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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 
05.-én  a házasságkötő teremben megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                        Boros Gyula képviselő 
  Molnár László képviselő 
  Perka Albertné képviselő 
  Szabó Károly képviselő 
  Szélné Pap Aranka képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: Kovács Gábor képviselő                        

 
Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző 
  Takács Edina megbízott aljegyző 
  Plószné Dr. Sallai Margit ügyvéd 
 
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 tagból 6 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.  
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 2 napirendi pontot tárgyalja meg a testület. Ezzel a 
képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal egyetért. 
 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A  
 

 
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az elmúlt év márciusában döntött a képviselő-testület arról, 
hogy az ügyvezető és a felügyelő bizottság megbízatását 2013. január 1. napjától  2014. 
december 31. napjáig meghosszabbítja. Ez azonban a mai napig nem került a cégbíróságon 
átvezetésre, tekintettel arra, hogy a testület visszamenőleges hatállyal nem hozhatott volna 
határozatot. Ezt a rendezetlen állapotot meg kell szüntetni. Úgy gondolja, hogy a TI-KÖSZ 
Kft-t nem kellene megszüntetni, ennek a cégnek a tevékenységi körét kellene bővíteni. Be 
kellene emelni a natur almalé gyártást a tevékenységi körébe. Tájékoztatja a jelenlévőket, 
hogy a cég elvesztette a közhasznúságát 2014. június 1-től, így a nevében ez a megfogalmazás 
nem szerepelhet. A nonprofit megnevezést sem kellene megtartani, mert az korlát lesz az 
önkormányzat számára. A nonprofit szervezet nyereségét nem használhatja fel az alapító, azt 
a cégbe vissza kell forgatni. Azt a pénzösszeget, amit az önkormányzat bevállalt ezen 
tevékenység létrehozása kapcsán, azt szeretné vissza kapni. A helyiséget és az eszközöket 
bérbe kell majd adni a kft-nek.  
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy az ügyvezető és a 
felügyelő bizottság megbízatása 2013. március 28-tól 2014. december 31-ig szóljon, mellyel a 
képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
236/2014. (XI. 05.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
A TI-KÖSZ Kft alapítói határozatának a módosításáról 

 
Képviselő-testület: 
 
A TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
14/2013. (III.28.) számú határozattal elfogadott alapítói határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Az 1/2013. (03.28) számú alapítói határozat az alábbiak szerint módosul: 
 
A társaság ügyvezetőjének, Varga Bélának (született: 1962. 11. 28., anyja neve: Jónás Ilona) 
4628 Tiszaszentmárton, Petőfi S. út 29. szám alatti lakosnak az ügyvezetői megbízatását 
2013. március 28. napjától kezdődően 2014. december 31. napjáig terjedő időre 
meghosszabbítja. 
Az ügyvezető a társaságot egy személyben, önállóan képviseli. 
 
A 2/2013. (03.28.) számú alapítói határozat az alábbiak szerint módosul: 
 
2013. március 28. napjától kezdődően a Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
Eszenyi József (született: Tiszaszentmárton, 1959. 03. 09., anyja neve: Juhász Ilona) 
4628 Tiszaszentmárton, Dózsa Gy. út 31. szám alatti lakos, 
 
Orbán László (született: Kisvárda, 1970. 06. 26., anyja neve: Juhász Magdolna) 
4628 Tiszaszentmárton, Kossuth út 28. szám alatti lakos, 
 
Boros Béla (született: Tiszaszentmárton, 1959. 02. 26., anyja neve: Orbán Piroska) 
4628 Tiszaszentmárton, Dózsa Gy. út 26. szám alatti lakos. 
A felügyelő Bizottság tagjainak megbízatás 2014. december 31. napjáig szól. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai az elnököt egymás közül választják meg. 
 
A 2013. március 28. napján elfogadott alapítói határozat egyebekben változatlan marad.  
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Varga Béla ügyvezető 
2./ Felügyelő Bizottság tagjai 
 
Plószné Sallai Margit: Elmondja, hogy a testület által 2013. március 28-án meghozott 
határozatban a testület 2013. január 1. napjától bízta meg az ügyvezetőt, illetve a felügyelő 
bizottságot. Ez a határozat nem volt alkalmas arra, hogy a cégbíróság a bejegyzést teljesítse. 
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A változás időpontja mindig az alapítói határozat időpontja. A másik dolog, ami miatt döntést 
kell hozni, hogy megszűnt a TI-KÖSZ közhasznúsága. Szigorú feltételei vannak annak, hogy 
egy szervezet közhasznú szervezetként nyilvántartásba kerüljön. Ez hátrányt a társaság 
életében nem jelent. Korábban sem voltak olyanok a gazdálkodási feltételek, hogy ebből a 
közhasznúságból profitálhatott volna. A nonprofit jelleg maradhatna, de a beszélgetés során 
jutottak arra a következtetésre, hogy nem kell. Nonprofit társaság által termelt nyereség nem 
osztható vissza az alapítónak, hanem a társaság tevékenységére kell fordítani. Ha nyereséget 
fog termelni a társaság, akkor a nyereség összege akár településfejlesztésre is fordítható lesz. 
Felhívta a cégbíróság a céget arra, hogy az új Ptk. szabályai szerint állapítsa meg a társasági 
szerződést. Az egyszerűsített társaság szerződés mintát a cégtörvény melléklete tartalmazza. 
Jelen esetben egyszemélyes társaságról van szó. Ennek ismeretében javasolja, hogy a 
cégtörvény által meghatározott mellékletet fogadják el alapító okiratként.  
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy társaság anyagi helyzete mindenki előtt ismeretes. Fizetési 
problémáik a mai napig is fennállnak. Az önkormányzat kétszer 200 000 ezer forinttal, 
egyszer pedig 80 ezer forinttal segítette ki a TI-KÖSZ-t. Az ügyvezető elmondása szerint még 
100 000 forintos nagyságrendű pénzeszközre lenne szüksége, hogy a kötelezettségeinek eleget 
tudjon tenni. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre állási díj nem lett 
minden településen megállapítva, ahol szolgáltat a TI-KÖSZ. A törzstőke kérdése is nagyon 
fontos. A törzstőke 3 millió forintban került meghatározásra, ami apportból és 1 millió forint 
készpénzből tevődött össze.  
 
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy mi lesz azokkal az ügyletekkel, melyet az ügyvezető 
2013. január 1. és március 28. között tett. 
 
Plószné Dr. Sallai Margit: Elmondja, hogy ezen időszak közötti tevékenységét a fenntartó, a 
képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
Szűcs Dezső szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

237/2014. (XI. 05.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

A TI-KÖSZ Kft ügyvezetőjének tevékenységéről 
 

Képviselő-testület: 
 
Varga Bélának, a TI-KÖSZ Kft ügyvezetőjének, a 2013. január 1. és 2013. március 27. 
közötti időszakban  ügyvezetői jogkörben végzett tevékenységét jóváhagyja. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Varga Béla TI-KÖSZ Kft ügyvezetője 
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Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy a cégbíróság  a 100 ezer forint bírságot kiszabta, vagy 
annak kiszabását csak kilátásba helyezte? 
 
Plószné Dr. Sallai Margit: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bírság csak akkor kerül 
kiszabásra, ha 30 napon belül nem kerül beküldésre a kért dokumentum. 
 
Szélné Pap Aranka: Arra kíváncsi, hogy mi lesz december 31. után?  
 
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy a cég életképessége, működőképessége szempontjából 
elengedhetetlen, hogy bevételei keletkezzenek. Ha az új testületek fel fognak állni, ismét meg 
kell őket keresni a rendelkezésre állási díjjal. A Start mintaprogramból még kb. 200 ezer 
forint jelenhet meg a kft felé, mint szolgáltatási díj. Nem hiszi, hogy az üzem ebben az évben 
beindulhat, ott a fűtés jelent nehézséget. Véleménye szerint a céget meg kell reformálni, a 
könyvelést szakemberre kell bízni.  
 
Szabó Károly: Véleménye szerint sokat beszéltek már a kft sorsáról. Úgy gondolja, hogy 
szemléletváltást kell végrehajtani. A céget le kell választani az önkormányzattól. 
 
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy könyvelőtől árajánlatot kellene kérni a kft könyvelési 
feladatainak az ellátására, mert Zsuzsa nagyon leterhelt.  
 
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
238/2014. (XI. 05.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
A TI-KÖSZ Kft könyvelési feladatainak az ellátásáról 

 
Képviselő-testület: 
 
Felhatalmazza Szűcs Dezső polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat a TI-KÖSZ Kft 
könyvelési feladatainak az ellátására és a legjobb ajánlattevővel kössön megbízási szerződést.  
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szűcs Dezső polgármester 
2./ pénzügyi főelőadó helyben 
 
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a kft részére az önkormányzat még adjon át 100 000 Ft-ot 
annak érdekében, hogy ebben az évben a béreket ki tudják fizetni. 
 
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
239/2014. (XI. 05.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
A TI-KÖSZ Kft részére pénzeszköz átadásáról 

 
Képviselő-testület: 
 
A TI-KÖSZ Kft részére 100 000 Ft-ot ad át a tartalék keret terhére, annak érdekében, hogy a 
gazdasági társaság a fizetési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ TI-KÖSZ Kft helyben 
2./ pénzügyi főelőadó 
 
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy az önkormányzat fogadja el a kiküldött alapítói határozatot 
annak érdekében, hogy az ügyvéd asszony a cégbíróság felé eleget tudjon tenni a cégbíróság 
által meghatározott kötelezettségnek. Az alapítói határozatot egészítse ki a testület a Kft új 
nevére vonatkozóan. 
 
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
240/2014. (XI. 05.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Alapítói határozat elfogadásáról 

 
 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 
 
 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata (4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.), mint a 
TI-KÖSZ  Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű  
Társaság  (székhelye: 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 64., cégjegyzékszáma: Cg. 15-
09-073222) tulajdonosa az alábbi alapítói döntéseket hozta:  
 

2/2014 (11-05.) számú alapítói határozat 
 

A   Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről  szóló   2013. évi CLXXVII. Törvény   12. § (1) 
bekezdésben előírt kötelezettségnek eleget téve alapító úgy határozott, hogy a    társaság     
2014.    november 05.   napjától kezdődően a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.    
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3/2014.  (11.  05.) számú alapítói határozat 
  

A TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasaság 
elnevezést a közhasznúság megszüntetésére tekintettel TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság névre változtatja. 

 
 

4/2014.  (11.  05.) számú alapítói határozat 
 
  

Az alapító a társaság alapító okiratát a  2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelő 
szerződés minta alkalmazásával  készült,  külön íven szövegezett társasági szerződést  a külön 
íven szövegezett okiratnak megfelelően állapítja  meg.  
  
A határozatról értesülnek: 
1./ Sallai Ügyvédi Iroda Záhony Plószné Dr. Sallai Margit ügyvéd 
 
  
Tárgy: (2) Tsp. Előterjesztés a Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás 
társulási megállapodásának a módosítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a társulási megállapodás módosítása társulási tanács ülésén 
került napirendre, melyet minden érintett képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. 
Befejeződött a víziközmű beruházás. Előző testületi ülésen meghozta a testület azt a döntését, 
hogy a szennyvízhálózat üzemeltetésével is a a TRV-t bízza meg. Az üzemeltető megkérte az 
üzemeltetési engedélyét. Az érintett hatóságok elutasították arra hivatkozással, hogy a 
megállapodást ki kell egészíteni a vagyonelemek tulajdoni rendezésével. A beruházás kapcsán 
megvalósult vagyontárgyakat az önkormányzatok részére át kell adni és aktiválni kell a 
könyvelésben. Megemlíti, hogy módosításra került a támogatási szerződése a társulásnak, a 
támogatás intenzitása 84,5 %-ról 95 %-ra nőtt. Ez módosítja a számadatokat is. Ennek kellene 
megtörténnie valamennyi önkormányzat esetében és ennek igazolásával kérheti az üzemeltető 
az üzemeltetési engedélyt. Jelenleg a testületnek módosítania kell a társulási megállapodást a 
víziközmű törvény módosítása miatt. Továbbá a társulásnak a projekttel megvalósult 
fejlesztést, a víziközmű vagyont átadja az önkormányzatok részére a pályázatban 
meghatározott tulajdoni hányad szerint. A társulás el fogja készíteni a vagyonelemem listáját 
és megtörténhet az önkormányzatok tulajdonba adása.  
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a társulási megállapodás módosítását a 
határozat-tervezet szerint, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
241/2014. (XI. 05.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
 

A Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás  
Társulási Megállapodása módosításáról 

 
A képviselő-testület: 
 
1./ „Tiszaszentmárton-Zsurk-Záhony szennyvízelvezetés és tisztítás” című, KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0031 azonosító jelű pályázat megvalósítására létrehozott Tiszaszentmárton-
Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak 
szerint jóváhagyja: 
 
Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4628 Tiszaszentmárton, 
Damjanich út 30.) 
Képviselője: Szűcs Dezső polgármester 
Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4627 Zsurk, Dózsa Gy. u. 1.) 
Képviselője: Pócsikné Vakula Ágnes polgármester 
Záhony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4625 Záhony, Ady E. út 35.) 
Képviselője: Helmeczi László polgármester 
 
a.)          II.   A Társulás időtartama, feladat és hatásköre 
 

A Társulás határozott időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig, azaz 
a projektek megvalósításához folyósított támogatásnak, az Európai Bizottság által 
jóváhagyott, teljes körű elszámolásáig tartó időszakra jött létre, melybe beletartozik a 
közművagyon tulajdonosi jogainak rendezése.  

 
b.)         1.     A társulás feladatai:  
 

A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok: 
 

• Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenőrzési eljárásában, támogatási 
szerződés szerint 
 

• A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:  
 

o A társult önkormányzatok külön tulajdonába kerülő vagyonhányad átadása, 
egyes önkormányzatok közös tulajdonába kerülő vagyonhányad tulajdoni 
hányad szerinti átadása; 

Amennyiben arra a hatályos jogszabályok és a pályázati konstrukció 
lehetőséget adnak a beruházás befejezése után a társulás közművagyona a 
társulás tagjai között osztható fel. Ez esetben közművagyon üzemeltetéséről a 
társult önkormányzatok önállóan fognak gondoskodni. 



361. 
 

 

Amennyiben nincs lehetőség a beruházás befejezése után a társulás 
közművagyonának a társulás tagjai részére történő azonnali átadására, akkor a 
társulás fog gondoskodni a létrejött közművek üzemeltetéséről, amíg lehetővé 
nem válik a vagyonfelosztás. 

 

A vagyonmegosztást, a vagyon természetben történő tulajdonba adását a társult 
önkormányzatok részére a 3. számú mellékletben rögzített költségviselési elvek 
és arányok alapján kell megvalósítani. 

 

A vagyon megosztás során az adott tagönkormányzat tulajdonába kizárólag a 
saját közigazgatási területén elhelyezkedő közművagyon kerülhet. 

 

A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körű pénzügyi elszámolás, az EU 
támogatási szerződéseknek megfelelően. 

• A társult önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával kötelezettséget 
vállalnak, hogy a társulás megszűnésekor annak fennálló kötelezettségeit olyan 
arányban veszik át, ahogyan a társulás közművagyonából részesednek a felosztás 
során. 

• A díjképzés módja az üzemeltetés során 

A díjképzés alapját az amortizáció kötelező elszámolása, az üzemeltetési költségek, 
valamint a felvételre kerülő beruházási hitel tőke- és kamat terhének teljes körű 
fedezete alapján kell kalkulálni. A díjakat a kivitelezésre vonatkozó pályázatban 
rögzített díjképzési elvek alapján kell megállapítani. 

 

c.)          III.     A Társulás vagyona, pénzügyi hozzájárulás  
 

3.2.3  A projekt keretében megvalósuló/beszerzésre kerülő vagyon és annak 

tulajdonjoga: 

Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP 
projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak 
megfelelő rendezettségét. 

A KEOP projektek keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő vagyontárgyak a 
beruházási szakasz lezárultáig a Társulás tulajdonába kerülnek. 

A Társulás a projekttel megvalósult fejlesztés műszaki átadás-átvételi eljárásának 
lezárultát követően a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 8.§-a alapján 
a vagyont átadja az önkormányzatoknak a pályázatban elkészített műszaki beruházási 
költségek alapján megosztott tulajdoni hányadok szerint. 

 
Felelős:  polgármester       Határidő: folyamatos  
 
A határozatról értesülnek: 
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1./ Tiszaszentmárton-Zsurk Viziközmű Beruházási Társulás  
     Tiszaszentmárton, Damjanich út   30 
2./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség helyben 
 
 
 
 
Egyebek: 
 
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szociális célú tűzifa támogatásról 
megérkezett a döntés. Az önkormányzat 2 990 850 Ft támogatásban részesült, mely összeg 
157 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlását teszi lehetővé. Kéri, hogy a bizottság készítsen 
egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen paraméterekkel készüljön el a helyi rendelet, 
mely alapján a rászorultakat szociális tűzifában lehet részesíteni.  
 
2./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy pénteken a késő esti órákban érkezett e-mail Dr. Rácz Attila 
doktor úrtól, aki leírta, hogy nem kívánja a két településen a háziorvosi feladatokat ellátni. 
Felolvassa az orvos által írt levelet. 
 
Szabó Károly: Kérdezi, hogy a helyettesítés nem érinti-e a finanszírozást? 
 
Dr. Szép Béláné: Úgy tudja, hogy nem, tekintettel arra, hogy doktor úr heti 40 órában látja el 
a helyettesítést. 
 
Szabó Károly: Megemlíti, hogy délután már nagyon hideg van a háziorvosi rendelőben. 
Javasolja, hogy ne csak reggel, hanem délután is legyen benyújtva a rendelőben. 
 
3./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal képviselője 
október 31-én járt a településen az üzem működési engedélyével kapcsolatban. Elmondta, 
hogy az öltözőbe szekrényeket kell biztosítani. A küllemét elfogadta. Az üzemben le kell 
választani a gyártó részt a csomagoló résztől, oda válaszfalat kér megépíteni. A csomagoló 
részbe még egy mosdót javasolt. A padlózaton is észre vette a javítási munkálatokat, kéri a 
műgyantával való burkolást. Megemlíti, hogy 45 ezer forint 12 m2 műgyanta. Az alma 
tárolására szolgáló részt le kell választani. A falakat fehérre le kell meszelni. A tűzfalat 
lemezburkolattal kell ellátni. A tároló részben két dunszt helyiséget kell kialakítani. 
Olajradiátorral javasolt a 38 fokos hőmérséklet tartása ebben a helyiségben. Itt 10 tasakot kell 
tárolni minden gyártástól számított 8 órán át Salgó polcon. Ha nincs baja a lének, akkor lehet 
kiszolgálni. A többi gyártmány M30-as rekeszekben kell tárolni. A gázolaj pasztőröző 
üzemanyag ellátása kívülről fog történni.  Kívül lesz egy tartály és flexibilis csövön keresztül 
szívja majd az üzemanyagot. Megfelelő vízminőséggel kell hogy rendelkezzen az üzem, a 
HCCP előírásait dokumentálni kell, a napi gyártást naplózni kell. Az üzemben jelenleg nincs 
fűtés. A szakember attól tart, hogy üzem közben páralecsapódás keletkezik, ami baktérium 
fertőzést okozhat. Javasolja az alma plusz vízfüggönyös mosását, mielőtt a darálóba megy. Az 
üzemben minden csirát meg kell ölni. A pasztőröző részben csak a pasztőröző lehet. UV 
lámpát kell oda tenni, hogy sterilizáljon. Kérte, hogy szakaszoljuk le a folyosót. Javasolt egy 
mini labort kialakítani. Véleménye szerint a minimális feltételeket meg kell csinálni és el kell 
indulni a gyártással.  
Elmondja, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete jobb nem lett. Az elmúlt időszakban két 
tétel realizálódott. 1 millió forint az almából és 1 160 ezer forint a terület alapú támogatásból.  
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4./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy ma volt kint a NAV az áfa visszaigénylés miatt. Mindenről 
másolatot készítettek. Elmondták, hogy hamarabb is el lehetett volna indítani az áfa 
visszaigénylés folyamatát.  
 
5./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a két dolgozó jubileumi jutalma átutalásra került és azt a 
dolgozók megkapták. 
 
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjai, hogy a korábbi hatályos 
jogszabályok értelmében a társulási tanácsban az önkormányzatot a polgármesterek 
automatikusan képviselték. A jelenleg hatályos szabályok szerint a képviseletről, illetve a 
helyettesítésről a képviselő-testületnek kell határozatot hozni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kereste meg az önkormányzatot, hogy hozzon 
döntést arra vonatkozóan, hogy kik lesznek az önkormányzat delegáltjai. Véleménye szerint 
az önkormányzatot a polgármester képviselje, akadályoztatása esetén pedig az alpolgármester. 
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-
testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:   
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
242/2014. (XI. 05.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 

Tanácsában az önkormányzat képviseletéről 
 

A képviselő-testület: 
 
Elhatározza, hogy Tiszaszentmárton Község Önkormányzatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában állandó jelleggel Szűcs 
Dezső polgármester  4628 Tiszaszentmárton, Rákóczi út 6. sz. alatti lakos képviseli. 
Akadályoztatása esetén Boros Gyula alpolgármester 4628 Tiszaszentmárton, Ady E. út 16. 
szám alatti lakos. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ érintettek 
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Nyíregyháza 
 
6./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet Mónus Lászlóné kérelméről, mely szerint 
kéri a testületet, hogy részére területi pótlékot állapítson meg, tekintettel arra, hogy reggelente 
több emberhez megy át Zsurkra, akik ágyban fekvő betegek, hogy tőlük a vért levegye.  
 
Szabó Károly: Támogatja Mónus Lászlóné kérelmét. 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a kérelem a mai nap folyamán érkezett be, nem tudták 
megnézni, hogy a jogszabály szerint kinek jár a területi pótlék és annak mennyi a mértéke. 
Javasolja, hogy a következő ülésen foglalkozzon a testület a Mónusné kérelmével.  
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7./ Boros Gyula: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy változott a polgármester 
illetményének megállapítására vonatkozó szabály, mely alapján a polgármester kb. havi 60 
ezer forint illetménytől esik el. Javasolja, hogy a kieső összeget jutalom címén állapítsák meg 
a polgármester részére.  
 
Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
243/2014. (XI. 05.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
polgármester jutalmazásáról 

 
A képviselő-testület: 
 
Szűcs Dezső polgármester részére a 2014. október 12. és 2014. december 31. közötti 
időszakban – a jogszabályváltozás miatt – kiesett jövedelmét jutalom címén állapítja meg, 
tekintett arra, hogy az a 2014. évi költségvetésben tervezve volt. 
 
Felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy ezt az összeget számolja meg és fizesse ki a polgármester 
részére.   
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szűcs Dezső polgármester 
2./ pénzügyi főelőadó helyben 
 
Szűcs Dezső polgármester bejelenti, hogy erre az összegre nem tart igényt és azt nem fogja 
felvenni. 
 
 

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

Szűcs Dezső         Dr. Szép Béláné 
polgármester         jegyző 


