Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.08.03. napján az önkormányzat
tanácskozó termében megtartott ülésének:
a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai :
33-38 /2017.
rendeletei: 9-11/2017.
TÁRGYSOROZAT

1.

Előterjesztés Szélné Papp Aranka képviselői tisztségének lemondására, és Szabóné Sütő
Mária megbízólevelének átadására, eskütételére
Előadó: Szélné Pap Aranka képviselő, Szűcs Dezső polgármester

2.

Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

3.

Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára
Előadó: Barabás Ágota helyi esélyegyenlőségi munkatárs

4.

Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásáról szóló pályázat
benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

5.

Előterjesztés a kereskedelmi egységek nyitvatartási idejének meghatározásáról szóló
12/2011 (VII.28.) számú rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

6.

Tájékoztatás a Móricz Zsigmond megyei- és városi könyvtár feladatainak ellátásáról
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

7.

Előterjesztés a TRV Zrt. Tiszaszentmárton
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

8.

Előterjesztés 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére
Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

9.

Előterjesztés falunapi rendezvény megtartására
Előterjesztő szóban: Szűcs Dezső polgármester

településen

nyújtott

Egyebek:
M e g h í v o t t a k:
-

Dr. Szép Béláné Tiszaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Halászné Laskai Szilvia –Záhonyi Járási Hivatal Vezető
dr. Takács Edina, aljegyző
Barabás Ágota esélyegyenlőségi munkatárs
Szabóné Sütő Mária

Tiszaszentmárton, 2017.09.07.

Szűcs Dezső
polgármester

2016.

évi

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 3.
napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Kovács Gábor képviselő
Perka Albertné képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Molnár László képviselő
Szabó Károly képviselő
Szabóné Sütő Mária képviselő
Meghívottként jelen van: dr. Szép Béláné jegyző
dr.Takács Edina aljegyző
Halászné Laskai Szilvia Záhonyi Járási Hivatal vezetője
Barabás Ágota HEP készítője
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 9. napirendi pontot tárgyalja meg a képviselőtestület.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1.) Tsp. Előterjesztés Szélné Pap Aranka képviselői tisztségének lemondására és Szabóné Sütő
Mária eskütételére, megbízólevelének átadására

Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Szélné Pap Aranka képviselő asszony bejelentette, hogy 2017.
augusztus 1. napjától új munkaviszonyt létesít a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályán, mint hivatásos gondnok, mely
munkakör összeférhetetlen a képviselői tevékenységgel, ezért 2017. augusztus 1. napjával
lemond a képviselői mandátumáról. Munkáját a Záhonyi Járási Hivatal illetékességi területén,
így Tiszaszentmárton településen is fogja végezni. Megköszöni Szélné Pap Aranka munkáját
és kéri, hogy a jövőben is segítse a települést. Köszönti az ülésen Szabóné Sütő Máriát, aki a
helyi önkormányzati képviselők választásán a 7. legtöbb szavazatot kapta és aki Szélné Pap
Aranka helyére fog bekerülni a képviselő-testületbe.
Szélné Pap Aranka: Megismétli a polgármester úr által elmondottakat, hogy az új
munkaköre miatt kellett a képviselőségről lemondania, az összeférhetetlenség miatt.
Megemlíti, hogy a jövőben is szeretne testületi üléseken részt venni, mint kívülálló, tekintettel
arra, hogy a választáson a választópolgárok neki bizalmat szavaztak.
107.

Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel Szélné Pap Aranka lemondásának a tudomásul
vételét, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati Képviselő-testületének
33/2017. (VIII. 03.) számú
határozata
Szélné Pap Aranka képviselői mandátumáról való lemondásáról
Képviselő testület:
Szélné Pap Aranka bejelentését, mely szerint 2017. augusztus 1. napjával lemond a képviselői
mandátumáról t u d o m á s u l v e s z i.
A településért végzett munkáját megköszöni.
A határozatról értesülnek:
1./ Szélné Pap Aranka
Szabóné Sütő Mária a képviselő-testület előtt leteszi az önkormányzati törvényben előírt
esküt és átveszi a megbízólevelét. Az eskütételről aláírja az esküokmányt.
Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény határozza meg az Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő általános feladatait. Az Étv. 3. §-ában foglaltak alapján a közérdekű
intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani kell a
nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét, valamint gondoskodni kell az érdekelt
természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek megfelelő
tájékoztatásáról, és lehetőséget kell adni részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre.
Ennek szabályairól szól ez a rendelet-tervezet. Az önkormányzatnak települési arculati
kézikönyvet kell készíttetnie, melynek a határideje október 1. napja. Ehhez a központi
költségvetés 1 millió forintot biztosít. Ennek elkészítése során a nyilvánosságot biztosítani
kell. Kérdezi, hogy Tiszabezdéd megbízott-e már valakit a kézikönyv és a helyi rendelet
elkészítéséve?

Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy még a Tiszabezdédi Önkormányzat sem bízott meg senkit
a településképi arculati kézikönyv elkészítésével. Úgy tudja, hogy a főépítészi feladatok
ellátásával Marosán Andreát szeretné polgármester úr megbízni.
108.

A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
9/2017. (VIII. 04.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi
egyeztetések szabályairól

Tiszaszentmárton Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva atelepülésfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya Tiszaszentmárton község közigazgatási területére készülő településfejlesztési
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.
2. Az egyeztetésben résztvevők köre
2. § Tiszaszentmárton község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok,
településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi
egyeztetések résztvevői:
a) Tiszaszentmárton község lakossága és a Tiszaszentmártonban ingatlantulajdonnal rendelkező
magánszemélyek,
b) Tiszaszentmárton község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
c) Tiszaszentmárton községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
d) Tiszaszentmárton községben működő egyházak,
3. A tájékoztatás módja és eszközei
3. § A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum
készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén
alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé a jogszabályban
meghatározott módon és határidőben.
a) teljes körű közzététel esetén:
109.

aa) a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,
ab) Tiszaszentmárton község www.tiszabezded.hu honlapján,
ac) lakossági fórumon.
b) részleges közzététel esetén: Tiszaszentmárton község www.tiszaszentmarton.hu honlapján.
4. § A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető 1.
melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül
észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak
a) papír alapon a Hivatal címére (4628 Tiszaszentmárton Damjanich út 30.)
b) elektronikus levélben a tiszaszentmarton-hiv@naracom.hu e-mail címre történő megküldéssel.
4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása
5. § (1) A partnerektől beérkezett véleményeket a főépítész
a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően az ügyiratban
elhelyezi,
b) kiértékeli és döntéskérő indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról vagy
elutasításáról, az el nem fogadott véleményeket indoklással látja el.
(2) A polgármester a döntéskérő indítvány alapján a partnerségi egyeztetést lezáró - elfogadást vagy
elutasítást tartalmazó – képviselő-testület által hozott határozatot
a) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján;
b) feltölti a honlapra;
c) elhelyezi az ügyiratban;
d) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő átvezetéséről;
e) tájékoztatást küld a partnereknek.
6. § Az Önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési
stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet
a hatálybalépést követő 10 napon belül a honlapra feltölti.
5. Záró rendelkezések
7. § E rendelet 2017. augusztus 4. napján lép hatályba.
8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett eljárásokra, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelettel
összhangban kell alkalmazni.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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1. melléklet a ……../2017. (……...) önkormányzati rendelethez
PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott
Név/ Szervezet:………………………………………………..………….……………………….
Képviseletre jogosult személy:………………………………………….…………………………
Lakcím/ székhely:…………………………………………………………………………………
e-mail cím:…………………………………………………………………………………………
Telefonszám:………………………………………………………………………………………
a Tiszaszentmárton Község Önkormányzata által készítendő
………………………………………………………………………………………………………
megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásában az alábbi észrevétellel, javaslattal
(véleménnyel) kívánok élni:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tiszaszentmárton, …..… év……….…hó ……nap
….…………………………
aláírás

A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kérem eljuttatni:
Postacím: 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30, vagy e-mail cím: tiszaszentmartonhiv@naracom.hu
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Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára
Előadó: Barabás Ágota helyi esélyegyenlőségi munkatárs
Barabás Ágota: Elmondja, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot két évente felül kell
vizsgálni. Átdolgozta a helyi esélyegyenlőségi programban a jogszabályi változásokat, illetve
a megváltozott helyi rendeleteket. Az új ellátási formák aktualizálva lettek. Az óvodáztatási
támogatás megszűnt. A 2015 óta keletkezett új adatokkal a programot feltöltötte. A
közfoglalkoztatásban részt vevők helyi adatszolgáltatása folyamatban van, azzal még ki fogja
egészíteni a HEP-et. Megemlíti, hogy gyermekek létszáma nagyon lecsökkent, jelenleg 56 fő
jár az iskolába. A finanszírozás szempontjából jó lesz, ha beindul az esti tagozat az
intézményben. A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma évről évre nő. Az óvodások
részére biztosított az ingyen étkeztetés, a jogszabályi előírásoknak mindenki megfelel. A
településen minden évben biztosított a nyári étkeztetés. A tankönyvet minden gyermek ingyen
kapta. Az orvosi rendelőben a kártyaszám nem csökken drasztikusan. A kártyaszám 1240
körül van. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma is emelkedett.
Magas létszámmal dolgozik a gyermekjóléti szolgálat is. Az elmúlt évben 3 gyermek, az idén
4 gyermek került a családból kiemelésre. Megemlíti, hogy az épületek akadálymentesítése
megtörtént, egészségügy épülete kívül, belül és az önkormányzat épülete is akadálymentesítve
lett. A beadott pályázatok bedolgozásra kerültek a HEP-be, azzal összehangba lett hozva.
Szabó Károly: Úgy gondolja, hogy óriási anyagot készített a védőnő. Ha valaki valamit tudni
akar a településről csak bele kell nézni és mindent megtalál benne.
Boros Gyula: Véleménye szerint ez a település kórképe, mely nem a fióknak készült. Vannak
benne régiókat összehasonlító megállapítások. Úgy gondolja, hogy sokan elmennek a
településről máshová tanulni és már nem jönnek vissza a településre. Álláspontja szerint ezt a
folyamatot meg kellene állítani. Úgy gondolja, hogy az ország keleti része ki fog ürülni, mert
a megélhetés után menni kell. Az átrakóra rátelepedtek a vállalkozások, pedig régen 7000
embert foglalkoztatott. Véleménye szerint az iparűzési adó elosztást másként kellene
szabályozni. Az államnak pénzt kellene adni azoknak a településeknek, ahol nincs magas
iparűzési adó bevétel. Szeretné, ha a HEP-be bekerülni a buszközlekedés problémája. Akinek
nincs autója, annak nagyon keserves a közlekedése, főleg hétvégén. Ő is javasolja, hogy a
közfoglalkoztatással kapcsolatos dolgok kerüljenek be a HEP-be.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a HEP elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel, mellyel a képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati Képviselő-testületének
34/2017. (VIII. 03.) számú
határozata
a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról,
Képviselő testület:
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A helyi esélyegyenlőségi programot az egyenlő bánásmódról és azesélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény. 31. § (4) bekezdés alapján felülvizsgálta és
az elhangzott módosításokkal elfogadja a határozat melléklete szerint.
A határozatról értesülnek:
1./ Barabás Ágota helyi esélyegyenlőségi munkatárs

113.

Tárgy: (4.) Tsp. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásáról szóló
pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ismét van lehetőség arra, hogy a szociálisan rászorulók részére
tüzelőanyag vásárlásra pályázatot adjon be az önkormányzat. A pályázatot augusztus 25-ig
lehet benyújtani. Korábbi években a Nyírerdőtől fát vásároltak, mely nem volt
zökkenőmentes. A tavalyi évben barna kőszén lett vásárolva, mellyel meg volt elégedve a
lakosság. Javasolja, hogy most is szén vásárlásra adjanak be pályázatot. Elmúlt évben 1008 qát tudtak igényelni, az idén 1002 q szén igénylésére van lehetőség.
Szabó Károly: Úgy gondolja, hogy jó döntés volt a váltás. A szén beszerzése nem terheli
annyira az önkormányzatot, mint a fa megvásárlásra és kiosztása.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a határozat-tervezet c.) pontjának elfogadását, mellyel a képviselő-testület
7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2017. (VIII. 03.) számú
határozata
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás benyújtásáról

Képviselő-testület:

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. sz.
melléklet 1.9. pontja szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot nyújt be szociális célú szénvásárláshoz.
Az igényelt mennyiség 1002 q.
A vállalt önerő 0 Ft.
A képviselő-testület a szociális barnakőszénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
2./ Pénzügyi főelőadó
114.

Tárgy: (5.) Tsp. Előterjesztés a kereskedelmi egységek nyitvatartási idejének
meghatározásáról szóló 12/2011. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy 2011-ben alkotott egy rendeletet az önkormányzat, mely
szerint a vendéglátó egységek hétköznap 23 óráig lehettek nyitva, minden hónap két
hétvégéjén pedig 03 óráig. A vendéglátó egység környékén élő lakosok kérik, hogy korlátozza
az önkormányzat ezt a hosszabbított nyitvatartást, mely ez őket nagyon zavarja. Éjszaka zaj,
kiabálás van, nem tudnak pihenni. A korlátozásra vonatkozóan készült egy rendelet-tervezet,
mely szerint hétköznap csak 22 óráig lehetnek nyitva, és a hónap egy hétvégéjén 02 óráig
lehet a hosszabbított nyitva tartás. Elmondja, hogy meg fogja keresni a rendőrkapitányt is,
hogy segítsen a nyitvatartási idő betartatásában.
Perka Albertné: Azt tapasztalja, hogy nyáron a fiatalok este 10 órakor indulnak a vendéglátó
egységbe beszélgetni. Javasolja, hogy maradjon a 23 órai nyitva tartás engedélyezése.
Boros Gyula: Javasolja, hogy ne változtassanak a korábbi szabályokon, békés úton próbálják
megtartatni az eredeti szabályokat.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a 03 óráig tartó hosszabbított nyitva tartás egy napra
redukálódjon a hónap első szombatjára, hétköznap pedig 23 óráig lehessenek nyitva a
vendéglátó egységek. Az üzemanyagtöltő állomás pedig kerüljön ki a rendelet-tervezetből,
mert az nincs a településen.
Kovács Gábor: A randalírozás attól is függ, hogy milyen a település összetétele.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a módosított rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
10/2017. (VIII. 04.) önkormányzati rendelete
a kereskedelmi egységek nyitvatartási idejének meghatározásáról szóló 12/2011 (VII.28.) számú
rendelet módosításáról

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ Akereskedelmi egységek nyitvatartási idejének meghatározásáról szóló 12/2011 (VII.28.) számú
önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.)2. §-át az alábbiak szerint módosítja:
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Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendje
„2. § (1) A vendéglátó, illetve a kereskedelmi üzletek (december 31. és január 1. kivételével)
23 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik
a) azon vendéglátó egységekre, amelyek működési engedélye alapján folyamatosan
melegkonyhát üzemeltetnek, valamint
b) minden hónap első szombati napjára. Ezeken a napokon 03.00 óráig tarthatnak nyitva a
vendéglátó egységek.”

Záró rendelkezések
2. §. Ez a rendelet 2017. augusztus 4. napján lép hatályba.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Tárgy: (6.) Tsp. Tájékoztató a Móricz Zsigmond megyei- és városi könyvtár
feladatainak ellátásáról
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső:Elmondja, hogy korábban kistérségi társulás keretében működött a könyvtári
feladatellátás, mint mozgókönyvtár. Akkor a kisvárdai városi könyvtár volt kijelölve erre a
feladatellátásra. Jelenleg a könyvtári feladatok ellátásáról a megyei Móricz Zsigmond
könyvtár gondoskodik. Megemlíti, hogy a megyei könyvtár vezetésével ritkábban
találkoznak, mint találkoztak a városi könyvtár szakembereivel. A könyvtárban elérhetőek
szaklapok, folyóiratok, rendezvényeket is szerveznek, de ezek főleg a fiataloknak szólnak. Jó
lenne, ha a közép és idősebb korosztályt is megmozgatnák. Örülne annak, ha a könyvtári
foglalkozásokra is többen elmennének.
Szabó Károly: Megemlíti, hogy az e-könyvek nagyon elszaporodtak, nagyon kényelmes,
hogy bárhol lehet olvasni.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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36/2017. (VIII. 03.) számú
határozata
a Móricz Zsigmond megyei- és városi könyvtár feladatainak ellátásáról
A Képviselő-testület:
A települési könyvtári ellátás, szoltátatás biztosításáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt
elf ogadja.
A határozatról értesülnek:
1./Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
2./ Kovács Gáborné Könyvtáros, helyben
3./ Irattár
Tárgy: (7.) Tsp. Tájékoztató a TRV Zrt. Tiszaszentmárton településen nyújtott 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy nem közvetlenül a tájékoztatóhoz kapcsolódik, de elkezdődött
a talajterhelési díjra vonatkozó rendeletnek a végrehajtása. Többen jelezték, hogy rákötöttek a
szennyvízhálózatra, azt bejelentették a hivatalba, vagy a TRV-nél, de nem történt meg a
rákötés átvétele. Nem számlázott a TRV csatornahasználati díjat és a nyilvántartásuk szerint
nem történt meg a rákötés a hálózatra. Ezeknek most meg kell fizetni a talajterhelési díjat, ami
nem is kis összeg. Ezeket a rákötéseket utólag a TRV nem tudja kezelni arra hivatkozva,
hogy az üzleti év le van zárva. Így járt többek között a ÁFÉSZ is, számlája van a rákötésről,
még sincs a TRV részéről átvéve, annak ellenére, hogy a rákötést a TRV alkalmazottja
végezte. Megemlíti, hogy a szennyvízre jelenleg átmeneti díj van.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elindították a társulat megszüntetését. Megkeresték Veres
Ildikót és Dr. Sallai Margitot, de nem boldogultak a feladattal. Most Dr. Nagy Csaba
ügyvédet keresték meg, aki jelenleg intézi az ügyeket. Bíznak abban, hogy év végére
megszüntetésre kerül a társulás és kivezetik a cégbírósági nyilvántartásból. A megszüntetést
követően az önkormányzatok a bent maradt pénzt közműfejlesztésre használhatják fel, út
helyre állításra, járda építésre.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2017. (VIII. 03.) számú
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határozata
a TRV Zrt. Tiszaszentmárton településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
A Képviselő-testület:
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Tiszaszentmárton településen nyújtott 2016. évi
tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta és azt e l f o g a d j a .
A határozatról értesülnek:
1./Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
2./ Irattár
Tárgy: (8.) Tsp. Előterjesztés 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatásként elmondja, hogy a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a
képviselő-testület a hivatalban elrendelje az igazgatási szünetet. Az igazgatási szünet ideje
alatt nem kötelező szabadságon lenni, ha valaki dolgozni szeretne, akkor dolgozhat. A
hivatalban ügyeletet tartunk. Minden hétfőn és szerdán lesz ügyfélfogadás délelőtt. A
dolgozók ki tudják venni a szabadságot és a munkában is egy kicsit utol tudjuk érni
magunkat, ha nincs ügyfél. Javasolja, hogy a kötelező 10 nap szabadságra vonatkozó
rendelkezés maradjon ki a rendelet-tervezetből, ha valaki egyáltalán nem akar menni ezen
időszakban szabadságra, akkor az ne legyen kötelező részére.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a módosított rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
11/2017. (VIII. 04.) önkormányzati rendelete

-

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről -

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében, valamint a
közszolgálati munka-, és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt
és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012
(III.07) Korm. rendelet 13.§-ábankapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.
1.§
118.

A rendelet hatálya kiterjed a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban:
Tiszabezdédi KÖH) által foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra.
2. §
A Tiszabezdédi KÖH 2017. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2017. augusztus
14. napjától2017. augusztus 25. napjáig, a téli igazgatási szünet 2017. december 27. napjától
2017. december 29. napjáig tart.
3.§
(1) A jegyző a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítja a zavartalan ügymenetet és feladatellátást.
(2) A jegyző - a szabadságolási terv alapján – az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
kiadásra kerülő szabadságot.

(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság
egésze kiadható.
4.§
(1)Az igazgatási szünetek időtartamai alatt –a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivétellel- az
ügyfélfogadás szünetel.
(2) A Tiszabezdédi KÖH
a.) a nyári igazgatási szünetben
- minden hétfői és szerdai munkanapon
8.00 - tól 12.00 óráig;
b.) a téli igazgatási szünetben
- csütörtöki munkanapon
8.00 - tól 12.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás ügyelet tartásával valósul meg, csökkentett létszámú működéssel.
(3) A Tiszabezdédi KÖH anyakönyvvezetéssel megbízott köztisztviselői az igazgatási
szünetek ideje alatt –halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben – minden nap 8.00 órától 16.00
óráig ügyeletet tartanak.
5. §
Ez a rendelet 2017. augusztus 4. napján lép hatályba, és 2018. január 1. napján hatályát
veszti.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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Tárgy (9.) Tsp. Előterjesztés falunapi rendezvény megtartására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy nap mint nap keresik a falunappal kapcsolatban a településen
élő, hogy lesz-e és mikor. Sajnos a falunap megszervezésére vonatkozó pályázat nem nyert
támogatást, forráshiányra hivatkozva elutasításra került. A falunap finanszírozására 600-700
ezer forint erejéig a közművelődési alapot lehetne fordítani. Ennek a terhére tartjuk minden
évben a mindenki Karácsonyát és az idősek napját.
Kovács Gáborné: Megemlíti, hogy könyvtár részéről a Nyírség vagy a Szatmár
néptáncegyüttest lehetne elhozni. Tájékoztatásként elmondja, hogy a szombati rendezvényre
Zsurkra mozgó színpad érkezett, melyért 150 000 Ft-ot kellett fizetni. A hangosítás is elég
sokba kerül.
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy kevés a rendelkezésre álló pénzösszeg, ezért 2017. évben
ne tartsanak falunapot.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
38/2017. (VIII. 03.) számú
határozata
falunapi rendezvény megtartásáról
A Képviselő-testület:
Úgy dönt, hogy 2017. évben nem rendez falunapot, tekintettel arra, hogy az ahhoz szükséges
pénzeszköz nem áll rendelkezésre.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Zsurkon a szombati rendezvényen nem tud részt venni
elfoglaltsága miatt. Az önkormányzatot Szabóné Sütő Mária és Kovács Gábor fogja
képviselni.
Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
120.

