhely önkormányzat
nyújthatja be, de ahhoz a közös hivatalt létrehozó önkormányzatoknak is hozzá kell járulni és fel
kell hatalmazni a székhely önkormányzat polgármesterét, a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezeti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. Javasolja, hogy
támogassák a pályázat benyújtását, mely saját erőből az ASP csatlakozáshoz szükséges
eszközöket nem tudnák beszerezni és a migrálást finanszírozni.

Képviselő testület a javaslattal 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyet értett és a következő
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
56/2016. (IX. 12.) számú
határozata
a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú - „ Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez„ elnevezésű pályázat beadásáról
A Képviselő-testület:
Támogatja, hogy Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország Kormánya által meghirdetett a közigazgatás adminisztratív terheinek
csökkentését célzó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
„ Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez„ elnevezésű támogatásra pályázatot
nyújtson be.
A támogatásból az önkormányzati ASP rendszerhez történő 2017. január 1-i csatlakozást, és
az ASP kormányrendeletben foglalt feladatok végrehajtását kívánja megvalósítani.
A maximálisan igényelhető támogatás összege a pályázati felhívás 4.1 pontjában
meghatározott 2. kategóriába tartozó települések esetében 7 000 000 Ft.

A képviselő-testület annak érdekében, hogy az önkormányzat – a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati
ASP rendszerről szóló 257/2016 .(VIII. 31.) korm. rendeletében meghatározottak szerint –
az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen,
felhatalmazza a Tiszabezdéd település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye
szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatalt
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alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1. -VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezeti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Tiszaszentmárton Község Önkormányzata, minta
Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára.
A határozatról értesülnek:
1./Pénzügyi főelőadó

Mivel több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Takács Edina
aljegyző
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