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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december
13. napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott nyilvános 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
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 meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselőtestület. A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1.) Tsp. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. 2016. szeptember 30-ig kiterjedő
gazdálkodási beszámolójának elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Varga Béla TI-KÖSZ Kft. ügyvezetője
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a könyvelési feladatot ellátó Szabó Zoltánnéval átnézték a
natúr légyártás bevételeit. Szeptember hónapban 282.048 Ft nagyságrendben történt gyártás.
Október hónapban 1.870.394 Ft, november hónapban pedig 1.539.766 Ft értékben. Lé
eladásra szeptember hónapban 328.920 Ft összegben, október hónapban 61.261 Ft összegben,
november hónapban pedig 14.567 Ft összegben került sor. A december 7-ei állapot szerint a
gazdasági társaság számláján a bankban 2.269.123 Ft található, a pénztárban pedig 548.100
Ft. Vásároltak tasakokat 230 ezer forintért és vásároltak egy éves üzemeltetéshez szükséges
tisztító szer készletet. Megfizették az ÁFA-át, illetve rendezték az önkormányzat felé az
iparűzési adó befizetést. Megemlíti, hogy nagy segítség volt a nyári gyermekétkeztetés
kapcsán a felhasználás. A konyha részére értékesítésre került kétszer 100 tasak körüli
mennyiség. Ez a meglévő készletet ki is söpörte. Még vannak gondok, melyet kezelni kell, a
megrendelés fogadására és a kiszolgálásra nem talált megfelelő embert sem az önkormányzat,
sem a TI-KÖSZ. Az alkalmi munkavállalók be lettek jelentve, jutalékot kaptak a lé
készítésből. Az idei évi gazdálkodása is jó volt a kft-nek, november 30-ig bezárólag a kft által
számlázott munkák értéke, összes bevétele elérte a 10 millió forintot.
Boros Gyula: Örül annak, hogy a polgármester úr ennyire képben van a kft gazdálkodását
illetően. Kérdezi, hogy a jövőre nézve mi a biztosíték arra, hogy a társaság ilyen kondíciókkal
tud majd gazdálkodni? Kérdezi Varga Bélát, hogy a kft-vel kapcsolatban milyen fejlődési
lehetőségeket lát?
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Szélné Pap Aranka: Elmondja, hogy ő elégedett az ügyvezető munkavégzésével és az elért
eredményekkel. Úgy gondolja, hogy ha más lenne az ügyvezető, akkor az önkormányzat nem
tudna így bekapcsolódni a cég életébe.
Szabó Károly: Kérdezi, hogy a közszolgáltatási szerződés alapján kell-e pl. Gégénybe menni
szippantani?
Varga Béla: Megemlíti, hogy volt már rá példa, hogy menni kellett Gégénybe.
Szabó Károly: Kérdezi, hogy akinek lejárt a szerződése, azokkal köt-e új szerződést a kft.
Varga Béla: Elmondja, hogy újra kötötték a szerződéseket, van akivel határozatlan időre
szóló szerződés került megkötésre.
Szélné Pap Aranka: Véleménye szerint a rendelkezésre állási díjat emelni kellene.
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy ezzel óvatosan kell bánni.
Szabó Károly: Álláspontja szerint a szennyvíznek a gazdasági társaság életében már nem fő,
hanem melléktevékenységnek kell lennie, most már másra kell koncentrálni.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra tett el a TI-KÖSZ beszámolójának az elfogadását, mellyel a
képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
69/2016. (XII. 13.) számú
határozata
a TI-KÖSZ Kft. 2016. szeptember 30-ig kiterjedő gazdálkodási beszámolójának
elfogadásáról
Képviselő testület:
A TI-KÖSZ Kft. 2016. szeptember 30. napjáig terjedő gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta és azt e l f o g a d j a .
A határozatról értesülnek:
1./ TI-KÖSZ Kft. helyben
2./ pénzügyi főelőadó helyben
Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
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Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra kik adták be pályázatukat. Elmondja, hogy
„A” típusú pályázatra 9 hallgató nyújtotta be pályázatát, a „B” típusú pályázati kiírásra
pályázat nem érkezett.
Szabó Károly: Javasolja, hogy minden pályázót részesítsenek támogatásban. A fiatalok
továbbtanulása megterheli a családokat, ha önkormányzati támogatásban részesülnek, a
felsőoktatási intézmény is támogatja őket.
Szűcs Dezső: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ahogy az elmúlt években, most is 2.500
Ft támogatásban részesítsék a pályázókat.
Szélné Pap Aranka: Úgy gondolja, hogy a támogatás összegét fel kellene emelni 3.000 Ft-ra,
más településeken is magasabb összegű támogatásban részesülnek a fiatalok.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra az ösztöndíj összegének 3.000 Ft-ra történő emelését, mellyel a
képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
70/2016. (XII. 13.) számú
határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
benyújtott pályázatok elbírálásáról
Képviselő testület:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott „A” típusú
pályázatokat elbírálta és az alábbi hallgatókat 10 hónapon keresztül havi 3.000 Ft
ösztöndíjban részesíti:
- Lakatos Kinga Tiszaszentmárton, Táncsics út 112.
- Boros Ágnes Tiszaszentmárton, Táncsics út 17.
- Lázár Nikoletta Tiszaszentmárton, Damjanich út 21.
- Orbán Réka Kinga Tiszaszentmárton, Ady E. út 7.
- Molnár Dóra Tiszaszentmárton, Ady E. út 45.
- Szulics Melinda Tiszaszentmárton, Táncsics út 43.
- Szulics Renáta Tiszaszentmárton, Táncsics út 43.
- Szabó Annamária Tiszaszentmárton, Táncsics út 1/C
- Kovács Zoltán Tiszaszentmárton, Damjanich út 69/a.
A határozatról értesülnek:
1./ pályázók
2./ pénzügyi főelőadó helyben
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Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. bérleti díja második részét képező hányad
meghatározására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen a natur lé gyártásához igénybe vett
gépek bérleti díját határozta meg a testület. Elmúlt évben abba maradtak, hogy látják a
következő időszak eredményeit és akkor lehet konkretizálni a bérleti díj összegét. Megemlíti,
hogy kb. 650 ezer forintos nagyságrendben lehetne ezt a kérdést kezelni. A gazdasági társaság
megvásárolja az önkormányzattól a légyártáshoz szükséges energia mennyiséget, pl. víz,
villany. A bérleti díjra kb. 650 ezer forintos nagyságrendű pénzeszköz áll rendelkezésre.
Szabó Károly: Kérdezi, hogy mennyi az energia díja?
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy 8.500 Ft/hó az áramszámla átalánya. Volt leolvasás a 11.
hónapban, ekkor 42 ezer forintot kellett utólag fizetni. A vízfogyasztásnál túl számlázott a
szolgáltató, korrekciót kellett végrehajtani. novemberig így 40 ezer forint vízdíjat számlázott a
TRV.
Boros Gyula: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bérleti díjnál az amortizációt is figyelembe
kell venni, mely állandó költség. Változó költség a javítási költség. a gépeknek kb. 10-12 %
az amortizációja. Úgy gondolja, hogy a bérleti díj megállapításánál el kell dönteni, hogy
mennyi pénzt akarnak a kft-nél hagyni. Álláspontja szerint a bérleti díjra vonatkozó javaslatot
az ügyvezetőnek kellett volna a testület elé tárni. Ez a bevétel, ami a kft-nél jelentkezett, a
testületnek köszönhető. Annyi pénzt kell hagyni a társaságnál, hogy az működőképes legyen.
Ha minden bevételt elvennének, akkor tönkre menne a kft.
Szűcs Dezső: A könyvelővel történt egyeztetésre alapozva javasolja, hogy az évi bérleti díjat
650 ezer forint + ÁFA összegben állapítsa meg a képviselő-testület 2017. január 1. napjától.
Megemlíti, hogy jelenleg 2 millió 100 ezer forint van a kft számláján. A gazdasági társaság
már több jövő évi költséget kifizetett, pl. megvásárolta a gépek jövő évi tisztító szer
mennyiségét.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra tette fel a 650 ezer forintos évi bérleti díj megállapítását, mellyel a
képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
71/2016. (XII. 13.) számú
határozata
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a TI-KÖSZ Kft. bérleti díja második részét képező hányad meghatározásáról
Képviselő testület:
Egyetért azzal, hogy a TI-KÖSZ Kft által használatba vett – a valóságban Tiszaszentmárton,
Táncsics út 1/C alatt található - natur lé gyártáshoz szükséges helyiségek, gépek éves bérleti
díját, közüzemi díjakat, illetve a gyümölcsök vásárlási árát 2016. évre vonatkozóan az
alábbiak szerint állapítja meg:
- helyiségek, gépek, berendezési tárgyak bérl.díja: bruttó 210 ezer forint,
- közüzemi díja:
bruttó 205 ezer forint,
- gyümölcsök felvásárlási ára:
bruttó: 234 ezer forint.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítására vonatkozó okirat aláírására.
A határozatról értesülnek:
1./ TI-KÖSZ Kft. helyben
2./ pénzügyi főelőadó helyben
Egyebek
1./
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen megszületett a döntés arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzat milyen start minta projekteket vállal be az elkövetkező
évben. December 15. a határidő, ameddig le kell adni a munkaügyi központnak a tervezett
közfoglalkoztatást. Megemlíti, hogy december 1-én került sor a közfoglalkoztatási
jutalmazásra és az emléklap átadására. Ez egy elismerés a település részére, mely 5 millió
forint pénzösszeggel járt együtt. Ezt az összeget meghatározott feladatokra használhatják fel.
Elképzelések szerint fa aprítékos kazán kerülne beszerzésre az üzem területére, és oda kamera
rendszer is kerülne kialakításra. Néhány településen már sor került szociális bolt nyitására.
Véleménye szerint a szomszédban lévő épületet fel kellene újítani és ott szociális boltot
lehetne kialakítani. Az elismerés átadásán 50 település volt jelen, a Záhonyi Járásból csak
Tiszaszentmárton kapott erre meghívást. Véleménye szerint ezt az elismerést az
önkormányzat a Pilot Program megvalósítása miatt kapta. Megemlíti, hogy akik dolgoztak a
közfoglalkoztatási kitűntetés elérése érdekében, azokat anyagi támogatásban szeretné részesíti
melynek a megvalósítását még keresi.
2./
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Szojván találkozott Szabó Tiborral az Eszenyi település
polgármesterével, aki várja a testület tagjait a Mindenki Karácsonyára, december 22.-én
16.00. órától.
3./
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Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nyíregyházi Egyetemről megkeresés
érkezett az önkormányzathoz, mely szerint szervezik Sallai József 80. születésnapjának a
megünneplését. Erre várják az önkormányzat tagjait is. A rendezvényre december 19.-én a
levéltár és a múzeum összegfogásával kerül sor.

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

K. m. f.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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