
 
 

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének        
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b) határozata : 10/2015  
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1. 2016. évi közfoglalkoztatás megtervezése  
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Tiszaszentmárton, 2015. 07.20. 

Molnár László 
Bizottság elnöke 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének 
Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság ülésén 
2015. 07.20.-án 16:00 kezdettel  
Tiszaszentmárton Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
 
 

J E L E N    V A N N A K 
 
› Molnár László - településfejlesztési bizottság elnöke 

› Nagy Csaba- bizottsági tag 

 

Meghívott:  
- Szűcs Dezső polgármester 

- Orbánné Dancs Tünde területi vezető 
- Péterné Halász Mariann 

 

 
Molnár László  a településüzemeltetési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van, 3 bizottsági tagból 2 fő, az ülés 
határozatképes.  

Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 2 igen 
szavazattal elfogadott. 

 

Szűcs Dezső polgármester: Elmondja, a munkaügyi központ tájékoztatása alapján  
2016-2017. évre lehetőség nyílik a közfoglalkoztatási tevékenységek bővítésére, új 
értékteremtő közfoglalkoztatási programok indítására. 
A programok, tevékenységek 3 főbb csoportba lettek besorolva: 

I. az előző években indított programok folytatása, kiterjesztése 
II. Településfejlesztéshez, településrendezéshez kapcsolódó programok 

bevezetése 
III. Új tevékenységek bevezetése a közfoglalkoztatásban 

 
Jelenleg a III.-dik csoportba tartozó: Új tevékenységek bevezetéséről készítenek felmérést 
az alábbi tevékenységek,programlehetőségekre vonatkozóan: 

- Kőpattintó program – azon településeket érinti, ahol alkalmas nyersanyag kis 
távolságon belül beszerezhető (Számításba vehető bányák: Hercegkút, Recsk, 
Szarvaskő, Lesenceistvánd, Tállya, Szob, Szanda.) 

- Önkormányzati útőr program – hátrányos helyzetű településeken 
- Töktermesztés, tökmagolaj előállítás – hátrányos helyzetű településeken  
- Romos házak bontása – hátrányos helyzetű, 1500 fő alatti településeken 
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- Szociális bérlakások karbantartása – 5000 fő alatti, nem hátrányos helyzetű 
településeken is 

- Szociális közfürdő kialakítása – hátrányos helyzetű, 1500 fő alatti településeken  
- Raklapok bontása, utcai bútorok készítése – hátrányos helyzetű, 1500 fő alatti 

településeken 
- Graffitik eltávolítása – megyei jogú városokban 
- Könyvtári könyvek felújítása – hátrányos helyzetű, 5000 fő alatti településeken 
- Állatmenhelyek támogatása – országos szintű felmérést igényel, nem hátrányos 

helyzetű települések esetén is 
 

Kéri a bizottságot, döntsenek arról, hogy 2016-2017 évi közfoglalkoztatásban indítson –e az 
önkormányzat új tevékenységet, programot a rendelkezésre álló szakmai programleírás 
figyelembe vételével. 

A bizottság 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET 

 
Településüzemeltetési bizottságának 

10/2015.(VII.20.) 

h a t á r o z a t a 
                           2016. évi közfoglalkoztatás megtervezéséről 

 

                   
 
I. A bizottság az alábbi programok indításáról döntött  

 

- Önkormányzati útőr program  
5 fő, 1 szakmunkás és 4 segédmunkás alkalmazásával, 3.000 méteres szakaszon 

 
- Raklapok bontása, utcai bútorok készítése  

6 fő, 2 szakmunkás és 4 segédmunkás alkalmazásával 
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Egyebek: 
 
1./ Szűcs Dezső polgármester felkéri, Orbánné Dancs Tündét, hogy tájékoztassa a bizottságot, 
arról hogyan haladnak a mezőgazdasági munkálatok. 
Orbánné Dancs Tünde a jelenlévők kérdéseire válaszolva elmondja, hogy július hónapig 
bezárólag 800 kg uborkát szedtek, a kukorica jó minőségű, a napraforgó nem igazán sikerült, 
mert nem lehet rá vegyszert használni, a géppel vetett cékla nem, de a kézzel vetett szépen 
kikelt. 
 
Molnár László a bizottság elnöke tájékoztatja a bizottságot, hogy az állattenyésztéshez 
szükséges ólak megépítéséhez újabb helyszint kell kijelölni. 
A bizottság a sertésól megépítéséhez a konzervgyár végén lévő területet, vagy a Sallai kert 
végét javasolja. 
 
Több napirendi pont, és hozzászólás nem volt. Molnár László a bizottság elnöke az ülést 
bezárta. 
  
 

Kmf.     
            
 

 
----------------------------------------                                         ---------------------------------------- 
            Molnár László        Nagy Csaba 
 Településüzemeltetési biz. elnöke                  bizottsági tag 
 
 
 
 
 
 
 


