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Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 
2014. 04.24-én (csütörtökön) megtartott ülésének: 

 

 

a.) jegyzőkönyve  
b.) tárgysorozata  
c.) határozatai          3-5 /2014.   

 

 

 

N A P I R E N D I    P O N T O K 

 

 
1. Előterjesztés 2013. évi zárszámadás elfogadására 

Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke 
 
 

2. Előterjesztés szociális mezőgazdasági földprogram indításáról, és ehhez kapcsolódó 
pályázati lehetőségek elbírálására 
Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke 
 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 

 
 
Egyebek: 

         

              

                                                                                   Papp Imre 

                                                         RNÖ elnöke
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat  Kisebbségi Közösségi 
Házban 2014. április 24-én megtartott ülésén 
 

J E L E N    V A N N A K: 

� Papp Imre - elnök 

� ifj. Papp Imre - képviselő 

� Kovács Zoltán – képviselő/alelnök  

 
 
 
Papp Imre CKÖ elnöke Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt 

napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a 

testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta. 

 

1. Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés 2013. évi zárszámadás elfogadására 
            Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 
 

Papp Imre elnök: elmondja, hogy mint már az a képviselő testület számára nem újdonság, 
idén is április 30-a határideje a zárszámadás elfogadásának. Elmondja, hogy az elkészített 
és kiküldött testületi anyagból a képviselők láthatják, hogyan alakult az elmúlt év 
egyenlege. Sok állam általi  bevétellel az elmúlt éven sem gazdálkodhattak, ezért 
igyekezetek egyéb tevékenységgel és pályázatokkal kiegészíteni, ezek összegei láthatóak a 
sorokon. Kéri, ha valaki nem érti, melyik soron mi jelentkezik, az nyugodtan tegye fel 
kérdését.  

Mivel hozzászólás/kérdés/ javaslat nem volt javasolja az írásban kiküldött zárszámadási 
tervezet elfogadását.  

Képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta: 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
3/2014.(IV.24.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
- 2013. évi költségvetési zárszámadásáról - 

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton (továbbiakban: Nemzetiségi 
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 
és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot 
hozza. 

1.  A Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

4.747 E Ft Költségvetési bevétellel 
4.726 E Ft Költségvetési kiadással 

6 E Ft költségvetési maradvánnyal 
hagyja jóvá. 
 

2.   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 
részletesen a következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el.  

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és 
kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 (3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves 
létszámot az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 (4) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak 
felhasználását a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

Ez a határozat 2014. április 25. lép hatályba. 
 
 
 

............................................ ........................................... 
jegyző elnök 
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2. Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés szociális mezőgazdasági földprogram indítására, és 
ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségek elbírálására 
            Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 

 
 

Papp Imre: elmondja, hogy várhatóan idén is több program indul melyben érték-és 
munkahely teremtésére nyílik lehetőség. Javasolja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
igyekezzen ismét minden lehetőséget kiaknázni, mely ezekben a pályázati lehetőségekben 
rejlik. 
 A testület ezzel egyhangúan értett egyet, és a következő határozatot hozta: 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
4/2014.(IV.24.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
- szociális mezőgazdasági földprogram indításáról, és ehhez kapcsolódó pályázati 

lehetőségek elbírálásáról - 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  
  
 A szociális földprogram és hasonló érték és munkahely teremtő programok indítását 
támogatja. A pályázati kérelmek benyújtására és a pályázatokban való teljes eljárásra 
megbízza az elnököt. 
 
 

3. Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés roma vagyonkezelési szabályzat elfogadására 
            Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 

 
Papp Imre: elmondja, hogy a képviselők számára is köztudott, hogy a roma nemzetiségi 
Önkormányzat nem rendelkezik túl sok vagyontárggyal, azonban még is törvényi 
kötelezettség, hogy ezen vagyontárgyak kezelésére is szabályzatot alkosson. Javasolja a 
kézhez kapott előterjesztés szerinti vagyonkezelési szabályzat elfogadását. 
A képviselő testület 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta: 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
5/2014.(IV.24.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  
 
 
Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi 
CLXXIX. törvény 113. § c pontjában biztosított jogkörében a tulajdonát képező vagyon 
használatának szabályait a következők szerint határozzák meg: 
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1. Az önkormányzat vagyona 

1.  (1)  Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló forgalomképtelen törzsvagyonnal. A nemzetiségi önkormányzat 
forgalomképtelen törzsvagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
vagyonelemet nem jelöl meg. 
 
(2) Nemzetiségi Önkormányzata korlátozottan forgalomképes és forgalomképes 
vagyontárgyait az SZMSZ 2.sz. melléklete tartlmazza. 
 
(3) Az újonnan szerzett/kialakult vagyon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes 
vagyonná nyilvánításáról, meglévő vagyon forgalomképességének megváltoztatásával/ 
átminősítésével kapcsolatos döntését minősített többséggel hozza meg a képviselő testület. 
 
 

 

1. Az Önkormányzat vagyonával való rendelkezés 
 
2.  A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. 
 
 
 
 
 

3. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 
 

3. (1) A vagyon szerzésére, önkormányzati vagyon elidegenítésére, hasznosítására, 
biztosítékul adására és megterhelésére irányuló tulajdonosi döntést megelőzően az adott 
vagyontárgy forgalmi értékét meg kell határozni. 
 
(2) A vagyontárgy értékesítése, megterhelése, vagyontárgy szerzése esetén annak forgalmi 
értékét 
a) ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecsülés alapján, 
 
b) ingó vagyontárgy esetén az amortizációval csökkentett beszerzéskori érték alapján kell 
meghatározni. 
 
4.  Önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházásáról szóló döntést a Képviselő-
testület hozza meg, a döntéshez minősített többség szükséges.  
 
 

4. A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 
 

5.  (1) A forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodásokat, 
szerződéseket a képviselő-testület köti meg. 
 
 

 
5. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 
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6.  (1) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyont csak akkor lehet értékesíteni, 
ha az önkormányzati feladatok ellátásához már nem szükséges, vagy az önkormányzat az 
adott feladatot más vagyontárgy felhasználásával is el tudja látni. 
 
(2) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonban álló vagyon körébe tartozó 
ingatlanok tulajdonjogának – a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból való kivonását 
követő – átruházásáról, valamint gazdasági társaságba, önkormányzati társulásba történő 
beviteléről, feladatátadással térítésmentes használatba adásáról, vagyonkezelésbe adásáról, 
azon haszonélvezeti jog alapításáról, megterheléséről, elővásárlási jog gyakorlásáról a 
képviselő-testület dönt. 
 
(3) A  (2) bekezdésben fel nem sorolt egyéb tulajdonosi és társtulajdonosi nyilatkozatokról, 
építési engedélyhez hozzájárulásról, társasház-alapításról, telekalakításról (megosztásról, 
összevonásról), telekhatár-rendezésről, telki szolgalom, vezetékjog alapításáról a képviselő-
testület dönt. 
 
(4) A korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosítására (bérleti, használati szerződés) 
megkötésére a képviselő-testület jogosult. 
 
 
 

6. A forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 
 

7.  (1) A forgalomképes ingó vagyontárgy megszerzése, elidegenítése, megterhelése, 
hasznosítása esetén a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. 
 
(2) Az ingatlanvagyon megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, bérbe és 
használatba, koncesszióba adásáról, biztosítékul adásáról a képviselő-testület dönt. 
 
(3) A forgalomképes vagyon gazdasági társaságba való beviteléről a Képviselő-testület dönt. 
 
8.  (1) A forgalomképes üzleti vagyon tulajdonjogát átruházni, hasznosítani pályázati 
versenyeztetési szabályok alapján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.  
 
 
9.  (1) A képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati alapítású gazdasági társaság esetében 
a társaság legfőbb szervének (a közgyűlésnek, taggyűlésnek, illetve egyszemélyes gazdasági 
társaság esetén a tulajdonosnak) a jogait.  
 
 

7. Tulajdonosi jogok gyakorlása egyéb kérdésekben 

10.  (1) Az öröklés elfogadásáról, illetve a vagyonról történő lemondás esetén a vagyon 
elfogadásáról a kérelmek elbírálása a képviselő-testületet hatáskörébe tartozik. 
 
(2) Az önkormányzati vagyon tekintetében fennálló elővásárlási jogról történő lemondás 
megtételére a képviselő-testület jogosult.  
 
(3) Amennyiben az Önkormányzat élni kíván az elővásárlási jogával a tulajdonosi jogok 
gyakorlására a 7. §-ban meghatározottak az irányadók. 
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11.  (1) Az Önkormányzat követelésről részben vagy egészben csak az alábbi esetekben 
mondhat le:  
 
a) csődegyezségi megállapodásban, 
b) bírói egyezség keretében, 
c) peren kívüli megegyezés során, 
d) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a 
követelés behajthatatlannak minősül, 
e) végrehajtási eljárásban, ha a követelés az eljárás során nem, vagy csak részben térül 
meg, 
f) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel – vagy aránytalan költségráfordítással – 
érvényesíthető, 
g) ha a követelés kötelezettje nem fellelhető és ez hitelt érdemlően bizonyított, 
h) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő kis 
összegű követelések esetében – amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívásnak az 
Önkormányzat eleget tett. 
(2)    Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az Önkormányzat követeléseiről a 
Képviselő-testület jogosult dönteni. 
 

8. Vagyonkezelői jog 
 
12.  (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakra a 
jogszabályok rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva 
vagyonkezelői jogot létesíthet. 
 
(2) A vagyonkezelői jog ugyanazon vagyontárgyra – meghatározott hányadok szerint – több 
vagyonkezelőt is megillethet. Ilyen esetben a vagyontárgy birtoklásának, használatának 
szabályait, az egyes vagyonkezelőket megillető jogokat és kötelezettségeket a vagyonkezelési 
szerződéseknek részletesen és egymástól egyértelműen elkülönítve kell tartalmazniuk. 
 
(3) A vagyonkezelési szerződést írásba kell foglalni. 
(4) A vagyonkezelési szerződésnek a törvény által előírtakon, valamint az általános 
szerződési, tartalmi kellékeken kívül – figyelembe véve az adott vagyontárgy sajátos jellegét 
valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot. 
 
(5) A vagyonkezelési szerződések megkötéséről a képviselő-testület dönt. 
(6) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értékben történik. 
 
13.  (1) Vagyonkezelői jogot ingyenesen átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet: 
a) költségvetési szervnek, 
b) önkormányzati társulásnak, 
c) többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnak. 
 
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont 
ingyenesen a következő feladatok esetében adhatja kezelésbe: 
a) vízrendezés, 
b) vízelvezetés, 
c) csatornázás, szennyvízelvezetés, 
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d) egészséges ívó vízellátás, 
e) az a) – d) pontokban felsorolt feladatokhoz kapcsolódó közművek működtetése 
 

9. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon 
 

14.  (1) Az önkormányzati vagyont, annak értékét és változásait a törvény rendelkezései 
alapján nyilván kell tartani. 
 
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyont és annak változásait a 
kormányrendelet szerint kataszterben kell nyilvántartani. 

 

 
Több tárgy nem volt. Egyebek napirendi pontban nem volt felvetés, további kérdés, 
hozzászólás. 
 
 Papp Imre elnök az ülést bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
Papp Imre             Kovács Zoltán 
 
R.N.Ö. elnöke                                                                    Jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 


