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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tiszaszentmárton  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. március 
03-án az önkormányzat házasságkötő termében megtartott  üléséről. 

 

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
   Boros Gyula alpolgármester 
   Kovács Gábor képviselő 
   Leskovics Gáborné képviselő 
   Orbán Ferencné képviselő 
   Szabó Károly képviselő 
   Szélné Pap Aranka képviselő 
 
        
 
Meghívottként jelen van:  Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal  
            Jegyzője 
            Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó 
 
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 települési képviselő 
jelenlétével határozatképes. Javasolja a képviselő-testületnek a meghívóban közölt 5 
napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett. 
 
Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a megállapítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a költségvetési rendelet elfogadását 
megelőzően a képviselő-testületnek meg kell állapítania a költségvetési évre vonatkozó saját 
bevételeit és fizetési kötelezettségeit.  Ez a fizetési kötelezettség nem haladhatja meg az 
önkormányzat adott évi saját bevételeinek az 50 %-át. Mindenki előtt ismert, hogy 
önkormányzatnak ilyen irányú kötelezettsége az almafák árából mutatható még ki. A 
határozat-tervezet 1. mellékletében látható, hogy ez milyen nagyságrendű. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen 
szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

172/2014. (III.03.) számú 



213. 
 

 
h a t á r o z a t a 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a megállapításáról 
 
Képviselő-testület: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 
mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet )  e l f o g a d j a .  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 

A határozatról értesül: 
1./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal 
      Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi főelőadó  
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MEGNEVEZÉS sorszám 

Sajátbevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 

összegei ÖSSZESEN 

2014 2015 2016 2017   

1 2 3 4 5 6 7 

Helyi adók 1 2150 2200 2300 2500 9150 

Osztalék, koncessziós díjak 2         0 

Díjak, pótlékok, bírságok 3 100 100 80 100 380 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékü jog értékesitése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 4 400 500 500 600 2000 

Részvények, részesedések értékesítése 5         0 

Vállalatérkékesítéséből, privatizációból 
származó bevételek 6         0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések 7           

Saját bevétel  ( 01+……+07) 8 2650 2800 2880 3200 11530 

Saját bevétel  (08. sor)  50% 9 1 325 1 400 1 440 1 600 5 765 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési 

kötelezettség (11+….+17) 10 0 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11           

Felvett, átvállalt kölcsönés annak 
tőketartozása 12           

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13           

Adott váltó 14           

Pénzügyi lizing 15           

Halasztott fizetés 16           

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 17           

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(19+..+25) 18 729 1215 729 0 2673 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési 
kötelezettség 19 729 1215 729 0 2673 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 20           

Felvett, átvállalt kölcsönés annak 
tőketartozása 21           

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 22           

Adott váltó 23           

Pénzügyi lizing 24           

Halasztott fizetés 25           

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 729 1215 729 0 2673 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel    (09-26) 27 596 185 711 1600 3 092 
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Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. évi  
költségvetésének az elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: A képviselő-testület a költségvetési rendelet tervezetét már egyszer tárgyalta. 
Akkor igényként merült fel, hogy az ülésen elhangzott előirányzatok még beépítésre 
kerüljenek a rendelet-tervezetbe. Azóta új információk birtokába is került a pénzügyi 
főelőadó, melynek megfelelően került a tervezet kidolgozásra. A szociális és gyermekjóléti 
feladatok támogatására kapott összeg felhasználása és elszámolása váltotta ki ezt a módosított 
költségvetési rendelet-tervezetet. 2013. évben a kapott támogatást nem tudta az önkormányzat 
100 %-os mértékben a gyermekjóléti és a szociális feladatok ellátásra felhasználni, ezért 
elképzelhető, hogy az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége lesz. Az elhangzott 
információk birtokában 2014. évre vonatkozóan módosításra került a rendelet-tervezet. Ez az 
összeg csak konkrétan nevesített feladatra használható fel. Korábban egyéb feladatok ellátása 
címszó alatt is ebből az előirányzatból lett tervezve. A rendelet-tervezet átdolgozását 
követően hiány mutatkozik a költségvetésben. A költségvetésben a működési hiány 12.311 
ezer forint, melyet régi nevén önhikis pályázat keretében kívánnak érvényesíteni. Ha 
eredménytelen lesz a pályázat, akkor ezt az összeget valahonnan pótolni kell.  
 
Szabó Zoltánné: A hiányt saját bevételből lehet pótolni. Az állam az önhikis támogatást is 
feladatra adja. Meg kell határozni, hogy milyen feladatra kérjük a támogatást és el kell vele 
számolni. Megerősíti a polgármester úr által elmondottakat, mely szerint ha a szociális és 
gyermekjóléti feladatra kapott finanszírozást nem tudták felhasználni, azt vissza kell fizetni. 
Az kb. 6 millió forint.  
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a  szociális feladatra kapott támogatást nem lehet felhasználni a 
közfoglalkoztatás saját erejeként? 
 
Szabó Zoltánné: Elmondja, hogy a költségvetésbe a helyi önkormányzat kiegészítő 
támogatásaként 8.033 ezer forintot tervezett. Ezt az összeget kiadási oldalon betette a 
szociális feladat ellátásba, tekintettel arra, hogy azon a jogcímen 14.837 ezer forintot kapott 
az önkormányzat.  Ezt az összeget vagy felhasználja az önkormányzat, vagy visszafizeti.  
 
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy jelenleg még nem látható, de elképzelhető, hogy ha nem 
kapnak támogatást valahogy fogják tudni a hiányt kezelni. Még számolni lehet a kukorica 
árára, a térfigyelő kamera árára. Az önhikis pályázatot be kell minden képen adni. Fejlesztésre 
csak saját forrást lehet felhasználni. Az állam csak az önkormányzatok működését támogatja.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú, igen 
szavazattal   egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

1/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat 
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése, 97.§ 
(2) bekezdése, 109. § (6). bekezdésében meghatározott feladatkörben,  az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörben eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi 
Bizottság írásos véleményét, a 2014. évi pénzügyi tervről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és annak bizottságaira terjed ki. 

 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

122.766 E Ft Költségvetési bevétellel 
146.077 E Ft Költségvetési kiadással 

23.311 E Ft 
12.311 E Ft 
11.000 E Ft 

Költségvetési egyenleggel1 
-ebből  működési 
           felhalmozási 

állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek 
szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

                                                           
1 A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell 
bemutatni (Áht. 5. § (3) bekezdés).  
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(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési 
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.2 A 
10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében 
a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési 
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik. 

 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 
részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 
melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások  megoszlását, és az éves 
(engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
szervenként, feladatonként a 9.1., mellékletek szerint határozza meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között  tartalékot nem állapít meg.3 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

                                                           
2
 A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. 

3
 Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni. 
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 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) Az önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg 
a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi 
juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére 
fordítható forrás szolgálhat4. 

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

 

5. § Az előirányzatok módosítása 

 

 (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  

 
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. §  (5) bekezdés szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként5, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 
juttatások terhére növelhető. 

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) Az önkormányzat rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a 
polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 (2) Az önkormányzat vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, 
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a 
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges 

                                                           
4  Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni. 
5 A döntése szerinti időpontokban. 
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módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori 
intézményvezetőt terheli. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző felelős. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet  2014. március 4. napján  lép hatályba, azok rendelkezéseit 2014.01.01. 
napjától kell alkalmazni. 

 

 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
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Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés Mándok város Önkormányzat Képviselő-testületének a  
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) 
önkormányzati rendeletének módosításához történő hozzájárulásra 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy már az előző ülésen is szóba került, hogy a térítési díjak 
változása napirendre fog kerülni. A többcélú kistérségi társulás is tárgyalta ezt a napirendet. 
Minden érintett önkormányzatnak kell a jóváhagyása ahhoz, hogy Mándok város képviselő-
testülete meg tudja hozni a rendeletét.  A tűzvirág étteremből is akkor lehet ebédet rendelni, 
ha minden önkormányzat meghozza a döntését. A tűzvirág étterem térítési díja és az 
önkormányzat által biztosított ebéd térítési díja között 50 Ft az eltérés. Egyéb szolgáltatás 
még a házi segítségnyújtás, ahol 100 Ft-ot kell fizetni gondozási óránként. Térítési díja van 
még a támogató szolgálatnak.  
 
Szélné Pap Aranka: Megemlíti, hogy többen elégedetlenek az iskolában főzött ebéddel. Írtak 
egy beadványt a gondozási központnak, melyet 21 fő írt alá.  Ezt az elégedetlenséget már 
jelezték is az iskola vezetése felé. Ő örülne, ha többen az iskolából vinnék az ebédet, fontos 
lenne ez a munkahely megőrzése miatt is.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen 
szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

173/2014. (III.03.) számú 
 

H A T Á R O Z A T A 
 

Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához 

történő hozzájárulásról 
 
Képviselő-testület: 
 
 
A Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához a 
melléklet szerint hozzájárul. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
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Felelős: polgármester          
 Határidő: azonnal 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Mándok Város Önkormányzata 4644 Mándok, Ady E. út 1. 
2./ Mándoki Térségi Szociális Központ Mándok, Petőfi út 23. 
3./ Pénzügyi főelőadó helyben 

 
Mándok Város Önkormányzati 

Képviselő-testületének 
…/2014. (      .) számú 

 
RENDELETE  

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Képviselő-testület: 
 
Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a.) pontja,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. §. ( 1) 
bek. 8 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92. §. (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazása alapján, továbbá Benk Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 
Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Győröcske Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének, Komoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tiszabezdéd 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tiszamogyorós Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének, Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 
Tuzsér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, Záhony Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének és Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
hozzájárulásával a következőket rendeli el: 
 
1.) A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Mándoki Térségi  Szociális Központ  

útján biztosított szociális ellátások 2014. évre vonatkozó intézményi térítési díjait az 
alábbiak szerint állapítja meg, illetve a rendelet 1. számú mellékletét az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
2.)  Étkeztetés 
 

Település Ebéd térítési díja 
(Ft/adag/ellátási 

nap) 

személyi 
térítési díj 
vállalkozó 

esetén  

Kiszállítás díja 
(Ft/szállítás/ 
ellátási nap) 
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(Ft/adag/ 
ellátási nap) 

Mándok 310 
 

465 105 

Zsurk  470 465  0 

Tiszaszentmárton 415 465 0 

Benk 455 465  0 

Tiszamogyorós 
 

445 
 

465  0 

Záhony   470 465 0 

Eperjeske 425 465  0 

Tuzsér 
 

405 465  0 

Komoró 390 465  0 

Tiszabezdéd 455 465  0 

Győröcske  - 465  0 

 
 
 3.)  Házi segítségnyújtás      100 Ft/gondozási óra 

 
Idősek nappali ellátása                                                               0 Ft/ ellátási nap  
 
Fogyatékosok nappali ellátása                                                    0 Ft/ ellátási nap 
Napközbeni tartózkodás és étkeztetés igénybevételével: 

- reggeli                          225 Ft/ ellátási nap 
- ebéd                              345 Ft/ ellátási nap 
- vacsora ( igény esetén)  455 Ft/ ellátási nap  

  
Idősek Otthona 

-   személyi térítési dj :                2,250 Ft/ ellátási nap 
                                                                      67.500 Ft/hó    

 Támogató szolgálat  
1. személyi segítés    0 Ft/ szolgálati óra 

 
2. szállítás  díja: 
- szociálisan rászorulók részére    60 Ft/km 
- szociálisan rászoruló képzési kötelezettek részére 30 Ft/km 
- egyéb ellátottak részére:     70 Ft/km 
Idősek Otthona ellátottainak szállítási díja: 
- kórház, szakrendelő     0 Ft/km 
- egyéb szállítás      0 Ft/km 
Fogyatékos nappali klub tagok szállítási díja a Klubba való szállítás 
alkalmával  
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- külső településekről     25 Ft/km 
- helyből       45 Ft/km 
- képzési kötelezettek részére    0 Ft/km 
-  
3. gyermekkedvezmény (0-14 éves korig) 

a.)  személyi segítés térítési 0 Ft/szolgálati óra 
b.) szállítás térítési díja: 

-szociálisan rászorulók részére 50 % 30 Ft/km 
-egyéb ellátottak részére: 50 %  35 Ft/km 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás         0 Ft/ ellátási nap  

 

 

 

Jelen rendelt megalkotásához a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak 
önkormányzata hozzájárult. 
 
 
Felelős: polgármester     Határidő: azonnal 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1. Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  
2. A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 
 
Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodásának módosítására 
     Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Záhony és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása vált szükségesség, tekintettel 
arra, hogy a társulási tanács értékesítette a tulajdonában lévő autóbuszt Záhony Város 
Önkormányzata részére. Mostantól nem a társulás, hanem az önkormányzat látja el az iskolás 
és óvodás gyermekek szállítását. Szükséges továbbá a társulás megállapodás módosítása 
amiatt is, hogy a belső ellenőrzést már nem látja el a társulás, tekintettel arra, hogy nem kap 
hozzá állami támogatást. Ezt a feladatot minden önkormányzatnak saját magának kell ellátnia.  
Tájékoztatásként elmondja, hogy az autóbuszt minden önkormányzat igénybe veheti, csak 
előre egyeztetni kell az időpontot.  

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen 
szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
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174/2014. (III.03.) számú 

 
H A T Á R O Z A T A 

 
a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról  
 
 Képviselő-testület:  
 

1.) A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a 
melléklet szerint elfogadja   

2.) Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe történő aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
A határozatról értesülnek: 
1.Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzata  
 
 

 
 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 

A  ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

LÉTREHOZÁSÁRÓL 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

 
Alulírott települési önkormányzatok képviselő-testületei  a 2008. január 1. napjával 
létrehozott Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján,  az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes 
szerkezetbe: 
 
 
 

I. fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. A Társulás neve: Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: 

Társulás). 
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2. A Társulás székhelye: 4625 Záhony, Ady Endre út 35. 
 
 
3. A Társulás és tagjainak lakosságszáma: az 1. sz. melléklet tartalmazza. Aktualizálásáért a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv felelős. 
 
 
4. A Társulás alapításának időpontja: 2008. január 1.  

 

 
5. A Társulás működési területe: a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási 

területe. 
 

 
6. A Társulás időtartama: határozatlan, de legalább 3 év. 
 
 
7. A Társulás bélyegzője: Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  felirattal ellátott 

körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 

 
8. A Társulás tagjainak neve, székhelye: 
Benk Községi Önkormányzat 
Székhelye: HU 4643 Benk, Petőfi Sándor út 3.  
 
Eperjeske Községi Önkormányzat 
Székhelye: HU 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1. 
 
Győröcske Községi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4625 Győröcske, Váci Mihály út 25.  
 
Komoró Községi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4622 Komoró, Ady Endre út 4. 
 
Mándok Városi Önkormányzat 
Székhelye: HU 4644 Mándok, Ady Endre út 1. 
 
Tiszabezdéd Községi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4624 Tiszabezdéd, Kossuth  Lajos út 47. 
 
Tiszamogyorós Községi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4645 Tiszamogyorós, Szabadság út 13. 
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Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. 
 
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4623 Tuzsér, Kossuth Lajos út 70.  
 
Záhony Városi Önkormányzat 
Székhelye: HU 4625 Záhony, Ady Endre út 35. 
 
Zsurk Községi Önkormányzat 
Székhelye: HU 4627 Zsurk, Dózsa György út 1. 
 
 
9. A Társulás jogi személy és a Mötv-ben meghatározott feladatait önálló gazdálkodási 

jogkörrel látja el. A Társulás nem költségvetési szerv, de gazdálkodására a költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 
 
10. A Társulás képviselője: a Társulás mindenkori elnöke, annak akadályoztatása esetén a 

Társulás mindenkori alelnöke. 
 
11. 

a)  A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik 
érvényesítése településeik fejlesztése, és a Társulás feladatai megvalósítása céljából, 
két vagy többoldalú megállapodást köthetnek, intézményt hozhatnak létre a feladatok 
közös ellátására.  
A Társulás tervezett célját és feladatát azonban tájékoztatás céljából előzetesen a 
Társulási Tanács elé kell terjeszteni. 

b)  A társulás működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a résztvevők 
megállapodásban szabályozzák.  

 
12. A Társulás által fenntartott intézmények: 6 

a) Mándoki Térségi Szociális Központ (4644 Mándok, Petőfi út 23.) 
 

 
II. fejezet 

 
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

 
1.  A Társulás célja: 

a)  a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, 
hatékonyabb ellátása 

b)  a kistérségi területfejlesztési projektek támogatása 

                                                           
6 kiegészítve a Mötv. 93. § 7. pontja alapján 
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2. A Társulás tagjai által a Mötv. 10.§ és a 13. §-ában meghatározott, Társulásra ruházott 
feladat- és hatáskörök: 
 
2.1. Közszolgáltatási feladatellátás: 

 
Az oktatás és nevelés területén7 
 
A szociális ellátás területén: 

 
a) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, 

támogató szolgáltatás, idősek klubja, fogyatékosok nappali ellátása, falugondnoki 

szolgáltatás8, tanyagondnoki szolgáltatás,9 bentlakásos idősek otthona feladatellátás a 

Társulás által fenntartott Mándoki Térségi10 Szociális Központ (4644 Mándok, Petőfi út 

23.) útján, valamint a közösségi ellátások feladat ellátása a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 120-122. §-

aiban meghatározott szerződés alapján is ellátható. 

 

b) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 15. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatás közös szervezése, a többcélú kistérségi társulás által fenntartott 
Mándoki Térségi Szociális Központ (4644 Mándok, Petőfi út 23.) útján 
működik.11 
12c) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról valamint a fizetendő térítési 
díjakról rendeletet alkotó önkormányzatként Mándok Város Önkormányzatát 
(4644 Mándok, Ady Endre út 1.) jelöli ki a hatályos szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak értelmében.  
A rendeletet alkotó önkormányzat a Mándoki Térségi Szociális Központ 
vezetője által begyűjtött adatok alapján jár el, és erről a rendeletalkotást 
megelőzően tájékoztatást nyújt a társulási tanács, illetve a társulásban részt 
vevő települési önkormányzatok számára.      

 

                                                           
7 Módosítva a Társulási Tanács 4/2014.(II.7.) sz. határozatával 
8 Módosítva a Társulási Tanács 22/2010. (IV.30.) számú határozatával. Hatályos 2010. augusztus 17. napjával 
9 Módosítva a Társulási Tanács 40/2012. (VI.19.) számú határozatával. Hatályos …. 
10 Az elnevezés módosítva a Társulási Tanács 13/2013. (III.1.) számú határozatával. Hatályos törzskönyvi 
bejegyzés alapján 
11 Módosítva a Társulási Tanács 56/2008. (XI.14.) számú határozatával. Hatályos 2008. december 23. napjával 
12 Módosítva a Társulási Tanács 11/2011. (III.21.) számú határozatával. Hatályos 2011. április 1. napjával 
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Az egészségügyi ellátás területén: 
 
A Mötv. 13. §. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott, az egészségügyi alapellátáshoz 
tartozó Központi Orvosi Ügyeleti feladatok közös ellátása (a térségben összehangolt hétközi, 
illetve hétvégi orvosi ügyelet működtetése). Az egészségügyi szolgáltatást 2013. január 1. 
napjától a Társulás közvetlenül biztosítja.13 
 
 
A belső ellenőrzési feladatellátást14  
 
 
Közművelődési feladatellátás: közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet folytat 
kistérségi kulturális kerekasztal létrehozásával15. 
 
2.2. Sporttal kapcsolatos feladatellátás:16 
 

a) Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal 
kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös 
sportrendezvényekben való együttműködést. 

b) Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén. 
c) Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, 

megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról. 
d) Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport 

feltételeinek és színvonalának javítását.  
e) Figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi 

kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítésére.  

 
 

III. fejezet 
 

MŰKÖDÉSE, SZERVEZETE 
 

A Társulás szervezete, működése, a társulási tanács 
 

1.A társulás szervei:   
a)a Társulási Tanács, 
b)elnök, 
c)alelnök 
d)Pénzügyi bizottság, 

2.A Társulás irányító és legfőbb döntést hozó szerve a Társulási Tanács.   
 

3. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 
tagok alkotják.  A delegált tag akadályoztatása esetén helyettesítésének rendjéről a 
képviselő-testület rendelkezik.  

                                                           
13 Kiegészítve a Társulási Tanács 68/2012. (XI.13.) számú határozata alapján. 
14 módosítva a Társulási Tanács 4/2014.(II.7.) számú határozata alapján 
15 Módosítva a Társulási Tanács 22/2010. (IV.30.) számú határozatával. Hatályos 2010. augusztus 17. napjával 
16 Módosítva a Társulási Tanács 25/2008. (V.7.) számú határozatával. Hatályos 2008. november 22. napjával 
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4.  A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

  
5. A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és 

vezeti. 
 

6.A társulási tanács ülését össze kell hívni: 
 

a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,  
b)e Társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben, 
c) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
d) a megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül. 
 

7.A társulási tanács ülése nyilvános, döntését ülésén határozattal hozza. Zárt üléseire 
vonatkozó rendelkezéseket a Mötv. szabályai szerint kell alkalmazni. 
 

8.A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület 
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A 
jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a megyei 
kormányhivatal vezetőjének és a társulás tagjainak. 

 
9.A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott 

számú, de legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat 
elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő 
igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak 
több mint a felét. A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási 
tanácsának érvényes döntéséhez a megállapodásban meghatározott számú, de 
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. 
Minősített többség szükséges: 
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 
- a Mötv. 46. §. (1) bekezdésének c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez; 
- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; 
- pénzügyi kötelezettségvállalás és társulási vagyont érintő kérdésekben; 
A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi 
tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának 
több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.   

10.A Társulási Tanács feladatai: 
 

1. Meghatározza a társulás szervezetét, 
2. Megválasztja a társulás elnökét, alelnökét, a Pénzügyi Bizottság tagjait, 
3.Meghatározza a társulás szervezeti és működési szabályzatát, 
4.Dönt a költségvetés, a zárszámadás és a társulás éves munkájáról és a beszámoló 

elfogadásáról, 
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A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga 
állapítja meg. 

 
11. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az 

elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ, meghatározza a 
helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulás bármely tagja javaslatot tehet. A 
jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az 
alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. 

12. A társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak 
szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 
hónapon belül felülvizsgálják. 

          
A Pénzügyi Bizottság 

 
 

13.A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének, működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzése céljából háromtagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnökét és két 
tagját a Társulási Tanács tagjai közül kell választani.  
 
14.A Pénzügyi Bizottság tagjainak megbízatása a helyhatósági választási ciklus 

időtartamára szól. 
 

15. A Bizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülést tart. A 
Bizottság működésére, a Társulási Tanácsnak történő beszámolásának rendjére 
vonatkozó rendelkezéseket a Társulási Tanács Szervezeti és Működési szabályzata 
tartalmazza. 

 
A Társulási Tanács munkaszervezeti  

feladatainak ellátása 
 

 
16. A Társulás által, az operatív feladatok ellátására létrehozott szakmai munkaszervezet 
helyett a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Mándoki Polgármesteri Hivatal 
(4644 Mándok, Ady E. utca 1.) látja el az alábbiak szerint: 

- ellátja a társulás gazdálkodási, döntés-előkészítési feladatait, a társulás 
feladatainak végrehajtását, részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében, 
megvalósításának szervezésében.  

- az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, 
ügykezelés), 

- nyilvántartja a társulásnak a számlavezető pénzintézetnél vezetett elkülönített 
számlájának pénzforgalmát, 

- megszervezi a Társulás üléseit, 
- vezeti a társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat a 

kormányhivatalnak, és a társulás tagjainak. 
- a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-

tanácsadó tevékenységet végez, 
- javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a térséget érintő fejlesztési programok 

megvalósításához, 
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- a Társulás határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, véleményezi a társulás 
fejlesztési programjait, 

- figyeli a pályázati lehetőségeket, 
- közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati 

dokumentációik elkészítéséhez, 
- intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit, 
- részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, tervezői, hatósági 

bejárásokat hív össze, vezeti a jegyzőkönyveket, információt szerez és szolgáltat a 
résztvevők számára, kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács 
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő 
közigazgatási szervekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a 
bevonható helyi források érdekében, 

- intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, 
- elkészíti a társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és 

mérlegjelentést, 
- lehívja a központi költségvetésből igényelhető támogatásokat a társulás feladat-

ellátásához kapcsolódóan, 
- ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. 

 
A feladatok ellátását a Társulási Tanács felügyeli. A feladatok ellátásáról éves 
beszámolót kell készíteni. 
 

17.A Társulásban résztvevő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás 
által a II. fejezetben felsorolt feladatokat a Mándoki Polgármesteri Hivatal látja el.  

 
18.A Társulási Tanács szervezetére (elnök), a Pénzügyi Bizottságra vonatkozó részletes 

szabályokat a Társulási Tanács által elfogadott szervezeti és működési szabályzat 
tartalmazza. 

 
 

IV. fejezet 
 

A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 
 

 
1.  A Társulás a Társulási Tanács által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

A Társulás pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő 
gazdálkodási feladatokért a Társulás elnöke a felelős. 
A Társulás részéről kötelezettségvállalásra, illetve utalványozásra a társulás elnöke a 
költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére, illetve a társulási tanács döntése 
alapján jogosult. Az elnök akadályoztatása esetén kötelezettségvállalásra az alelnök 
jogosult.   

 
2. A Társulás költségvetését a munkaszervezeti feladatokat ellátó költségvetési szerv 

kezeli a Társulás OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számláján. 
 
3. Bevételei:  

 
a)A társulás működési költségeihez a társulás tagjai hozzájárulnak. Az önkormányzatok 

hozzájárulása a lakosság számának arányában történik, úgy, hogy a tárgyévi 
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költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett 
lakosságszám az irányadó. 
A hozzájárulás 2008. évben 30-Ft/fő. A további években a hozzájárulás összegét a 
várható költségek figyelembevételével a Társulási Tanács állapítja meg a tárgyévet 
megelőző év november 30. napjáig. 
Ezt minden évben két részletben: - az első részletet: június 30-ig; - a második részletet: 
november 30-ig kell befizetni a Társulás számlavezető pénzintézeténél vezetett 
számlájára. 
 

b)A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege. 
c)Önkormányzati és állami költségvetési támogatások. 
d)Pályázatok során elnyert támogatások. 
e)Céltámogatások, melyeket elkülönítetten kell kezelni. 

 
4.  Kiadásai: A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési és 

egyéb kiadások. 
 

5.  A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulás 
a pénzforgalmi szolgáltatónak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó 
hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata alapján jogosult beszedési megbízást 
benyújtani. A Társulás azon tagja, mely a vállalt költségviselést nem teljesítette a V. 
fejezet 3. pontjában meghatározott eljárással a Társulásból kizárható. A kizárást 
megelőzően a Társulási Tanács írásban legalább két alkalommal, határidő közlésével 
felhívja az érintett képviselő-testületet a jelen társulási megállapodásból származó 
kötelezettségeinek teljesítésére. Kizárás esetén a tag által korábban befizetett tagdíj 
nem jár vissza.  

 
6.  Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére 

vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból 
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a 
közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne 
fizesse meg. 

 
7.  Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban 

részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, 
úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési 
kötelezettségét nem teljesítette.  A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az 
általános szabályok szerint nyílik meg. 
 

8.  A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a pályázatukban a 
pályázati felhívásban előírt adatok szolgáltatására. 

 
 

Az ellenőrzés rendje 
 
 

9.Belső ellenőrzés: A Pénzügyi Bizottság és a belső ellenőr feladata a társulás 
működésének belső ellenőrzése, melynek keretében ellenőrzi a társulás költségvetését, 
a társulás működésének jogszerűségét, véleményezi zárszámadását. 
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10.A támogatási megállapodásban foglaltak teljesítését a többcélú kistérségi társulások 
által ellátott közszolgáltatások, közigazgatási ügyintézési feladatok esetén a 
hatáskörrel rendelkező Minisztérium, a kistérségi fejlesztési projektek támogatása 
esetében a Kormányhivatal, valamint jogszabályban illetve megállapodásban erre 
feljogosított szervezet ellenőrzi. 
 

11.A Társulás gazdálkodási feladatait a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó 
költségvetési szerv végzi az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 27.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 91. § (3) 
bekezdése alapján a pénzfelhasználásról év végén elszámolást készít.  
 

12.A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, 
ellátja költségvetési felügyeletüket. A többcélú kistérségi társulás olyan 
vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni 
hozzájárulás mértékét. 
 

 
A társulás vagyona 

 
 

13. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást 
követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem 
idegeníthető el, kivéve ha 

 
a)  az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó 

ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire 
fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, 
vagy 

 
b)  az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén, amennyiben a 

támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó 
helyi önkormányzat tulajdonába kerül, vagy 
 

c) jogszabály eltérően nem rendelkezik.  
 

14.A vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása a Társulási 
Tanácsot illetik meg. A társulás megszűnése esetén a vagyonfelosztás a tagok 
lakosságszáma arányában történik. 

 
15.A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe. 

 
- a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt vagy 

az aktiválást követően ingatlanvagyon esetében tíz éven, más vagyon esetében öt 
éven belül – elidegenítik, ide nem értve a többcélú kistérségi társulások támogatása 
mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakat; 

- a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és 
feltételeknek megfelelően használják fel. 
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16.Amennyiben az adott feladat többcélú kistérségi társulásban történő ellátása 3 éven 
belül megszűnik – kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az 
adott feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi 
költségvetésbe. 

 
17.Visszafizetési kötelezettség esetén a kamat az Áht. 57/A. § (2) bekezdése szerint 

számított összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig 
kell felszámítani. 

 
 
 

V. fejezet 
 

A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE  
    
 
 

1.A tagsági jogviszony keletkezése: A Társulásban résztvevő települések a képviselő-
testület minősített többségű határozatával mondják ki a Társulásban való 
részvételüket. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet, de a csatlakozási szándékról 
legalább hat hónappal korábban dönteni kell és írásban jelezni kell a társulási 
tanács felé. 

 
2.A Társulásból kiválni: 

 
Törvényben meghatározott esetben lehet.  
A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési 
önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a 
társulás tagjaival közölni. 

 
3.A Társulásból való kizárás: A társulási tanács minősített többséggel hozott döntése 

alapján a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja azon tagját, amely a 
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben 
nem tett eleget.  

 
4.A Társulás megszűnik: 

 
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult 
b) a Társulásban résztvevő mindegyik önkormányzat képviselő- testületének minősített 

többséggel hozott megszüntető határozatával. 
c) a Mötv. rendelkezései alapján 

 
 

5.A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás 
vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó vagyon a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás 
megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet 
olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 
A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó 
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vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi 
megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a 
közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A 
közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a 
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog 
gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 
 

VI. fejezet 
 

Egyéb rendelkezések 
 
 

1.A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak a képviselő-
testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről, továbbá a Társulás 
által létrehozott intézmény vezetője az intézmény működéséről, a társulási tanács 
elnöke a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol a társulási 
tanácsnak. 

 
2.A Társulási Tanács tagjai a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által tartott 

közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot és a lakosság önszerveződő közösségeit 
a Társulás tevékenységéről. 
 

3.A Társulás kapcsolatot létesít és tart fenn az Országos Területfejlesztési Tanáccsal, az 
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség, más többcélú kistérségi 
társulással és ehhez tartozó településekkel, valamint - a területfejlesztésben már 
közreműködő társadalmi szervekkel, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzattal. 
 

4.A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek 
egymás között tárgyalásos formában egyeztetni. Eredménytelen egyeztetést követően 
a tagok a bírósághoz fordulhatnak. 
 

5.A tagok e Társulási Megállapodásban eredő vitáik esetére kikötik a Nyíregyházi 
Törvényszék valamint a Kisvárdai Járásbíróság illetékességét.  
 

6.A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó 
jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései irányadók. 

 
 
 
M á n d o k ,  2014. ………. hó …………. nap. 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
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A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a Társulási 
Tanács  4/2014.(II.7.) számú határozatával felülvizsgálta, a tag önkormányzatok képviselő-
testületei …………………… napi hatállyal a Társulási Megállapodást az alábbi testületi 
üléseiken felülvizsgálták és hagyták jóvá: 
 
 
 

Mészáros Lajos 
polgármester 

 Pásztor Gábor 
polgármester 

 Batári Ferenc 
polgármester 

     
PH.  PH.  PH. 

 
Benk Község 

Önkormányzata  

  
Eperjeske Község 
Önkormányzata 

  
Győröcske Község 

Önkormányzata 
……………………. 

határozat száma 
 ……………………. 

határozat száma 
 ……………………. 

határozat száma 
 
 
 
 
 
 
 

Farkas Béláné 
polgármester 

 Pekó László 
polgármester 

 Daku Attila polgármester 

     
PH.  PH.  PH. 

     
Komoró Község 
Önkormányzata 

 Mándok Város 
Önkormányzata 

 Tiszabezdéd Község 
Önkormányzata 

……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 
Ésik Bálint  

polgármester 
 Szűcs Dezső 

polgármester 
 Dankó József  

polgármester 
     

PH.  PH.  PH. 
     

Tiszamogyorós Község 
Önkormányzata 

 Tiszaszentmárton 
Község Önkormányzata 

 Tuzsér Nagyközség 
Önkormányzata 

……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 
 
 
 
 

Háda Imre 
polgármester 

 Pócsikné Vakula Ágnes 
polgármester 
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PH.  PH.  

    
Záhony Város 

Önkormányzata 
 Zsurk Község 

Önkormányzata 
 

……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 

                             
 
 
Tárgy (5. tsp.) Előterjesztés szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
  
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy Tiszaszentmárton település egy szavazókörös település, 
ahol a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el. A helyi 
választási bizottság tagjai majd a helyi képviselők és polgármesterek általános választásának 
kitűzését követően kell megválasztani. Tekintettel arra, hogy a bizottságból több tag nem 
vállalja a feladat ellátását és a legutóbbi választáson már a póttagok is be lettek vonva a 
feladatellátásba, javaslom, hogy a bizottságba tagként kerüljön megválasztásra Perkáné 
Kovács Anita.   Ősszel nemzetiségi önkormányzati választásra is sor fog kerülni, ezért most a 
testületnek meg kell választani annak a szavazatszámláló bizottságnak a tagjait, akik a 
választást le fogják bonyolítani. Javasolja, hogy előterjesztésben szereplő személyeket 
válassza meg a testület a bizottság tagjainak. Ők már korábban is tagjai voltak a bizottságnak 
és vállalják a feladat ellátását.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy Perkáné Kovács 
Anita kerüljön a helyi választási bizottságba tagként megválasztásra, mellyel a képviselő-
testület 6 egyhangú igen szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

175/2014. (III.03.) számú 
 

H A T Á R O Z A T A 
 

szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztásáról 
 
A képviselő-testület: 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §-a alapján a nemzetiségi 
önkormányzati választást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjaivá az alábbi 
választópolgárokat választja: 
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A nemzetiségi önkormányzati választást lebonyolító bizottság tagjai 
Tiszaszentmárton, Damjanich út 32. 
 

       Tagok: 
1. Patikás Józsefné Tiszaszentmárton Táncsics út 62. 
2. Balogh Gábor Tiszaszentmárton Petőfi út 59. 
3. Tóth Zoltánné Tiszaszentmárton Táncsics út 73. 
4. Kovács Sándorné Tiszaszentmárton Táncsics út 53. 
5. Porvázsnyik Lászlóné Tiszaszentmárton Táncsics út 59. 
Póttagok: 
6. Horváth Tiborné Tiszaszentmárton Petőfi út 61. 
7. Szabó Tiborné Tiszaszentmárton Táncsics út 76. 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a helyi választási 
bizottság tagjává Perkáné Kovács Anita Tiszaszentmárton, Dózsa Gy. út 37. szám alatti lakost 
választja. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Választási Bizottság tagjai 

Egyebek: 

1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait hogy ismét Dr. Pavlovics Miklós 
látja el a településen a háziorvosi feladatokat. Minden nap 8 órától 16 óráig van a településen. 
A feladatokat úgy látja el, mint helyettesítő orvos, napi bruttó 20 ezer forintért. Elmondja, 
hogy Rácz doktor igent mondott a felkérésnek és elvállalja a háziorvosi feladatok ellátását.  
Megemlíti, hogy a háziorvos részére mobil telefont vásároltak, melyen mindenki el tudja érni. 
Az orvos részére a pihenő szoba kialakításra került, teljes egészében rendben van. A nyílás 
záró cseréje megtörtént. Álmennyezet lett kialakítva, laminált lap ment a járólapra. Új ajtó is 
került a rendelő irányából a szobába. A szolgálati lakás többi részéhez még nem nyúltak, majd 
az új orvos döntse el, hogy hogyan legyen átalakítva. Még a WC csészét fogják kicserélni. A 
nyílás zárók cseréjével a rendelő irányába is végeztek. A fűtés ügyében nem léptek még.  

 

2./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy március 6-ig kell a ebr. rendszerben a támogatás iráni igényt 
feltölteni azoknak az önkormányzatoknak, akik nem részesültek  hitelkonszolidációban. 2014. 
évre – a lakosságszámot figyelembe véve – Tiszaszentmárton 20 millió forintot igényelhet. A 
jogszabályban meg van határozva, hogy ezt a pénzeszközt mire lehet felhasználni. Ebből a 
pénzből Tiszaszentmártonban a Táncsics utat tudná az önkormányzat felújítani a 
buszfordulóig, 16 millió forintból. A maradék 4 millió forintot pedig az egészségházra kellene 
költeni. Be kellene fejezni az akadálymentesítést és el kell végezni a külső szigetelést. A 
pályázatban részletesen le kell írni, hogy a felújítás milyen hrsz-ú utat érint, milyen 
nagyságrendben. Épületek esetében le kell írni, hogy milyen munkálatokat fog az 
önkormányzat elvégezni. Ezt a támogatást még három éven keresztül fogja kapni az 
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önkormányzat. Az idén 12,5 milliárd forint kerül felhasználásra, a következő 3 évben pedig 
50 milliárd forint lesz biztosítva.  

Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a 20 millió forintból 16 
milliót a Táncsics út felújítására, 4 millió forintot pedig az egészségház felújítására 
fordítsanak, mely javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

176/2014. (III.03.) számú 
 

H A T Á R O Z A T A 
 

Fejlesztési támogatás iránti pályázat benyújtásáról 
 
A képviselő-testület: 
 
Pályázatot nyújt be az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési 
támogatására. 
Igényelt támogatás összege 20 millió forint. 

A támogatás összegéből 16 millió forintot a Táncsics út felújítására, 4 millió forintot az 
egészségház akadálymentesítésére és külső szigetelésére kíván fordítani. 

 

A határozatról értesül: 

1./ Pénzügyi főelőadó helyben 

 

3./ Leskovics Gáborné: Megemlíti, hogy a településen van olyan, hogy két lakásnak ugyan 
az az utca és házszáma. Ezeket rendbe kellene tenni.  

 

4./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a munkaügyi központ felé el kell számolni a 
Belügyminisztériumtól kapott 2 millió forinttal. Megvásárolták a hótolót, de még maradt 1 
millió 430 ezer forint, melyet el kell költeni. A Woran kereskedelmi cégen keresztül három 
eszközt megrendeltek. Kettő db. 530 l-es gyűjtő tartályt és l db. csőszűrőt. A kiállításon 
szándéknyilatkozatot írtak alá az önkormányzat nevében gépvásárlásra a cégtől. Ennek 
fejében 5 %-os kedvezményt biztosítanak a teljes vételárból. Ehhez át kellett utalni 2,6 millió 
forintot a cégnek. Az eszközök vételárán felüli összeg, 1 millió forint a később pontosított 
megrendelésbe kerül beszámításra.  

 

Orbán Ferencné az ülésre megérkezett, a képviselők száma 7 főre változott. 
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5./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a településen Tatár Tamás 
telepítette a térfigyelő kamerákat. Ő is szeret kutakodni és talált még egy olyan céget, aki 
alma lé feldolgozó gépsor gyártásával foglalkozik. Ez egy szlovén cég. Egy ilyen gépsor 
Derecskén üzemel. Meg is mutatták ezt a gépsort. Az egy családi vállalkozás. Nekik 
jéghálóval, csepegtető öntözéssel ellátott gyümölcsösük van. 100 embert foglalkoztatnak. 
Gyümölcsösök között aszfaltozott út van. A lidl áruházba szállítják az almát, Dubajban 
kutakodnak piac után. A korábbi gépsoroknál m 30-as műanyag rekeszből lehetett az almát 
beönteni, itt alma beöntő szerkezet volt. Ez egy elkülönített gépsor, egy teljes tartályláda, 
konténer befogadására képes. Innen megy az alma a mosóberendezéshez. Mosást követően 
megy a darálóba, mely péppé darálja. A pép a présbe kerül. Ez levegővel működő prés. Innen 
kerül a lé a gyűjtő kádba.2800 l-es tartály van a lé gyűjtésére. 14 db van beépítve. Van egy 
ülepítő része is. Kémlelő nyíláson látható volt, hogy mennyi az ülepedett rész. 4 órán 
keresztül ülepítik. Tiszta lé kerül át a pasztőrözőbe. A pasztőröző gázolajjal működik. A 
csomagolás 5 l-es tasakokba történik. Papír dobozokba teszik bele. Ez a gépsor, 2 tartály, 1 
prés, a palackozó, a finom szűrő berendezés bruttó 50 millió forint volt. Tatár Tamás ezt a 
gépsort gyártói áron tudná biztosítani és abból 20 % kedvezményt kap. Ebből a 
kedvezményből 7 %-ot megtartana, a többit pedig átadná az önkormányzatnak. Így a gépsor 
ára 30-32 millió forint lenne.    

 

Szabó Károly: Szerinte arra kellene árajánlatot kérni, amit Derecskére beszereztek. 
Magyarországi kizárólagos forgalmazója Miskolc környékén a NICO cég.  

 

Szűcs Dezső: Ő is egészségesebbnek, jobbnak és hosszú távon stabilabbnak látna egy ilyen 
gépsor beszerzését. Javasolja, hogy a Vorannal kötött szándéknyilatkozattól álljon el az 
önkormányzat és kérjék vissza az 1 millió forintot. A gépsor beszerzéséhez a start 
programban 13 millió forint van tervezve. A többi pénzt még biztosítani kell a vásárláshoz. 
Pályázati lehetőséget is figyelni kell. Az is elképzelhető, hogy az önkormányzatnak időszakos 
jelleggel a tartalékát fel kell szabadítani. Abban az esetben, ha nem adja vissza a forgalmazó 
cég az 1 millió forintot, akkor valamilyen eszközt kellene belőle vásárolni. A magozó olyan 
eszköz, melyet fognak tudni használni. 

 

Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

177/2014. (III.03.) számú 
 

H A T Á R O Z A T A 
 

elállás almalé gyártó gépsor vásárlásától 
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A képviselő-testület: 
 
Eláll azon szándékától, hogy az ÚJ VINOSERVICE Kft-től (8171 Balatonvilágos, Erdősor út 
1.)  alma lé gyártáshoz gépsort vásároljon, tekintettel a vételár várható összegére, mely már a 
nem közbeszerzés köteles eljárások értékhatárát meghaladja. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a gazdasági társaságot , melynek előlegként megfizetett 1 millió forintot, keresse meg, 
és ezen indokra hivatkozva kérje visszautalni az előleg összegét az önkormányzat számlájára. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pénzügyi főelőadó helyben 
 

Boros Gyula: A gépsor beindításával munkahelyet is teremt az önkormányzat. Ez 4-6 ember 
fix foglalkoztatását fogja jelenteni. Érdemes lenne az önkormányzatnak majd almát is 
felvásárolni. Alacsony az alma ára. Másfél kg almából van egy liter lé, ami 250 Ft.  

 

Szélné Pap Aranka: Neki ez nagyon bonyolult. Kérdezi, hogy a kiépítéshez mennyi pénzre 
lesz még szükség? 

 

Szűcs Dezső: Nem látja még, hogy az épületet mennyire kell korszerűsíteni, mit kell bele 
tenni, mit kell beszerezni. Csak akkor lehet majd a végét látni. Úgy gondolja, hogy hiába van 
valami, ha nincs aki működtesse. Ki lesz ennek az egésznek a felelőse. Ő úgy gondolja, hogy 
mindezeknek a megvalósításához egy olyan kaliberű ember kellene, mint Szabó Károly. 
Szabó Károlynak ezen feladat ellátása kihívást jelent és vállalja az ellátását. Úgy gondolta, 
hogy Karcsi megbízási jogviszonyba bekerülne a TI-KÖSZ Kft-hez. Feladata lenne a Kft 
életének a fellendítése, illetve az önkormányzat elképzelésének a megvalósítása, 
konkretizálása. Nem sokára birtokba veszi az önkormányzat az épületet és akkor már lehet 
látni, hogy mennyi pénzt kell fordítani az épület rendbetételére. Az önkormányzat végső célja 
a szociális szövetkezet megalakítása. Ennek a feladatnak is eleget kellene tennie. Körbe 
kellene járni a szövetkezet megalakításának a konkrét momentumait. Meg kellene ismerni, 
hogy milyen jogi bejegyzésre van szükség, feltárni, hogy hogyan lesz ennek a szövetkezetnek 
pénze a bérek kifizetésére. Ezt ő nem tudja felvállalni. Szabó Károllyal úgy egyezett meg, 
hogy bért még nem kapna, majd ha beindul a tevékenység és jönnek a bevételek, abból 
részesedne majd Karcsi. Ha a szövetkezet felállna, biztos, hogy szüksége lesz induló tőkére. 
Az önkormányzat tartalék lekötött betétjéből elképzelhető,  hogy 5 millió forintot biztosítani 
kell visszatérítendő támogatásként. A szociális szövetkezetnek minden kínálkozó lehetőséget 
igénybe kell vennie. Ebben látja a település megmaradását. A telephely rendelkezésre áll, 
azzal valamit kezdeni kell. Plusz bevételi forrásokra szert kell tenni, hogy tudjon a település 
élni.  

Szabó Károly: Szívesen vesz részt ebben a munkában, ezt kihívásnak érzi. Megbízási díjat 
még nem kér, majd akkor beszéljenek róla, ha már látszik a munkájának az eredménye. 
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Leskovics Gáborné: Karcsitól alkalmasabb személyt nem találhattak volna az önkormányzat 
előtt álló feladatok ellátására. A TI-KÖSZ-szel mindig probléma volt. Ott volt élet, ott volt 
jövő, ahol megmaradtak a régi termelőszövetkezetek. Munkalehetőséget biztosított és hasznot 
termeltek. Most sokan csak a segélyre várnak.  

 

Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy megbízási szerződés 
kerüljön megkötésre Szabó Károly és a TI-KÖSZ Kft között 2014. március 10. napjától. 
Feladata legyen a kft. tevékenységének a fellendítése, a szociális szövetkezet létrehozása. 
Megbízási díjára majd később térnek vissza. Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

178/2014. (III.03.) számú 
 

H A T Á R O Z A T A 
 

Szabó Károly megbízásáról 
 
A képviselő-testület: 

Javasolja a TI-KÖSZ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának, hogy Szabó Károly 
Tiszaszentmárton, Petőfi út  sz. alatti lakossal a TI-KÖSZ Nonprofit Kft létesítsen megbízási 
jogviszonyt a Kft tevékenységének a fellendítése érdekében, valamint a szociális szövetkezet 
megalapítására.  

 

A megbízási díj összegére később tér vissza. 

 

A határozatról értesülnek: 

1./ TI-KÖSZ Kft helyben 

2./ Szabó Károly Tiszaszentmárton, Petőfi út   

 

6./ Szűcs Dezső: Tájékozatja a képviselő-testületet, hogy keresni fogja a Polgári 
Takarékszövetkezetet az útnak a megvásárlásával kapcsolatban. Több részre osztotta a Goller 
Kft ezt a területet. Adó és értékbizonyítványt már további 2 hrsz-ú területre kért a bírósági 
végrehajtó. Ha a Polgári Takarékszövetkezettől megvásárlásra kerülne a terület, akkor az a 
nyeles telek egészen a fenyves területéig az önkormányzat tulajdona lehetne.  Kérdezi, hogy 
egyetért-e a testület azzal, hogy az önkormányzat 500 ezer forintot ajánljon fel a 
takarékszövetkezet tulajdonában lévő földterületért.  

 



243. 
 

Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

179/2014. (III.03.) számú 
 

H A T Á R O Z A T A 
 

a Polgári Bank Zrt. tulajdonában lévő ingatlan megvásárlásáról 
 
A képviselő-testület: 
 
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Polgári Bank Zrt. tulajdonában lévő 
tiszaszentmártoni   172/12 hrsz-ú nyeles telket megvásárolja 500 ezer forint vételárért. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pénzügyi főelőadó helyben 

 

Orbán Ferencné: Kérdezi, hogy a megyében van-e ivólé gyártás? Ő úgy tudja, hogy 
Rétközberencsen a helyi református lelkész készít ivólevet. Az élet fogja eldönteni, hogy 
milyen piaci háttér lesz. Ha a szövetkezet vezetésével megbízzák Karcsit, akkor a piaci háttér 
felkutatása neki lesz a dolga. Úgy tudja, hogy Csenger környékén nincs piaca az alma lének. 
Attól fél, hogy nem lesz kereslet, lesz-e aki megfizesse.  Őt foglalkoztatja még a végtermék 
feldolgozása is.  

 

Szabó Károly: A szövetkezet alakításánál utolsó rész a marketing. Hogyan kell eladni, hogy 
kell marketinget csinálni. A piac megszerzése és megtartása óriási feladat. Papp Imre a 
településen szociális szövetkezetet hozott létre.  Erős jogokkal van felruházva a szövetkezet. 
Ha kéri, át kell adni részére használatba a start közfoglalkoztatás keretében beszerzett 
eszközöket ingyen és díjmentesen. 

 

7./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Eperjeske község önkormányzata részéről érkezett 
megkeresés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat járuljon hozzá ahhoz, hogy Barabás 
Ágota védőnő helyettesítse az eperjeskei védőnőt Kovács Kornéliát. 

Javasolja, hogy járuljon hozzá az önkormányzat a helyettesítéshez. 

 

Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 

  
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 



244. 
 

 
180/2014. (III.03.) számú 

 
H A T Á R O Z A T A 

 
eperjeskei védőnő helyettesítéséről 

 
A képviselő-testület: 

Hozzájárul ahhoz, hogy Barabás Ágota Tiszaszentmárton és Zsurk települések védőnője az 
eperjesjei védőnőt, Kovács Kornéliát helyettesítse.  

 

A határozatról értesülnek: 

1./ Barabás Ágota védőnő helyben 

2./ Eperjeske Község Önkormányzata 

 

8./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a szennyvízberuházás 
átadására március 21-én 10 órától fog sor kerülni a milleniumi parkban, a tóvigadó túlsó 
sarkánál. Próbálják az embereket mozgatni, hogy minél többen eljöjjenek.  Megemlíti, hogy 
csütörtökön a hibalista összeállítására fog sor kerülni, a bejáráson ott lesz a mérnök, a 
kivitelező, az alpolgármester, a társulat elnöke és ő. 

 

9./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a napokban két úr érkezett a településre a Felső-Tisza-
vidéki Vízügyi Hatóságtól bejelentés alapján. A bejelentés azt tartalmazta, hogy az 
önkormányzat a szennyvizet a tóba is ereszti. Kint voltak a régi konzervüzem nyárfás 
szennyvízelhelyező telepén. Ott három erőgép nyomot láttak. Két részűbe láttak szennyvizet 
elhelyezve. Véleményük szerint az utóbbi időszakban kerülhetett oda.  A tóban, illetve a 
környezetében szennyvíz leürítési nyomok nem voltak láthatóak. Ő elmondta, hogy a TI-
KÖSZ Kft. végzi a településen a szennyvíz szippantását. Szeptember 15. napjáig érvényes 
engedéllyel rendelkeznek.  Elmondta, hogy a tó 2005. évben lett kitakarítva, megkotorva, 
akkor került a jóléti tó kialakításra. Jelenleg a szivattyúzás és a vízpótlás nincs kiépítve. Most 
akarják a tavat kotorni és feltölteni vízzel. 

 

10./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2014. évi mezőgazdasági projekt 80 
fővel elindult. 

 

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

 

 

 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 


