
Határozat Kivonat 

 

2013. április 23-án megtartott Tiszaszentmárton  Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének és Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testületének együttes testületi 
ülésének jegyzőkönyvéből:   

 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

20/2013. (IV.23.) számú 
 

H a t á r o z a t a  
 

A háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetéséről 
 
 

A képviselő-testület: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a.) 
pontja alapján Dr. Berényi István háziorvos közalkalmazotti jogviszonyát – a közalkalmazott 
kérelmére - 2013. május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. Egyetért azzal, hogy 
Dr. Berényi István háziorvos településen végzett lelkiismeretes munkájának elismerésként a 
polgármester a közalkalmazottat négy havi jutalomban részesítse.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy állapítsa meg Dr. Berényi István részére a negyvenéves 
közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat, mely öt havi illetményének megfelelő 
összeg. 
 
 
 

kmf. 
 
 

Szűcs Dezső sk.       Dr. Szép Béláné sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Dr. Berényi István Tiszaszentmárton, Táncsics út 1. 
 



Határozat Kivonat 

 

2013. április 23-án megtartott Tiszaszentmárton  Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének és Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testületének együttes testületi üléséről  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

21/2013. (IV.23.) számú 
 

H a t á r o z a t a  
 

A 62/2012. (IX.24.) számú határozat módosításáról  
 
 

A képviselő-testület: 
 
 
Dr. Pavlovics Miklós (sz.: Beregszász, 1953. 05. 17., an.: Kurucz Magdolna) Kisvárda, 
Várdai I. út 32. sz. alatti lakos, háziorvost – benyújtott pályázata alapján -  2013. december 1. 
napjával nevezi ki határozatlan időre háziorvosnak / köt vele feladatellátási szerződést, 
amennyiben Dr. Berényi István háziorvos számára nyitva álló időtartam alatt a praxisjog 
értékesítése nem jár eredménnyel. 
 
Egyetért azzal Dr. Pavlovics Miklós háziorvos  a szükséges időtartamig ellássa a helyettesítési 
feladatokat a 62/2012. (IX.24.) számú határozatban foglaltak szerint.  
 
A határozat mellékletét képező megállapodást az elhangzott módosítással elfogadja.  
 
 

kmf. 
 
 

Szűcs Dezső sk.       Dr. Szép Béláné sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Dr. Pavlovics Miklós Kisvárda, Várdai I. út 32. 
  



Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. április 23-án  
megtartott  ülésének HATÁROZATAI? RENDELETEI  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

22/2013. (IV.23.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

 a roma nemzetiségi elnök kérelméről 

 
A képviselő-testület: 
 
Nem zárkózik el a roma nemzetiségi elnök kérelmétől arra vonatkozóan, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő „arany erdő” elnevezésű ingatlant az önkormányzat a 
rászoruló családoknak haszonbérbe adja. 
 
A haszonbérbeadást megelőzően tisztázni szükséges a földterület művelési ágát, önállóvá 
nyilvánítását, illetve erdő művelésre vonatkozóan a szociális erdő fogalmát. 
 
A napirendet 2013. június 30. után újra tárgyalja. 
 

 

  



Képviselő-testületének 
 

23/2013. (IV.23.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról 
 
A Képviselő-testület:   
 
A Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, melyet 
Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2013. (II.26.) számú 
határozatával, Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2013. (II.26.) 
számú határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint módosítja:  
 

a.) A megállapodásban a „társulni kívánó önkormányzatok, illetve a társult 
önkormányzatok” kifejezés „Megállapodást kötő önkormányzatok” kifejezésre 
módosul az alábbi pontokban: 

 
3. pont utolsó bekezdésében; 4. pont utolsó bekezdésében; az 1.1.) pontban; 1.2. pontban; 1.3. 
pontban;  3.1. pontban; 3.2.a.a. pontban; 3.2.b. pontban;  3.2.c. pontban;  4.1. pontban; 4.2. 
pontban;  4.2.1. pontban; 4.2.3. pontban; 4.2.4. pontban; 4.2.5. pontban; 4.2.6. pontban; 4.2.7. 
pontban; 4.2.8. pontban; 4.2.9. pontban; 5.1.2. pontban; 5.1.3. pontban; 5.1.4. pontban; 6.1.6. 
pontban; 6.1.8. pontban; 7.3. pontban; 7.4.2. pontban; 8.2. pontban; 8.3. pontban; 8.4.1. 
pontban; 8.5.1. pontban; 8.6. pontban; 8.8. pontban; 9.2. pontban; 9.3. pontban; 9.4. pontban; 
9.5. pontban; 9.6. pontban; 10.1. pontban; 10.1.1. pontban; 10.1.2. pontban; 10.2. pontban; 
10.2.2. pontban; 11.1. pontban; 
A II. fejezet 1. pontjában; 2. pontban; 3. pontban.  
 

b.) A megállapodásban az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
 

3.2.a.b. A közös önkormányzati hivatal megszűnik, ha a közös önkormányzati hivatalhoz 
tartozó települések összlakosságszáma kétezer fő alá csökken. 
 

c.) A megállapodás 8.5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A székhely önkormányzat polgármestere az egyéb munkáltatói jogokat - közös 
önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezése, bérezése, vezetői 
kinevezése, felmentése és jutalmazása -  a megállapodást kötő önkormányzat polgármestere 
előzetes egyeztetésen alapuló, egyetértésével gyakorolja.  
A közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja tekintetében az egyetértési 
jogot a székhely önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

 
  



d.) A megállapodásban törlésre kerül a „stb.” kifejezés az alábbi pontokban: 
 

4.2.4. pontban; 5.1.4. pontban; 6.1.5. pontban;  10.2.3. pontban;  
 

e.) Az 5.1.1. pontban  és az l. mellékletben a közös önkormányzati hivatal létszámára 
vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint módosítja: 

 
A közös önkormányzati hivatal szakmai álláshelyeinek a száma (szakmai létszáma) 8,75 fő, 
melyből jelenleg 1 fő jegyző, 6,75 fő ügyintéző (a jövőben ebből a tiszaszentmártoni 
kirendeltségen 1 fő aljegyző), 1 fő közszolgálati ügykezelő.  
 
A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak 
hatályban. 

 
 
A határozatról értesülnek 
1./ Tiszabezdéd Község Önkormányzata Tiszabezdéd, Kossuth út 47. 
 

 

  



Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
24/2013. (IV.23.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
Vis maior támogatási igény benyújtásáról 

 
A Képviselő-testület:   

 

A káresemény megnevezése:  tolólap eltörése 

helye: Táncsics út 30. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

10.000 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás  Ft  

Vis maior támogatási igény 90.000 Ft 90 % 

Források összesen 100.000 Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 100.000 Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  

A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

� A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). 
 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

 

� A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

Biztosító Társaság megnevezése  



Biztosítási szerződés száma  

 

� Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 
aláhúzandó. 

 

� Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását. 

 

� Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem 
tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

� A képviselő testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) 
önkormányzati rendeletében  biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

A határozatról értesülnek: 
1. Magyar Államkincstár  Nyíregyháza 
2. Pénzügyi főelőadó helyben 
 

 

  



Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
…/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

 
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 
A Képviselő-testület:   
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. 
§ 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési 
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

336.698 E Ft Költségvetési bevétellel 

  

308.820 E Ft Költségvetési kiadással 

 

28.495 E Ft helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

 (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 
az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét 
az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

 

 (2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 
6., 6.1-6.5, 7.1-7.3 sz.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 



(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását,  a 11.1., 11.2., 11.3.,  
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.1  

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

5. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

.......................................... ....................................... 

jegyző polgármester 

 
  

                                                           

 



Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
25/2013. (IV.23.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
az Önkéntes Polgárőrség Tiszaszentmártoni Egyesületének pályázatáról 

 
 

 
A Képviselő-testület: 
 
 
Az Önkéntes Polgárőrség Tiszaszentmártoni Egyesületének MVH-s pályázatával kapcsolatos 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
Döntését a jogorvoslati kérelem elbírálásának ismeretében  hozza meg. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Önkéntes Polgárőrség Tiszaszentmártoni Egyesülete 
 

 

  



Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
26/2013. (IV.23.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 
 

 
A Képviselő-testület: 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében a képviselő-testület a 2014. évi költségvetés tervezése során az alábbi alapelveket 
határozza meg: 
 
 
Elsődleges cél a kötelező feladat ellátás biztosítása. 
 
A takarások gazdálkodás további erősítése, és a likviditás megtartása. Intézmények 
működtetésének szinten tartása, de a kötelezően jogszabályok által előírt kötelezettségek 
figyelembe vételével. A szociális ellátások 2013. évi visszafogott szintjének megtartása. 
Pályázatok folyamatos figyelése és benyújtása elsősorban a kötelező feladat ellátásához 
kapcsolódóan, és cél a támogatás intenzitásának maximalizálása és a saját erő minimalizálása.  
Pályázatoknál elsősorban a 100 %-os támogatási intenzitás elérése a cél. A közfoglalkoztatás 
szintjének megtartása a pályázatok maximális kihasználásával. 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi főelőadó 
 
 

  



Határozat Kivonat 

 

2013. április 23-án megtartott Tiszaszentmárton  Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének és Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testületének együttes testületi 
ülésének jegyzőkönyvéből:   

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

27/2013. (IV.23.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Orbánné Dancs Tünde jutalmazásáról, kártyás telefonjának feltöltéséről 
 
A Képviselő-testület: 
 
Egyetért azzal, hogy 2013. március 1. napjától a Start projektben történő közfoglalkoztatásáig 
Orbánné Dancs Tünde közmunkások irányítója részére havonta bruttó 28.860 Ft kerüljön 
kifizetésre jutalmazás címén.  
 
Orbánné Dancs Tünde részére kártyás telefonjára havonta 5.000 Ft-os feltöltő keretet biztosít, 
mellyel köteles elszámolni. 
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 

Szűcs Dezső sk.       Dr. Szép Béláné sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Orbánné Dancs Tünde Tiszaszentmárton, 
2./ pénzügyi főelőadó helyben 



 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
28/2013. (IV.23.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
A TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának a 

megbízásáról 
 

A képviselő-testület: 
 
 
Egyetért azzal, hogy TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Közhasznú Társaságnál (4628 
Tiszaszentmárton, Damjanich út 64.) a könyvvizsgálói feladatokat 2013. január 1. napjától 
2014. december 31. napjáig Mátrai Istvánné 4400 Nyíregyháza, Szivárvány út 53. szám alatti 
lakos, könyvvizsgáló lássa el. 
 
A könyvvizsgáló megbízási díját 300.000 Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg.  
 
Felhatalmazza az ügyvezetőt a megbízási szerződés aláírására. 
 
 
 
 A határozatról értesülnek: 
1./ TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Közhasznú Társaság Tiszaszentmárton 
2./ Mátrai Istvánné Nyíregyháza, Szivárvány út 53. 
 

 


