
 

 Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.június 28. napján az 
önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: 
 
a./  Tárgysorozata 
b./  jegyzőkönyve 
c./  határozatai :30-35/2016. 
d./  rendeletei: 7-8/2016. 

 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

 
 

1. Előterjesztés Mándok Város Önkormányzati Képviselő testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati 
rendelet módosításához történő hozzájárulásra 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester  
 
2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és 
kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
3. Előterjesztés TRV Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester  
 

4. Előterjesztés Tiszaszentmártoni Sport Egyesület támogatására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester  
 

Egyebek: 
- könyvtár szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás 
- pályázat szociális támogatás benyújtására 
- Tájékoztatás Nemes Gyula – növény egészségügyi szaktanácsadás díjáról  

 
 
M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  

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

 
Tiszaszentmárton, 2016.06.27.       

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

 
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28. 
napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                        Boros Gyula képviselő 
   Molnár László képviselő 
   Perka Albertné képviselő 
   Szabó Károly képviselő 
   Szélné Pap Aranka képviselő 
 
Meghívottak:Takács Edina aljegyző 
     
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 6 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.  
Javasolja, hogy a napirendi pontok megtárgyalása következő sorrendben történjen: 3-2-4-1 
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett. 
 

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

 
 

1. Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés TRV Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső  

 
Szűcs Dezső: kiegészíti a TRV Zrt. által elkészített írásos előterjesztést/ beszámolót azzal, 
hogy Zsurk Község Önkormányzat polgármesterével Budapesten jártak június 20-án Szabó 
Zsolt Államtitkár Úrnál szennyvízdíj megállapítása ügyében. A találkozó előtt írásban 
tájékoztatták az államtitkárt a fennálló problémáról. A megbeszélés eredménye, hogy az 
Államtitkár Úr Hajdú Gábort,TRV Zrt, vezérigazgatóját megkereste, és kérte hogy állítsák le 
a Magyar Energia Hivatal által megállapított szennyvízdíj érvényesítését a számlákban 
egyelőre, azt kizárólag a CBA-ban meghatározott értéken tegye. Elmondta, hogy több 
újonnan kialakított rendszerrel rendelkező település is kereste már ilyen problémával, azonban 
az országgyűlés szeptemberben ülésezik, addig nem tudják módosítani a számlázas alapjául 
szolgáló rendelkezéseket.  
Tudja a szolgáltató is, hogy a nagy mértékű díj még inkább kint lévőségeket eredményezhet. 
Partnernek kell lennünk, és esetlegesen a megállapított lakástámogatások összegeit erre a 
célra fordítani, ha az ügyfél úgy rendelkezik.  
A vízmérők cseréje vonatkozásában is megkeresés történt a TRV Zrt. részéről, mi szerint az 
új vízi közmű törvény szerint az önkormányzatoknak kell megfizetnie a 8700Ft/db/4 évente 
történő cserét. A megállapodásokat elő kellene venni, és megnézni a tartalmakat, amikor a 
díjak megállapításra kerültek.  
 
Boros Gyula: veszélyezteti e az üzemetetést a hiány, amit a szennyvíz be nem fizetése okoz? 
 
Szabó Károly: a működést nem lehet olyanra alapozni, hogy fizet vagy nem fizet. 
Szolgáltatni kell, nem maradhat ivóvíz ellátás nélkül a lakos. Hiába a megállapodás korábbról 
a vízórák vonatkozásában, a vízi közmű törvény egyes rendelkezései 2015-ösek.  
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megérkezik Kovács Gábor. 
 
 
Szélné Papp Aranka: jól emlékszik, hogy a lakásfenntartási kifizetése készpénzben történik? 
Hogyan akarunk akkor utalni Trv-nek? 
 
Szűcs Dezső: magával vonná a rendelet módosítást 
 
 
 
A napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem érkezett, ezért Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a  képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő testületének 

30/2016. (VI.28.) számú 

h a t á r o z a t a 

TRV Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
Képviselő testület: 
 
 
A Trv.  Zrt által elkészített 2015. évi üzemeltetési tevékenységről szóló beszámolót e l f o g a 
d j a! 
 
 
 
kapja: 
1./ Tiszamenti Regionális Vízművek 
 
 
       

2. Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
Szűcs Dezső: elmondja, hogy az önkormányzatnak a körzethatárokról szól az előterjesztésben 
is meghatározott 2002-ben alkotott rendelete és 2012-ben alkotott határozata is, azonban az 
egészségügyi alapellátásról szóló törvény 2015-ben alkották, így ismét eleget kell tegyünk 
törvényi kötelezettségeinknek.  
 
Szabó Károly: Zsurk település is alkot ilyet? 
 
Szűcs Dezső: igen, nekik is kell, valamennyi önkormányzatnak kötelező. Az ápolónő 
kinevezésével igénnyel élt polgármester asszony az iránt, hogy egy napon Zsurkon is délelőtt 
legyen rendelés, Hogy ne borítsa föl nagyon az ügyeleti rendelet, legjobb ha a csütörtök 
délutáni rendelés kerül át délelőttre, a miénk pedig délutánra. Ezzel a vérvétel is ott zajlana. 
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Ehhez külön helyiséget kell majd biztosítaniuk, hogy a rendelés zavartalanul folyhasson 
közben.  
 
Szabó Károly: elmondja, hogy javasolt egy klíma elhelyezése a rendelőben. valamint 
Szabóné Sütő Mária újonnan munkába állt ápolónő részére egy kerékpár biztosítása a körzeti/ 
területi feladatok ellátása érdekében. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban más kérdés, észrevétel nem érkezett ezért Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra tette föl első körben a klíma és a kerékpár beszerzésének kérdését: a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő testületének 

31/2016. (VI.28.) számú 

h a t á r o z a t a 

az egészségházba klíma beszerzéséről és ápolónő részére kerékpár biztosításáról 
 

 
Képviselő testület: 
 
 
Indítványozza Szabóné Sütő Mária részére kerékpár beszerzését, és az egészségházban 
felszerelésre kerülő klímára árajánlatok bekérését. 
 
 
 
felelős: polgármester 
határidő: azonnal  
 
 
kapja: 
1./ Szabóné Sütő Mária 
 
 
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra tette föl második körben az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendeletet: 
a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
 

Képviselő-testületének 
 

7/2016.(VI.29.) 
 

önkormányzati rendelete 
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az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 
   
 
 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva,  
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében 
meghatározott  alapellátásért felelős országos módszertani intézet  véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület): 

a) háziorvosi, 
b) védőnői és 
c) iskola-egészségügyi  

egészségügyi alapellátást működtet. 

 
2.§ 

A háziorvosi egészségügyi alapellátás körzete Tiszaszentmárton Község közigazgatási 
területére terjed ki. 

3.§ 
A védőnői egészségügyi alapellátás körzete Tiszaszentmárton Község közigazgatási területére 
terjed ki. 
 

4.§ 
Az iskola-egészségügyi egészségügyi alapellátás körzete Tiszaszentmárton Község 
közigazgatási területén működő köznevelési intézményekre terjed ki. 
 

5.§ 
(1) Ez a rendelet 2016. augusztus 1-én lép hatályba. 

 
 
Hatályát veszti ezzel egyidejűleg:  
 
 l. 7/2002 (VI.25.)önkormányzati  rendelet a háziorvosi körzet megállapításáról  
 
 
 
 
  Szűcs Dezső      dr. Szép Béláné  
    polgármester     jegyző 
 
 
 
 
 



80. 
 

3. Tárgy: (4.) Tsp. Előterjesztés Tiszaszentmártoni Sport Egyesület támogatására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
 
Szűcs Dezső: ismerteti, hogy a Tiszaszentmártoni Sport Egyesület megyei III. osztályban 
történő szereplésével jogot szerzett a II. osztályban történő szereplésre. A vezetőség 
előterjesztette javaslatát, hogy mire van szükség egy magasabb osztályban történő 
szerepléshez.  Játékosok közt nincs ugyan helyi, de a jelenlegi csapattagok nem vállalják 
tovább a szerelést, ha nem indulhatnak el II. osztályban. Ezen a szinten azonban már egy 
ifjúsági csapat indítása is szükséges. Megye II. osztályban szerepel: Dombrád, Záhony, 
Pátroha, Ajak, Nyírmada, Nyírkarász, Vaja .. Véleménye szerint csak akkor szabad vállalni a 
fentebb lépést, ha  nem a következő éven kieséssel számolunk, hanem az első 10-12 között 
végzéssel. Ennek anyagi oldala: a vezetőség szerint 1 500 e Ft-ra lenne szükség az ifi és 
felnőtt csapat számára összesen. Szeretnék, ha az önkormányzat finanszírozná tovább az 
utazást , a pályafenntartást, a ruhák mosását. Megkérdezik Papp Imrét is, hogy odaadná e a 
kisbuszát, hiszen 2 csapat 22 fő + tartalék. Ha bérelnék a buszt az 260-280 ft/ km áron 
szállítaná őket. Az idényzáró uzsonna 06.24. napján volt, a polgármesteri keret terhére volt 
biztosítva az ellátás. Javasolja az őszi és tavaszi bajnokságra is 500-500 000Ft biztosítását 
számukra, melyet a jövőben a mezőgazdasági termékekből származó bevétel, illetve a terület 
alapú támogatás fedezhet.  
 
Kovács Gábor: az öltözőnk megfelel az osztálybeli színvonalnak? 
 
Szűcs Dezső: ráférne egy kis karbantartás- tisztasági festés,mobil fűtőtest-, de egyébként 
igen. A TAO rendszer is kínál lehetőségeket a fejlesztésre. A mobilkorlát az öltözőtől a 
pályáig terjedő kordon is lecserélésre kerül, helyette rövidebb beton oszlopok lesznek és 
benne zártszelvény. 
 
Szélné Papp Aranka: Az 1 millió Forint felett ajánljuk föl a mosást szállítást 
pályafenntartást? 
 
Szűcs Dezső: igen 
 
Szabó Károly: meg kell próbálni. Támogatja 
 
Kovács Gábor: a jegyek árusítása hogyan fog történni? 
 
Szűcs Dezső: 400 Ft. a jegyár ebben az osztályban és az MLSZ által kiadott jegyet kell 
árusítani,s elszámolni vele. 
 
Boros Gyula: úgy tudja központi forrást biztosítanak majd kis települések sport életének és 
infrastruktúrájának fejlesztésére 
 
Szabó Károly: le van választva hrsz- ilag az öltöző 
 
Szűcs Dezső: nincs 
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Boros Gyula: jegyárusítás mellett el lehetne indítani egy pártoló tagságot 
 
Szűcs Dezső: ezen a szinten már edző is kell 
 
Molnár László: mennyiért vállalja az edző? 
 
Szűcs Dezső: pénzről nem beszéltünk 
 
Szélné Papp Aranka: támogatja mert a közösségi életet gyarapítja 
 
 
 
A napirenddel kapcsolatban más kérdés, észrevétel nem érkezett ezért Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra tette föl a kérdést:  
a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő testületének 

32/2016. (VI.28.) számú 

h a t á r o z a t a 

Tiszaszentmártoni Sport Egyesület támogatásáról 
 
Képviselő testület: 
 
 
Támogatja Tiszaszentmárton Sport Egyesületet bajnoki évenként 1 000 000 Ft-al a terület 
alapú támogatás terhére. 
 
 
felelős: polgármester 
 
 
kapja: 
1./ Tiszaszentmárton Sport Egyesület 
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4. Tárgy: (1.) Tsp.  Előterjesztés Mándok Város Önkormányzati Képviselő 
testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. 
(III.31.) önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásra 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
Szűcs Dezső: elmondja, nemrég tárgyaltuk az intézményi térítési díjakról szóló rendelet 
módosítását. Ekkor intézményvezető asszony is meghívottként jelen volt és megvilágításra 
került hogy a intézmény költségvetési hiánya 25 000 000 Ft. Ennek a problémának a 
megoldása két módon lehetséges: térítési díj emelése, amio azt eredményezheti, hogy a 
rendszerből többek kiesnek, mivel nem vállalják azt, vagy az egyház felé venni az irányt és a 
feladatellátást át kell adni nekik, mivel ők egyelőre többlettámogatásban részesülnek. A 
szabolcsveresmarti görög katolikus egyház bejelentkezett, hogy ők a komplett feladatellátást 
át tudnák venni a társulástól, ha az önkormányzatok úgy döntenek, így kapacitást 
bővítenének. 
A mi településünk azonban református, az iskola és óvoda fenntartása eredményezte azt, hogy 
nem történelmi egyháznak, de átadásra került. Javasolja, hogy kérdezzük meg az egyház 
részéről kinek van szabad kapacitása?! 
 A záhonyi református lelkésznek nincs, bár a jövőre vonatkozóan gondolkodik kapacitás 
növelésben. A mezőladányi lelkész asszony szintén nem bír szabad kapacitással, a tuzsérinak 
és a mándokinak sincs létszáma. Tornyospálcán Szántó József lelkész nagy szociális ellátó, ő 
Tiszamogyoróson és Benken is lát el feladatot. Ez a két település már meg is kereste, hogy a 
feladatot a jövőben teljes mértékben vegye át. Ezen okból kifolyólag már szak 8-9 fő szabad 
kapacitással bír, amit szeretne megtartani. Ő javasolta Koncz Imre, Pátrohán szolgáló lelkészt, 
aki a mai napon itt járt. Elmondta, hogy ő idén tudja biztosítani a teljes ellátást. A dolgozók 
bére a garantált bérminimum, egyéb kiegészítő juttatást nem tud biztosítani. Térítési díjat a 
gondozott nem fizet. Ez elképzelhető hogy változik, ezért csak december 31. napjáig kötne 
szerződést. Az étkezést kb. 35 fő veszi igénybe, de a lelkész gondolkodik abban , hogy innen 
vásárolná az ebédet, mivel a konyha visszavétele itt is tervezett. jelenleg 74 fő ellátott van, 
ebben értendő a szociális segítésben részt vevő és személyes gondozásban részesülő is.  
Ha nem az egyházi irány lesz a meghatározott, akkor a térítési díj 515 Ft/ gondozási óra 
összegre változna. Ez Tiszaszentmárton vonatkozásában 1 663 564 Ft-ot jelent,úgy, hogy az 
ellátott továbbra is 100 Ft/ gondozási órát fizet a különbözetet pedig az önkormányzatnak 
kellene hozzátenni. Erre fedezet nincs egyelőre. Pályázhatunk szociális keretösszeg növelése 
tárgyában, de ehhez módosítanunk kell a szociális rendeletünket. Javasolt az ellátottak 
kategorizálása jövedelem alapján. Illetve másik forrásfedezési lehetőség a REKI. A társulás 
adná hozzá az igazolást a feléjük fennálló tartozásról.  
Összeszámolásra kerül,t hogy mennyi fedezetet található a jelenlegi költségvetésben erre a 
feladatra. Ez 1 000 000Ft. A 663 564 Ft továbbra is fedezetlen. Azzal lehet számolni, ha 
kiesnek az ellátotti rendszerből, akkor a hozzájárulás összege is csökken.  
Azt el kell mondani, hogy a térítési díj ilyen mértékű emelkedése azért ilyen drasztikus, mert 
6 hónap alatt kell beszedni a 25 000 000Ft-os hiány fedezetét. Ez 2017-ben, ha január 
elsejétől kerülne leosztásra vélhetően 300Ft/gondozási díj is elegendő lenne. 
Biztosan ismert a testületi tagok számára is, hogy az arra köteles és képes személyek 
tekintetében a szülőtartás kötelessége 2016.07.01. napjától lép hatályba. 
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Boros Gyula: ha a pátrohai lelkész átveszi a feladatellátást, az önkormányzatnak nem kerül 
semmibe? 
 
 
Szűcs Dezső: december 31-ig nem. De egy fő gondozó nem vállalja hogy az egyház legyen a 
munkáltatója. 
 
 
Boros Gyula: javasolja, hogy csak 1 000 000 Ft-ig vállaljon az önkormányzat kötelezettséget, 
ne tegye ki az önkormányzat az ellátottakat tortúrának, hogy esetlegesen ez a félév az 
egyháznál, utána pedig ki tudja 
 
 
Molnár László: javasolja Koncz Imre lelkész irányát, és januártól újra kell gondolni 
 
 
Szélné Papp Aranka: lehet, hogy nem adunk át az egyháznak, de a szolgáltatási díj 
emelésével kiesik több fő, ezzel gondozó is elvesztheti állását. Előttük nyitva az út, hogy 
felkeressék Koncz tiszteletest, hogy vegye át őket. 
 
 
Kovács Gábor távozik. 
 
 
Szűcs Dezső: ez jó irány is lehet, javasolja, hogy ezt közvetítsék Koncz Imre lelkész felé, ha 
érkezik ilyen megkeresés a településről, hogy foglalkoztassa a gondozónőt meghatározott fő 
ellátottjával, akkor fogadja azokat, egyébként pedig fogadjuk el az 515Ft/ gondozási óra és a 
jövedelmi szintű kategorizálás szerint a javaslatot. Az önkormányzat vállalja a terhet 
december 31-ig.  
 
 
A napirenddel kapcsolatban más kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett ezért Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra tette föl a kérdést: 
 a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő testületének 

33/2016. (VI.28.) számú 

h a t á r o z a t a 
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Mándok Város Önkormányzati Képviselő testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 

történő hozzájárulásról 
 
 
Képviselő-testület: 
 
 
Hozzájárul Mándok Város Önkormányzati Képviselő testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének 9/2016 
(VI….) rendelettel történő módosításához és a térítési díjhoz a következők szerint járul hozzá 
2016.12.31. napjáig. 

 
jövedelemhatár /ellátott önkormányzati hozzájárulás/ 

gondozási óra  
0 – 55 000Ft 415 Ft.  

55 001- 100 000Ft  315 Ft.  
100 001-150 000 Ft  265 Ft .  

150 001 Ft  -  215 Ft .  
 
 
felelős: polgármester 
 
 
kapja: 
1./ Mándok Térségi Szociális Központ 
 
 
Szűcs Dezső: elmondja, hogy az elfogadott határozat alapján szükséges a szociális rendelet 
módosítása is.  
 
A rendelet alkotással kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett ezért Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra tette föl a kérdést: 
 a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
8/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete 

 
 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról 
 

  
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1.§ A  szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet 
az alábbi 10/A §-al egészíti ki: 
 
10/A. § (1) Rendszeres települési támogatás állapítható meg az önkormányzat által biztosított 
házi segítségnyújtás Mándok Város Önkormányzata által megállapított – Tiszaszentmárton 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott - személyi térítési díjának a 
megfizetéséhez az alábbiak szerint: 
 

 
jövedelemhatár /ellátott önkormányzati hozzájárulás/ 

gondozási óra 
0 – 55 000Ft 415 Ft  

55 001- 100 000Ft  315 Ft  
100 001-150 000 Ft  265 Ft  

150 001 Ft  -  215 Ft   

 
 
(2) A kérelmet a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni 
Kirendeltségéhez kell benyújtani. 
 
(3) A megállapított támogatás folyósítása a szolgáltató felé történő közvetlen utalással 
történik. 
 
(4) A térítési díj támogatására irányuló kérelmet az ellátott nevében a gondozója is 
benyújthatja. 

 

(5) A kérelmet a polgármester bírálja el. 
 

2.§. Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályban. 
 
 
Szűcs Dezső  Dr. Szép Béláné 
polgármester  jegyző 
 
 
 
 
 
 
Egyebek: 

1.)  
Szűcs Dezső: az alább elfogadott térítési díjakhoz történő hozzájárulás 
költségvetésben előre nem látható fedezésére lehetőség van június 15. napjáig 
pályázatot benyújtani. Javasolja, hogy a hozzájárulás mértékére kerüljön benyújtásra 
pályázat! 
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő testületének 

34/2016. (VI.28.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

pályázat települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának 
(ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra)  benyújtásáról 

 
 
 
Képviselő testület: 
 

Pályázatot nyújt be Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet I.7. pont és III.1. pontok alapján rendkívüli szociális támogatásra a 
térítési díjakhoz történő hozzájárulás fedezése érdekében.  
 
Támogatás megjelölésének mértéke: 1 609 500 Ft. 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./  Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza 
2./ Pénzügyi főelőadó helyben 

 
 
 

2.)  
Szűcs Dezső: elmondja, Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár biztosítja most már a 
könyvtári feladatok ellátását, nem pedig Kisvárda. A NFI munkatársa Kovács 
Zsuzsanna aki könyvtárosként jelen van. Évente egyszer tájékoztatnak minket a 
tevékenységről, kéri ennek tudomásul vételét.  
 
 

3.)  
Szűcs Dezső: a képviselő testület korábban úgy döntött, hogy Kunszentmártonban is 
részt szeretne venni a Szent Márton napi rendezvényen. Ennek időpontja július 2-a. 
272 km-re fekszik Tiszaszentmártontól. A nyugdíjasok 10 fővel jelentkeztek, kéri a 
képviselőket a részvételre 
 

4.)  
Szűcs Dezső: Ismét lehetőség van rehab járadékosok foglakoztatására. Korábban Lakatos 
Zoltán és Horváth Gézáné vett ebben részt. Kérdezi, vállaljunk e ilyen foglalkoztatást? 

 
Képviselő testület: később visszatérnek rá 
 
 

5.)  
Szűcs Dezső: Július 4- augusztus 31-ig elindul a diákmunka program. Idén mindenki 
az uborkaszedésben fog segédkezni. 
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6.)  

Szűcs Dezső: ismerteti, hogy az uborka és paprika termesztés indításakor Orbánné 
Dancs Tünde és Orbánné Szóka Borbála Nemes Gyulát kereste meg, hogy segítsen a 
helyes növénytermesztési és növényvédelmi technológia elsajátításában. Ő ezeket 
szívesen vállalta, de akkor ellentételezésről nem esett szó. Két hete élt megkereséssel, 
hogy egy olyan térítést látna megfelelőnek munkájáért, amit Papp Imre (RNÖ. elnöke) 
elmúlt éven kapott, vagy Hrabovszki Béla juttatását. Papp Imre elmúlt éven nálunk 
segédmunkásként volt bevonva a közfoglalkoztatásba, hogy segítse ezt a 
tevékenységet, - hozzávetőlegesen nettó 50 000Ft/hó-  - Hrabovszki Béla pedig 
jelenleg is erőgépkezelő szakmunkás - hozzávetőlegesen nettó 75 000Ft/hó- .Ha a 
szakképzett bért vesszük figyelembe, az 6 hónapon keresztül az nettó 450 000Ft. 
 
 
Szélné Papp Aranka: az sok pénz 
 
 
Boros Gyula és Perka Albertné: javasolja, hogy köszönjük meg neki az eddigi 
munkáját, és ellentételezzük br. 100 000Ft-al számára.  

 
 
Ezzel a javaslattal a képviselő testület egyhangúlag egyet értett és 6 igen szavazattal a 
következő határozatot alkotta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő testületének 

35/2016. (VI.28.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

Nemes Gyula szaktanácsadási munkájának ellentételezéséről 
 
Képviselő-testület: 
 
 
Nemes Gyula 4628 Tiszaszentmárton Damjanich út 55. szám alatti lakos részére bruttó 
100 000 Ft. összegű ellentételezést állapít meg eddig elvégzett szaktanácsadási 
tevékenységéért. 
 
 
kapja: Nemes Gyula 4628 Tiszaszentmárton Damjanich út 55. 
felelős: polgármester 
 

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

Szűcs Dezső       Takács Edina 
polgármester       aljegyző 


