
 

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott 
ülésének: 

a./  Tárgysorozata 
b./ jegyzőkönyve 
c./  határozatai :    212-219 /2014. 
d./rendeletei: 6/2014. 

TÁRGYSOROZAT 

 
 

1.) Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak a megválasztására 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 

 
2.) Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátása 

értékelésének a kiegészítésére 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 

 
3.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet 

elfogadására 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 

4.) Előterjesztés a Kisvárdai Városi Egészségügyi Alapellátáshoz történő csatlakozásra, 
fogászati ügyeleti ellátás igénybevétele céljából 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
5.) Előterjesztés az ivóvízhálózat és a csatornahálózat gördülő fejlesztési tervének az 

elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
6.) Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására 

Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

7.) Előterjesztés általános iskolai tanulók tankönyvtámogatására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

Egyebek:  
- a TI-KÖSZ Kft részére pénzeszköz átadásáról 
- almafák művelésre történő visszaadásáról Szabó Gáspárné részére 
-  

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
- Takács Edina megbízott aljegyző 

Tiszaszentmárton, 2014. október 2. 

                                                                               Szűcs Dezső                                                                                
polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

 

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
   Kovács Gábor képviselő 
   Leskovics Gáborné képviselő 
   Orbán Ferencné képviselő 
   Szabó Károly képviselő 
   Szélné Pap Aranka képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: Boros Gyula alpolgármester 
        
Meghívottként jelen van:  Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal  
            Jegyzője 
    
 
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 7 
napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett. 
 
Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak a megválasztására 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 
Dr. Szép Béláné: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy október 12-én helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választására fog sor kerülni. A választáson a településen a helyi 
választási bizottságnak lesz dolga, akit a képviselő-testületnek újra kell választania. Elmondja, 
hogy az előterjesztés írásban készült, olyan személyeket javasolt a bizottság tagjainak, akik 
korábban is dolgoztak már választáson és vállalták is a feladat ellátását. Megemlíti, hogy a 
mai nap folyamán választási értekezleten vett részt, ahol elhangzott, hogy aki az 
önkormányzattal munkaviszonyban áll, az nem lehet a bizottság tagja. Ezért javasolja, hogy 
Orbánné és Perkáné ne legyenek a bizottság tagjai. Javasolja, hogy a bizottságban Mónus 
Zoltánné, Mészáros Zoltánné, Molnár Gáborné, Kovács Lászlóné és Kovács Zoltánné 
legyenek benne. Póttagnak javasolja Szántó Enikőt és Varga Bélánét.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet az elhangzott módosítással, mellyel a képviselő-
testület 6 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
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212/2014. (VIII. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a helyi választási bizottság tagjainak a megválasztásáról 

 
 
A képviselő-testület: 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a értelmében a helyi választási 
bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi választópolgárokat választja: 
  
Tagok: 
Mónus Zoltánné Tiszaszentmárton, Kossuth út 35., 
Molnár Gáborné Tiszaszentmárton, Ady E. út 45., 
Kovács Lászlóné Tiszaszentmárton, Damjanich út 53., 
Mészáros Zoltánné Tiszaszentmárton, Táncsics út 20., 
Kovács Zoltánné Tiszaszentmárton, Petőfi út 95/A. szám alatti lakosok. 
 
Póttagok: 
Szántó Enikő Tiszaszentmárton, Damjanich út 15. és 
Varga Béláné Tiszaszentmárton, Táncsics út 35. szám alatti lakosok. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ A bizottság tagjai és póttagjai 
 

Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi 
ellátása értékelésének a kiegészítésére 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 

Dr. Szép Béláné: Ez a napirend már ismert a testület előtt, hiszen a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatok ellátásáról minden évben május 31-ig kell beszámolni a testületnek. 
Ezt a beszámolót meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak, aki még kért kiegészítést a 
gyermekek napközbeni ellátásának a módjával, illetve a 0-3 éves gyermekek napközbeni 
ellátásával kapcsolatosan. Erről szól ez az előterjesztés, melyet szintén továbbítani kell a 
gyámhivatal fél. 
 
Orbán Ferencné: Az előterjesztés második oldalán nem ért egy mondatot, mely szerint 2013. 
évben 92 rászorult gyermek részesült szociális étkeztetésben. Véleménye szerint abból a 
mondatból valami hiányzik. 
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Dr. Szép Béláné: Jól látja a képviselő-asszony, valóban kimaradt a mondatból egy szó, mely 
szerint nyári szociális étkeztetésben részesült 92 gyermek. 
 
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 

 
213/2014. (VIII. 28.) számú 

 

h a t á r o z a t a 
  

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátása értékelésének 
kiegészítéséről 

 

 

A Képviselő-testület: 
 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátásának 
értékeléséről szóló kiegészítést megtárgyalta és azt    e l f o g a d j a . 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Nyíregyháza 
 

Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 
szóló rendelet elfogadására 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
értelmében önkormányzati feladat a közterületek elnevezése. A közterület elnevezésének 
rendjét, a házszámozás megállapításának szabályait az önkormányzatnak rendeletben kell 
megállapítania. A közterület elnevezése a testület hatásköre, de a közterület elnevezésére, a 
házszámozás rendjére vonatkozóan nincs központi rendelkezés. Az önkormányzat jelenleg 
ilyen rendelettel nem rendelkezik, ezért meg kell alkotnia annak érdekében, hogy ne kapjon az 
önkormányzat törvényi felhívást.  
 
Leskovics Gáborné: Megemlíti, hogy a házszámokat rendbe kell tenni az utcájukban, mert 
nekik és a szomszédnak is ugyan az a házszáma.  
 



312. 

 

Orbán Ferencné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nagyon sok ingatlanon nincs 
házszámtábla. A rendelet-tervezet szerint a tulajdonos köteles az ingatlant a megfelelő 
házszámtáblával ellátni. Mi van akkor, ha valaki ennek nem tesz eleget? Megemlíti, hogy neki 
nem tetszenek ezek a felújított útba igazító táblák, nem tetszik a neon zöld szín.  
 
Dr. Szép Béláné: A rendelet-tervezet nem tartalmazza, de fel akarta vetni, hogy meg kellene 
a képviselő-testületnek határoznia, hogy meddig kell az ingatlantulajdonosoknak a rendelet-
tervezetben foglaltaknak eleget tennie. Ez lehet 60 nap, fél év, ahogy a képviselő-testület 
dönt. 
 
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy legyenek rendbe téve a házszámok a településen és azt 
követően szabjon meg a képviselő-testület határidőt a rendeletben foglaltak teljesítésére.  
 

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

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
6/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  143. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
 
1. § (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezését, valamint elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezést és a házszám megállapítás egységes rendjét 
biztosítsa, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, 
történelmi, közlekedési és nyelvhelyességi szempontokat. 
 
(2) A település közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, 
a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai 
szerint lehet. 
 

2. Közterületek elnevezése 
 



313. 

 

2.§ (1)  A közterület jellege lehet: út, utca, tér, park, köz, sétány, korzó. 
 
(2)  Új közterület nevét, a közterület létrejöttét követő három hónapon belül meg kell 
állapítani. 
 
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként kialakított új közterületi rész külön 
elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel, kivéve, ha az új 
közterületrész a meglévő közterület azon részéhez csatlakozik, amelynél a házszámozás 
kezdődik. Ilyen esetekben, amennyiben a házszámok változása aránytalan hátrányt okozna az 
érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultaknak, lehetőség van az új közterületrész külön 
eljárásban történő elnevezésére. 
 
(4)  Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről vagy fogalomról lehet elnevezni. 
 
(5) Közterület élő személyről nem nevezhető el. 
 
(6) A közterületet olyan személyről lehet elnevezni: 
a.) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és 
személye közmegbecsülésnek örvend, vagy 
b.) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan 
jelentőset tett, vagy alkotott és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy 
c.) akinek Tiszaszentmárton község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, 
tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. 
 

 
 

3. Eljárási szabályok 
 

3. § (1) A közterület elnevezése és megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
(2) Közterület elnevezésére, illetve neve megváltoztatására javaslatot tehetnek az érintett 
közterülettel kapcsolatban lévő ingatlanok tulajdonosai, képviselő-testület tagjai, helyi civil 
szervezetek, társadalmi szervek. Az elnevezésre a Polgármesterhez benyújtott írásbeli 
kérelemben tehetnek javaslatot. 
 
(3) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntésről értesíteni kell az érintett lakosságot, a 
mindenkori közhiteles ingatlan-nyilvántartást végző szervet, a rendőrkapitányságot, 
postahivatalt, a katasztrófavédelmi kirendeltséget , mentőállomást és a közműszolgáltatókat. 
 

4. Közterületek névtábláinak elhelyezése 
 
4. § (1) A közterületi névtáblák elkészíttetése, kihelyezése, karbantartása, szükség szerinti 
cseréje, valamint a megszűnő közterület névtábláinak eltávolítása az önkormányzat feladata és 
költsége. 
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(2) A közterületi névtáblát egységes formában kell elkészíttetni úgy, hogy azon a felirat jól 
kivehető legyen. 
 
(3) A névtáblát az utca kezdetén és végén, jól látható helyen kell elhelyezni. 
 
(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az 
ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az elhelyezéssel az ingatlanon kár 
keletkezik, azt a kihelyezésért felelős köteles megtéríteni. 
 
(5) A kihelyezésről értesíteni kell az érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat. 
 
(6) A megváltozott közterületnevek esetén a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől 
számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új 
táblát az áthúzott régi tábla közvetlen közelébe kell felszerelni. 
 

5. Házszámozás 
 
5.§ (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal 
kell ellátni. 
 
(2) A számozást a község központjától kivezető utcák esetében a központtól kezdődően, míg a 
község központjától távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca 
torkolatától kezdve kell számozni. Az utcából elindulva a jobb oldali soron a páratlan, bal 
oldalon a páros számokat kell megadni növekvő sorrendben. A házszámozás 1-től kezdődően, 
növekvő arab számozással történik. 
 
(3) A (2) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek 
házszámozását nem érintik. 
 
(4) Üres földterület esetén a rendezési terv előírását, a telek oszthatóságát figyelembe kell 
venni. 
 
(5) A beépített ingatlant annyi betűvel tört számmal kell jelölni, ahány lakóegységgel van 
beépítve. 
 
(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot adni, amelyen a gyalogos 
közlekedésre alkalmas kapubejárat van. 
 

6. Házszámváltozás 
 
6. § (1) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha: 

a.) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos 
nyilvántartásban, 
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b.) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban 
található, 

c.) ingatlan megosztására, egyesítésére kerül sor. 
 

(2) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére, 
akinek ehhez jogos érdeke fűződik, a jegyző állapítja meg. 
 
(3) A határozat alapján azok, akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, 
kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. 
 

7. Házszámtábla kihelyezésének szabályai 
 
7. § (1) A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen vagy házfalra, az utcáról jól látható 
módon kell elhelyezni. 
 
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A 
házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén 
pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. 
 
 

8. Záró rendelkezések 
 
8. § E rendelet 2014. augusztus 31. napján lép hatályba. 
 
 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 
 
Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés a Kisvárdai Városi Egészségügyi Alapellátáshoz történő 
csatlakozásra, fogászati ügyeleti ellátás igénybevétele céljából 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a kistérségi társulás elnökét kereste meg a kisvárdai alapellátási 
központ vezetője a fogászati ügyeleti ellátás igénybevétele érdekében. Azt szeretnék, ha ehhez 
az ellátáshoz a záhonyi kistérség települései is csatlakoznának.  Hétvégén és munkaszüneti 
napokon működik az alapellátás székhelyén a fogászati ellátás. Ezt bárki ingyen igénybe 
veheti, amennyiben ehhez az önkormányzat csatlakozik. Ehhez az önkormányzatnak 3 Ft/fő 
összeggel kellene hozzájárulnia. Ez éves szinten 45 000 Ft-ot jelent. Ha nem csatlakozik az 
önkormányzat ehhez az ellátáshoz, a településen élők akkor is igénybe vehetik, de akkor 
térítés köteles a szolgáltatás. 

Orbán Ferencné: Kevésnek találja a 3 Ft-ot, azt hitte, hogy el van írva az előterjesztésben az 
összeg. 
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Szabó Károly: Jó lenne, ha erről a lehetőségről településen élők értesülnének. 

Orbán Ferencné: Véleménye szerint a rendelőbe is lehet erre vonatkozóan egy tájékoztatót 
kitenni. 

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 

 
214/2014. (VIII. 28.) számú 

 

h a t á r o z a t a 
  

a Kisvárdai Városi Egészségügyi Alapellátáshoz történő csatlakozásra, fogászati ügyeleti 
ellátás igénybevétele céljából 

 
 
A Képviselő–testület: 
 
 
1./  Hozzájárul ahhoz, hogy Tiszaszentmárton Község Önkormányzata csatlakozzon a Kisvárdai 
Városi Egészségügyi Alapellátáshoz ( székhelye: 4600 Kisvárda, Szent György tér 2. ) fogászati 
ügyeleti ellátás igénybevétele céljából. 
 
2./  Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős:  polgármester       Határidő:  azonnal 
 
 
A határozatról értesülnek: 
 
1./ Kisvárdai Városi Egészségügyi Alapellátás ( 4600 Kisvárda, Szent György tér 2.) 
2./ Irattár 
 
 

Tárgy (5. tsp.) Előterjesztés az ivóvízhálózat és a csatornahálózat gördülő fejlesztési 
tervének az elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
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Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a szennyvízhálózat üzemeltetési szerződésének a megkötésekor 
már szóba került, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény módosítása nagyon sok új 
szabályt tartalmaz. Többek között azt is, hogy 15 évre szóló gördülő fejlesztési tervet kell 
elfogadni és azt meg kell küldeni a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatalhoz. A 
hálózat üzemeltetője  a tervet elkészítette. Ismert a testület előtt, hogy a szennyvízhálózat 
teljesen új beruházása a településnek, ezért minimális fejlesztésre vonatkozó tervezési feladat 
szerepel az anyagban. Az ivóvízhálózat esetében inkább számolni lehet kisebb és nagyobb 
volumenű beruházásokkal. Tűzcsap, szakaszolók pótlása van ütemezve. 
 
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy honnan lesz forrás ezeknek a munkáknak az elvégzésére. 
 
Szabó Károly: Elmondja, hogy ezek a munkák a bérleti díj terhére kerülnek elszámolásra. 
Jelenleg nem ismert a bérleti díj összege, ők is hozzávetőleges összeggel számolnak. Ha ezek 
a bérleti díjból nem fognak kijönni, akkor az önkormányzatnak kell a szükséges pénzeszközt 
hozzá tenni.  
 
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy mi  van akkor, ha az önkormányzatnak nincs forrása? 
 
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy az ilyen jellegű munkavégzéseket szokta a szolgáltató 
egyeztetni. Van olyan munka, amit mindenképpen el kell végezni és ha nincs bérleti díj, akkor 
saját erőt hozzá kell tenni.  
 
Szabó Károly: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az  1. térképen a Damjanich és a 
Táncsics út kereszteződésében az akna rossz helyen van bejelölve, azt javítani fogják. A 
tolózár akna helyét is pontosítani fogják. Megemlíti, hogy egy csőtörés esetén az egész 
faluban el kell zárni a vizet. Ha tolózár lenne beépítve, akkor lehetne szakaszolni.  
 
 
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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h a t á r o z a t a 
 

 az ivóvízhálózat és a csatornahálózat gördülő fejlesztési tervének az elfogadására 
 

A képviselő-testület: 
 

A Tiszaszentmárton-i ivóvíz hálózat és csatornahálózat vízi-közmű rendszerekre elkészített 
gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta és azt   e l f o g a d j a . 
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A határozatról értesülnek: 
1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 
2./ Pénzügyi főelőadó 
 
Tárgy (6. tsp.) Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az elmúlt évben is nyújtott támogatást az önkormányzat a 
középiskolában, illetve felsőoktatási intézményben tanuló diákok számára. A középiskolában 
tanulók 8 000 Ft, a felsőoktatási intézményben tanulók 12 000 Ft támogatást kaptak.  Az idei 
évben is lenne lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy a szociális keret terhére támogatást 
biztosítson. Ismert a képviselő-testület előtt, hogy ebben az évben egy nem várt esemény 
következett be, melyből adódóan az átmeneti segély keret terhére 100 ezer forint támogatást 
biztosítottak.  Ezt az összeg átcsoportosítással biztosítani fogják annak érdekében, hogy  az 
elkövetkező időszakban beérkező kérelmeket is támogatni tudja a bizottság. Javasolja, hogy 
ebben az évben a középiskolai tanulmányokat folytató diákokat 10 ezer forinttal, a felsőfokú 
iskolai tanulmányokat folytatókat pedig 15 ezer forinttal támogassa a képviselő-testület. 
Megemlíti, hogy az elmúlt évi támogatás 1 050 ezer forinttal terhelte a költségvetést. A 
pénzügyes kolleganővel a szociális keretösszeg felhasználási lehetőségét megnézték. A 
támogatás szociális feladatok ellátására használható fel és a közmunka program saját erő 
részének a biztosítására.  
 
Szélné Pap Aranka: Megemlíti, hogy ő is ilyen összegű támogatásra gondolt.  
 
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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h a t á r o z a t a 
 

beiskolázási támogatás nyújtásáról 
 

A képviselő-testület: 
  
Azokat a tiszaszentmártoni diákokat, akik nappali tagozaton közép és felsőfokú 
tanulmányokat folytatnak beiskolázási támogatásban javasolja részesíteni az alábbiak szerint: 

- középiskolai tanulmányokat folytató diák   10 000 Ft, 
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- felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató  15 000 Ft. 
 

A támogatás odaítéléséhez iskolalátogatási igazolást, illetve jogviszony igazolást kell 
becsatolni. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ igazgatási előadó 
2./ pénzügyi főelőadó  
 
 
Tárgy (7. tsp.) Előterjesztés általános iskolai tanulók tankönyvtámogatására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy van az iskolában 9 gyerek, akinek meg kell fizetni a tankönyv 
árát. Ez 22 500 forintos nagyságrendig terjed. A szülők kérelemmel fordultak az 
önkormányzathoz, hogy ha lehetősége van az önkormányzatnak támogassa a tankönyvek 
megvásárlását. Ez az önkormányzatot 148 300 Ft-tal terhelné, melyet a szociális keret terhére 
lehetne elszámolni. Tavaly tartós tankönyvekkel kezelték a helyzetet, de most 9 diáknak 
fizetnie kell.  
 
Orbán Ferencné: Megemlíti, hogy az olcsóbbik tankönyvcsomag van összeállítva, ennek 
ellenére ilyen sokat kell a könyvért fizetni. Elmondja, hogy van olyan család, amelyik 
tüzelőnek használja. 
 
Szabó Károly: Úgy gondolja, hogy támogassák ezeket a családokat és fizesse ki az 
önkormányzat a tankönyvek árát.  
 
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címén biztosítsák a 
gyermekek részére a tankönyvek árát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy az általános iskolás gyermekeket, akiknek fizetni 
kell a tankönyvekért részesítsék rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, mellyel a 
képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
217/2014. (VIII. 28.) számú 

 

h a t á r o z a t a 
 

általános iskolai tanulók tankönyvtámogatásáról 
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A képviselő-testület: 
  
Javasolja, hogy azok a gyermekek, akiknek fizetni kell a tankönyvért részesüljenek rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban. 
 
A gyermekvédelmi támogatás összege a tankönyvek ára legyen. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Általános Iskola Tiszaszentmárton 
2./ pénzügyi főelőadó 
3./ igazgatási előadó 
 
Egyebek: 
 
Szűcs Dezső: Korábbi ülésen döntött a testület arról, hogy a 010/1 hrsz-ú ingatlant licit útján 
meg kívánja szerezni. Elmondja, hogy a liciten indult az önkormányzat, ajánlatot tettek a 
vételár 50 %-os nagyságrendjére. Egy magánszemély azonban rálicitált erre az összegre és ő 
szerezte meg az ingatlant.  
 
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Zsurk önkormányzatával együttes testületi 
ülés tartására fog sor kerülni annak érdekében, hogy kiválasszák az a kivitelezőt, aki Táncsics 
utat, illetve Zsurkon a Rákóczi utat fogja aszfaltozni.  
 
Szűcs Dezső: Ismert a testület előtt, hogy a TI-KÖSZ Kft ügyvezetőjének különböző 
feladatokat határozott meg a képviselő-testület annak érdekében, hogy a társaság bevételre 
tudjon szert tenni. Az ügyvezető azonban egyik pontban foglaltaknak sem tett eleget. Itt a 
hónap vége, bért kellene fizetni és nincs miből.  
 
Szélné Pap Aranka: Elmondja, hogy neki is van jogász ismerőse, akinél érdeklődött a kft 
átalakításáról. Ez azonban nem egyszerű. Olyan információ birtokába jutott, hogy átalakítani 
nagyon nehéz, inkább új szövetkezetet kellene létrehozni. Javasolja, hogy még a mostani bér 
fizetéshez szükséges pénzeszközt biztosítsák a kft részére.  
 
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
218/2014. (VIII. 28.) számú 
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h a t á r o z a t a 
 

a TI-KÖSZ Kft részére pénzeszköz átadásáról 
 

A képviselő-testület: 
 
A TI-KÖSZ Kft részére 200 000 Ft összegű pénzeszközt biztosít annak érdekében, hogy az 
augusztus havi béreket ki tudják fizetni. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ pénzügyi főelőadó 
2./ TI-KÖSZ Kft. helyben 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Szabó Gáspárné kérelmet nyújtott be, melyben kéri, hogy a 
2013. évben visszavett 2 sor almafát adja részére vissza az önkormányzat művelésre. 
Javasolja, hogy ezzel a kérelemmel majd a következő művelési szezonban foglalkozzanak.  
 
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta:  

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
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h a t á r o z a t a 
 

almafák művelésre történő visszaadására 
 

A képviselő-testület: 
 
Szabó Gáspárné kérelmét megtárgyalta, azonban a gyümölcsfák használatba adásáról majd a 
következő művelési szezon kezdetekor fog döntést hozni. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szabó Gáspárné Tiszaszentmárton, Petőfi út 62. 
 

Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 


