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ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
6. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének az elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
7. Előterjesztés a szociális ellátásokról szabályairól szóló rendelet elfogadására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
8. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal javaslatára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
9. Előterjesztés a TRV Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadására
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Tiszaszentmárton, 2015.04.10.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25.én a házasságkötő teremben megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Kovács Gábor képviselő
Molnár László képviselő
Perka Albertné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző
Takács Edina megbízott aljegyző
Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó
Dr. Nagy Anita Záhonyi Járási Hivatal vezető helyettes
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 tagból 7 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 9 napirendi ponton túl tárgyalja meg a testület a
TRV Zrt-vel kötendő bérleti üzemeltetési szerződést, mert ez fontos a szolgáltatónak.
Javaslattal a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal egyetért.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Dr. Nagy Anita: Tájékoztatja a képviselő-testületet a szociális törvény 2015. március 1-el
történő változásairól. Elmondja, hogy az aktív korúak ellátása március 1. napjától átkerül a
járási hivatalhoz. Február 28. napjával megszűnik minden településen a közfoglalkoztatás és
menni kell az érintetteknek a munkaügyi központba jelentkezni. Ott lesznek a járási hivatal
dolgozói, hogy segítsenek az érintetteknek a kérelmek kitöltésében annak érdekében, hogy ne
kelljen mindenkinek bemenni Záhonyba a járási hivatalba. Megemlíti, hogy a készpénzes
kifizetés meg fog szűnni, az ellátást folyószámlára utalják, illetve postai úton juttatják el az
érintettek részére. A kérelmeket nem csak a járási hivatalban, hanem a kormányablaknál,
illetve az önkormányzatnál is be lehet nyújtani.
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
megállapodás elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ezt a napirendet nem túl rég, az alakuló ülést követően
tárgyalta a testület. Javasolja, hogy változatlan formában fogadják el a megállapodást,
tekintettel arra, hogy jogszabályi változás nem történt.
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Dr. Szép Béláné: Megemlíti, hogy a megállapodás-tervezet nem tartalmazza azt a
kiegészítést, ami a legutóbbi testületi ülésen elhangzott. Azzal a javaslattal ki fogják
egészíteni a megállapodást.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2015. (II. 25.) számú
határozata
a roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő megállapodás elfogadásáról
A Képviselő–testület:
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a
Tiszaszentmárton Község Roma nemzetiségi Önkormányzattal korábban kötött megállapodást
felülvizsgálta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A határozatról értesülnek:
1./ Tiszaszentmárton Község Roma nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat, valamint a Tiszaszentmárton község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között
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1. Általános szempontok
Tiszaszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a helyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdéseiben
előírtakat, együttműködési megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötnek.
A Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó
szerve – megállapodás alapján – a Tiszaszentmártoni község Önkormányzata (továbbiakban:
helyi önkormányzat) költségvetési szerveként működő közös önkormányzati hivatal.
A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési
lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek
teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását.
2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái
A települési önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A végrehajtásról a közös önkormányzati hivatal
gondoskodik.
A települési önkormányzat a lehetőségei, és költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az adott évi
költségvetési rendeletében egyes feladat ellátáshoz pénzügyi támogatást biztosíthat.
A települési önkormányzat jegyzője köztisztviselőt (továbbiakban: megbízottat) jelöl ki a
helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, melyről az elnököt írásban
értesíti. A települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti
kapcsolattartásra, Szabó Zoltánné köztisztviselőt jelöli ki.
Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek
továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók a települési
önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján támogatásban
részesülhetnek.
A helyi munkanélküliség kezelésére az itt élő emberek foglalkoztatásának elősegítésére,
települési önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzattal közösen START közmunka
programot, illetve hagyományos közmunkaprogramot valósít meg.
A települési önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint,
de legalább 16 órában, az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez szükséges tárgyi,
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyiség
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi költségeket és fenntartási költségeket a települési
önkormányzat viseli
A települési önkormányzat az önkormányzati hivatalon keresztül biztosítja a postai,
levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, jegyzőkönyvek elkészítését
és az ezzel járó költségek viselését.
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A települési önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti,
hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését, és lebonyolítását. Ezen kívül közös
rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak értékeit.
A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a
számviteli politika keretében elkészített – eszközök és források leltárkészítési és leltározási
szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat –
továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a
számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzatra is
kiterjed.
A nemzetiségi önkormányzat részt vállal a polgárőrség munkájában, a település
vagyonbiztonságának a megőrzésében. A helyi kisebbségi önkormányzat segíti, közben jár,
részt vesz a település kulturális és egyéb közérdeklődésre számot tartó rendezvények
lebonyolításában.
3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
3.1. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének és a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése
A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési határozat
tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi
önkormányzat testülete elé.
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a
helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges
adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást
követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
A települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a
költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után, a települési
önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének előkészítése során a települési
önkormányzat által megbízott személy folytatja az egyeztetést a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat.
A települési önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a helyi nemzetiségi
önkormányzatot érintő részét a megbízott egyezteti az elnökkel és a vitás kérdéseket
tisztázzák.
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (1)(4) bekezdéseiben és az Ávr. 2. § a)-i) bekezdéseiben, valamint a 24. § (1) bekezdésében
előírtakat kell alkalmazni.
A települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
meghatározott támogatás mértékéről február 20-ig tájékoztatja a helyi nemzetiségi
önkormányzatot.
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A jegyző által elkészített költségvetési határozat-tervezetet az elnök a központi
költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig benyújtja a helyi
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.
A helyi nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésről,
az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít.
A közös önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi
nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi
költségvetéséről a határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő
harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást
követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért Szabó Zoltánné költségvetési
előadó a felelős.
A települési önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan
döntési jogosultsággal nem rendelkezik.
A települési önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata
törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért,
továbbá egymás kötelezettségvállalásiért és tartozásaiért nem felelős.
4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozata alapján módosíthatók.
Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt
ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozattervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások
felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési
határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése
alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai saját
hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Az
elnök a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól,
átcsoportosításairól a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi
önkormányzatot érintő módon –meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait
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zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének
előkészítéséért a jegyző a felelős.
A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a közös
önkormányzati hivatal részéről Szabó Zoltánné költségvetési előadó naprakész nyilvántartást
vezet.
5. Beszámolási kötelezettség
A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási határozat
tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi
önkormányzat testülete elé.
A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet
követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a
költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni.
6. A költségvetési gazdálkodás szabályai
A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a közös
önkormányzati hivatal, aki a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok
betartása mellett végzi feladatait.
A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök
és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a
meghatározását a közös önkormányzati hivatal kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás rendjének szabályzata (továbbiakban:
szabályzat) tartalmazza.
6.1. Kötelezettségvállalás
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére
kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott helyi
nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a
felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően,
írásban lehet.
A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
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A helyi nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli
kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
a) értéke a százezer forintot nem éri el,
b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy
c) az Áht. 36 § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés,
utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli
kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a helyi önkormányzat gazdálkodásra
vonatkozó szabályzata rögzíti, ami kiterjed a helyi nemzetiségi önkormányzatra is.
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a közös
önkormányzati hivatal gondoskodik.
6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése
A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a
közös önkormányzati hivatal állományába tartozó Szabó Zoltánné köztisztviselő jogosult.
A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult
személy aláírásával kell igazolni.
6.3. Teljesítés igazolás
A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök jogosult.
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.
6.4. Érvényesítés
Érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében Szabó Zoltánné (költségvetési
előadó ) írásban jogosult.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított
összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.
Az érvényesítőnek a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek
vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a
megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet
előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.
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6.5. Utalványozás
Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult. A felhatalmazás, illetve a
felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett,
más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.
Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.
6.6. Összeférhetetlenségi követelmények
A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi
ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az
érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A
kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. Az önkormányzati
hivatal a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására,
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső
szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.
7. Pénzellátás
A helyi nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzat számlavezetőjénél OTP
Záhonyi fiókjánál vezeti pénzforgalmi számláit. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a
pénzkezelési szabályzat melléklete tartalmazza.
A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát,– a meghatározott kivételekkel –
egy belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával
rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden
pénzforgalmát e számlán – ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is – köteles
lebonyolítani.
A helyi nemzetiségi önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntést
követően azonnal tájékoztatni kell.
A helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére
a) fizetési számlájához kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből folyósított
hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid lejáratú betétei
elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére
szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok
lebonyolítására szolgáló alszámla.)
b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát,
c) devizabetét számlát vezethet.
A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet.
A helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető – az éves Költségvetési törvényben
meghatározott – éves támogatást a települési önkormányzat, annak jóváhagyását követő 3
napon belül átutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.
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A települési önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben –
előzetes egyeztetést követően – pénzügyi támogatás biztosít a helyi nemzetiségi
önkormányzat részére.
A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével
kapcsolatos feladatokat a közös önkormányzati hivatal jegyzője látja el.
8. Vagyongazdálkodás
A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a közös önkormányzati
hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért Szabó Zoltánné a felelős.
A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona, – az abban bekövetkezett növekedés vagy
csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási
határozatban kerül bemutatásra.
A vagyon leltározása a települési önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában
előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat
vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a települési önkormányzat felesleges
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell
elvégezni. A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a
helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a
jegyző felé.
9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés
A közös önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a
belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a
kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs
rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A helyi nemzetiségi önkormányzatra
vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző felelős.
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat.
Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben
meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső
ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.
A helyi nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves
beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit az önkormányzati hivatal készít el.
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10. Záró rendelkezések
A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.
Ezen megállapodás elfogadásával a korábban kötött megállapodás hatályát veszti.
Tiszaszentmárton 2015. február 26.

Szűcs Dezső
polgármester

Papp Imre
elnök

Záradék: Az együttműködési megállapodást a Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
képviselő-testülete a 7/2015. (II.25.) számú határozatával, a Tiszaszentmártoni helyi
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a …. számú határozatával jóváhagyta.

Tárgy: (2) Tsp. Előterjesztés a polgármester szabadsága ütemezésének a jóváhagyására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az előterjesztés szerint próbálja ütemezni az idei évben a
szabadságát, kéri, hogy azt hagyja jóvá a testület.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 igen
szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2015. (II. 25.) számú
határozata
a polgármester szabadsága ütemezésének a jóváhagyásáról
A Képviselő–testület:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése
alapján a polgármester szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-

2015. március 23-tól - április 3. napjáig 10 nap
2015. július 23-tól – július 24. napjáig 10 nap
2015. szeptember 07-től október 09. napjáig 19 nap.

A határozatról értesülnek:
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1./ Szűcs Dezső polgármester
2./ pénzügyi főelőadó helyben
Tárgy: (3) Tsp. Előterjesztés a Felső-Szabolcs és Bereg Térsége Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntetésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ez a társulás 2003. évben jött létre. Időközben megalapításra
került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás,
ezért ez a társulás okafogyottá vált, indokolt a megszüntetése.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2015. (II. 25.) számú
határozata
a Felső-Szabolcs és Bereg Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
megszüntetéséről
A Képviselő–testület:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdésére hivatkozással egyetért a 2013. december 16-án létrehozott Kisvárda, Szent
László utca 7-11. székhelyű Felső-Szabolcs és Bereg Térsége Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntetésével. A társulás megszűnik az utolsónak
elfogadó önkormányzati képviselő-testület határozatának időpontjával.
Megállapítja, hogy a Felső-Szabolcs és Bereg térsége Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás működése során közös tulajdont képező vagyon nem keletkezett, ezért annak
felosztásáról döntést hozni nem szükséges.
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos további intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozatról értesülnek:
1./ Felső-Szabolcs és Bereg térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Kisvárda
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Tárgy: (4) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a
módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a módosításban azok a pénzeszközök szerepelnek, amit az
elmúlt időszakban kiegészítő állami támogatásként, átvett pénzeszközként és egyéb
bevételként kapott az önkormányzat és azoknak a felhasználása. Egy nagy tétel a
módosításban a BM önerő alap visszautalása. A szennyvízberuházás kapcsán nyerte ezt az
összeget az önkormányzat a saját erő csökkentésére, melynek a felhasználására nem került sor
és azt teljes egészében visszafizette az önkormányzat.
Szabó Károly: Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot kezelő
Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2015. (II. 27.) önkormányzatai rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.04.) rendelet módosításáról
Tiszaszentmárton Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A 2014. október 1. és december 31.) között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt
a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

117.279 E Ft-tal
117.279 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

406.192 E Ft-ban
406.192 E Ft-ban
0 E Ft-ban
0 E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
325.899 E Ft
138.168 E Ft
21.593 E Ft
50.045 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
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8.602 E Ft
107.491 E Ft
65.647 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
36.793 E Ft
.........................E Ft
1.300 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
3.751 E Ft
79.564 E Ft
58.564 E Ft
.........................E Ft
21.000 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
……………… E Ft
729 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások/Hitel törlesztés/

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2.§ Az Önkormányzat személyi juttatásának előirányzatát 32.825 E Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.921 E Ft-tal, a dologi kiadások
előirányzatát 9.725 E Ft-tal, a Fejlesztési kiadások előirányzatát 1.628 E Ft-al, a pénzeszköz
átadások előirányzatát 5.535 E Ft-al, a visszafizetések előirányzatát 65.647 E Ft-al, a hitel
előirányzatát 729 e Ft-al megemeli, a szociális ellátások előirányzatát 2.731 E Ft-al csökkenti
az átcsoportosítások és a befolyt többletbevételek terhére.
3.§ Az Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.
4.§ Ez a rendelet 2015. február 27. napján lép hatályba, de rendelkezései 2014. december 31.
napjával módosítják a költségvetési rendeletet.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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Tárgy: (5) Tsp. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: A hatályos jogszabályok értelmében a költségvetés elfogadásra előtt az
önkormányzatnak meg kell állapítania az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeit.
Dr. Szép Béláné: Megemlíti, hogy az önkormányzat adóssága a facsemeték árának a
tartozása, mely az Agrana felé áll fenn.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2015. (II. 25.) számú
határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
A 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 értesülnek:
1./ Pénzügyi főelőadó
1. melléklet

MEGNEVEZÉS

sorszám

1

2

Helyi adók
Osztalék, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok

Sajátbevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettségek
összegei
2015
2016
2017
2018
3
1

4

5

6

7

1490

2300

2500

2500

8790

80

80

100

100

360

2
3

25.

ÖSSZESEN

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékü jog értékesitése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalatérkékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések
Saját bevétel ( 01+……+07)
Saját bevétel (08. sor) 50%
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+….+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsönés annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lizing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+..+25)
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsönés annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lizing
Halasztott fizetés
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

4

870

500

500

600

2470

5

0

6

0

7
8

2440

2880

3100

3200

11620

9

1 220

1 440

1 550

1 600

5 810

10

0

0

0

0

0

18

1215

729

0

0

1944

19

1215

729

0

0

1944

26

1215

729

0

0

1944

27

5

711

1550

1600

3 866

11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23
24
25

Tárgy: (6) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének az
elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a 2015. évi költségvetés három fő pillérre épül, a kötelező
feladatok ellátására, az önként vállalt feladatokra és az igazgatási feladatok ellátására. Alapelv
a takarékos, átlátható, biztonságos működés megteremtése. A számokból kiindulva úgy látja,
hogy nem könnyű az idei év. Legnagyobb probléma a saját erő hiánya. Kiadási oldalon amit
szűkíteni lehet, azt a takarékos gazdálkodás tekintetében már megtették. Az önkormányzatnak
egyetlen szakfeladat ellátása fölött kell rendelkezni, az pedig az egészségügy, melyet Zsurkkal
közösen látnak el. Az egészségügy olyan kardinális kérdés, melyet az elmúlt időszakban több
alkalommal tárgyalt a testület. Egyrészt a megüresedett orvos álláshely kapcsán, másrészt az
asszisztencia pótléka ügyében. Az orvos kérdése az elkövetkezendő 2-2,5 évre rendeződni
látszik, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének a lehetőségét biztosította a testület a doktor
26.

úr részére. Az egészségügy finanszírozására 16,2 millió forint nagyságrendű bevételt
terveztek, de kiadási oldalon 1,4 millióval többe kerül a feladat ellátásra. Egyetlen évben sem
volt olyan helyzet, hogy ne kelljen önkormányzati hozzájárulást tenni hozzá. Január 1.
napjától a háziorvosi finanszírozást az OEP 130 ezer forinttal megemelte az orvos bérére és a
rezsiköltségek ellentételezésére. Az oktatási intézményeket az egyház tartja fenn, de
kötelezettséget vállalt a testület a feladat ellátási megállapodás keretében a jubileumi
jutalomnak a biztosítására. Ennek az elmúlt időszakban eleget is tettek. Ebben az évben
jubileumi jutalomra jogosult dolgozó nincs. Az épületek állagmegóvásával kapcsolatban
érkeztek megkeresések. Az óvodánál eresz csatornát kellene cserélni, az iskola vezetősége a
radiátor egy részének a cseréjét kérné. Minden évben terhet ró az önkormányzatra a szociális
feladatok ellátása. Ezt társulás keretében a szociális központ valósítja meg. A társulás
tárgyalta az intézmény 2015. évi költségvetését, melynek során jelentős forráshiánnyal
szembesültek. Tiszaszentmárton esetében 277 ezer forinttal kell hozzájárulni a szociális
központ működéséhez. Ez a gyermekjóléti feladatok ellátásából adódik. 20 millió forint
nagyságrendű az intézmény forráshiánya, melyet megpróbálnak pályázati lehetőségekkel
csökkenteni. Köztemetőre, közútra, zöldfelület gondozásra minimális összeg jut. A közutak
javításra, felújításra szorulnak. A közművelődési keretösszeg 1.392 ezer forint nagyságrendű,
melynek a felhasználása még nem került nevesítésre. Ebből a települési monográfia
elszámolásához 150 ezer forint nagyságrendű összeg szükséges. Nagyobb összeg a város és
községgazdálkodási feladatoknál jelentkezik. Az önkormányzati igazgatásnál jelennek meg a
szükséges irodaszerek, eper program költsége, közüzemi költségek, melyek a 2014. évi
felhasználás szintjén lettek tervezve. Önkormányzati jogalkotásnál szerepel a polgármester,
alpolgármester, illetve a képviselők javadalmazása, ez is a 2014. évi szinten került tervezésre.
A közfoglalkoztatási keret vélelmezett összeggel került megtervezésre. Átlagosan 90 fő
közfoglalkoztatásával számol a költségvetési rendelet. A Start program 4 pillére indul,
összesen 133 fő foglalkoztatását irányozták elő. 12 fő hosszabb időtartamú foglalkoztatásban
vesz részt. Három civil szervezet támogatásával számoltak 100-100 ezer forint összeggel. Bár
a költségvetésben nem tervezhető forráshiány, de látható, hogy az nagyságrendileg 6.402 ezer
forint. A lekötött betétet, a 10 millió forintot fejlesztési célra nevesítették. Egyéb fejlesztési
forrást nem tartalmaz a költségvetés. Összességében megállapítható, hogy szűk az
önkormányzat mozgástere. Az önkormányzatok helyen járására és lassú leépülésére fog sor
kerülni. Nagy a munkanélküliség, az elszegényedés és az elvándorlás. A forráshiány
összegére tekintettel javasolja, hogy a képviselők tiszteletdíjának a kifizetését halasszák el. Év
közben a forrásfedezet rendelkezésre állhat a többletbevételekből. Megemlíti, hogy
hamarosan sor fog kerülni a víziközmű társulat megszüntetésére, melynek keretében a
közműfejlesztési hozzájárulás visszaosztásra kerül a lakosság részére. Mindenki előtt ismert,
hogy az önkormányzat megfizetett az első havi részletet és a szerződéskötés díját. Az első
havi díj az önkormányzatok részére is visszafizetésre kerül.
Molnár László: Úgy gondolja, hogy a temető fenntartására betervezett 165 ezer forint kevés
lesz, mert a ravatalozót át kell vezetékezni és a kerítést is át kell festeni.
Szabó Zoltánné: Elmondja, hogy a 165 ezer forint ilyen költségeket nem tartalmaz, az a
közüzemi költségekre van tervezve. Úgy gondolja, hogy a város és községgazdálkodástól tud
a testület pénzt elvenni, máshonnan nem.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy keressenek egy szakembert, aki felméri a költségeket és úgy
térjenek erre vissza egy következő testületi ülésen.
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Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy a település életében meghatározó a költségvetés,
meghatározza a település élhetőségét. Ha egy településen nincs munkalehetőség, nincs
munkáltató, akkor sokan a települése elhagyására kényszerülnek. A konzervgyár idejében volt
utoljára munkalehetőség. Fejlesztésre évek óta nincs forrása az önkormányzatnak. A
térségben valamilyen fejlesztésre szükség lenne, hogy a település megtartó ereje
megmaradjon. Fontos még a település elérhetősége is, messze vannak mindentől. Fontos a
közbiztonság is, melyet jónak ítél, nem fertőzött a település. Nem ért egyet azzal, hogy a
jogszabály meghatározza, hogy hogyan kell megállapítani a polgármester illetményét, milyen
összegben, de a költségvetés ehhez nem ad támogatást, pedig feladatalapú finanszírozásról
beszélünk.
Molnár László: Véleménye szerint a mezőőri szolgálatot erősíteni kell. Úgy gondolja, hogy a
kamerákban sok a holttér és azok a település teljes területét nem fedik le.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a biztonság érdekében az elmúlt évben is nyújtottak be
közbiztonság fejlesztési pályázatot, de sajnos sikertelenül. Saját erőből nem tudják ezt
megvalósítani, hiszen a településnek kevés IPA bevétele. A MÁV teherforgalom
Tiszaszentmártonon
keresztül
bonyolódik,
a
Barátság
II.
kőolajvezetéknek
Tiszaszentmártonban van a fogadóállomása, mégsem részesülnek az iparűzési adóból.
Szélné Pap Aranka: Úgy gondolja, hogy a kiegészítő állami támogatás, a földalapú
támogatás, a kukorica bevét alapja lehet a tiszteletdíjnak.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a kukorica értékesítéséből 600 ezer forint bevétele származik
az önkormányzatnak A területalapú támogatás második részlete már betervezésre került a
költségvetésbe. A földalapú támogatás 2015. évben megváltozik, azzal még nem szabad
kalkulálni. Megemlíti, hogy ő is lemond a költségtérítésről, a jutalma kifizetéséről, mindaddig
amíg annak nem lesz meg a fedezete. Javasolja az önkormányzat költségvetésének
elfogadását azzal, hogy a ravatalozót szakemberrel felül kell vizsgáltatni és ezt követően a
költségek viselésére vissza kell térni.
Szabó Károly: Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő
Bizottság az önkormányzat 2015. évi költségvetését megtárgyalta és azt változatlan formában
elfogadásra javasolja.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
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Tiszaszentmárton Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tiszaszentmárton Község
Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság véleményének a kikérésével
a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
87.080 E Ft
93.787 E Ft
6.707 E Ft
6.707 E Ft
……………….E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
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 képviselőtestület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási 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, továbbá Rendkívüli önkormányzati
támogatás pályázatának beadását rendeli el.

A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
1

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell
bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.
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(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati
feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, továbbá az éves
(tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési
szervenként, a 9.1.1, 9.1.2, mellékletek szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.2

A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (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.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának
növelésére fordítható forrás szolgálhat3.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 4.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt
esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig5 az önkormányzat
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

2

Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

3

Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.
Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb
időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
5
Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.
4
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5. § (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton
belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, 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.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi
juttatások terhére növelhető.
(6) 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.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,
egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
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(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2015. február 27. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2015. január
1. napjától kell alkalmazni.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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Tárgy: (7) Tsp. Előterjesztés a szociális ellátásokról szabályairól szóló rendelet
elfogadására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy 2015. március 1. napjától átalakul a szociális
ellátórendszer. A szociális ellátórendszer átalakítása során az állami szabályozási hatáskörben
nyújtott és az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatok elválasztásra kerülnek.
Az Sztv. csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. E körbe
tartozik az időskorúak járadéka, az ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, továbbá 2015. március 1. napjával kerül ebbe a
körbe az aktív korúak ellátása: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási
valamint a gyermekfelügyeleti támogatás (eddig rendszeres szociális segély).
A kötelező, állam által biztosított segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az
adósságkezelési szolgáltatás, azonban a módosítás hatálybalépésekor már megállapított
ellátásokat nyújtani kell azzal, hogy 2015. január 1-ét követően már csak 2015. február 28.
napjáig állapítható meg lakásfenntartási támogatás.
Az önkormányzatnak az önkormányzati támogatásokra vonatkozóan helyi rendeletet kell
alkotnia. Teljesen az önkormányzatra van bízva, hogy milyen támogatást ad a településen
élők részére. Egy dolog amit kötelezően biztosítani kell, az a rendkívüli települési támogatás.
Ha valaki rendkívüli élethelyzetbe kerül, abban az esetben ezt a támogatási formát az
önkormányzat köteles biztosítani.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy van-e erre fedezet?
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat szociális kerete 12
millió forint. Úgy gondolja, hogy nagyon alacsonyan van az egy főre jutó jövedelem
meghatározva, ezért a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásba nem sokan fognak bele férni. A
rendelet-tervezet szerint nem lesz méltányossági ápolási díj, illetve méltányossági
közgyógyellátás.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy a méltányossági közgyógyellátás és az ápolási díj kifutó
rendszerű?
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy a 2014. évben megállapított lakásfenntartási támogatás és a
méltányossági közgyógyellátás is kifutó rendszerű, ápolási díj nem volt a településen.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy az óvodáztatási támogatás meg fog szűnni?
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szeptembertől 3 éves kortól már kötelező
az óvoda, így nem lesz óvodáztatási támogatás.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy ebben a formában fogadja el a testület a rendeletet. Később
lehet még módosítani, ha nem úgy fog működni, ahogy gondolták.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások helyi szabályairól
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ban,
48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában
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:
A rendelet célja
1.§ E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak
megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben valamint természetben biztosított
szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá
azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
A rendelet hatálya
2.§ A rendelet hatálya kiterjed Tiszaszentmárton község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra és a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3.§-ában meghatározott
személyekre.
Az önkormányzat által biztosított támogatások köre
3.§ A települési önkormányzat képviselő-testülete az Sztv-ben és e rendeletben foglaltak
alapján
a) pénzbeli ellátásokat
aa) települési támogatást
ab) rendkívüli települési támogatást,
b) jellegéből fakadóan természetbeni ellátást
ba) köztemetést
c.) személyes gondoskodást nyújtó ellátásként:
ca) szociális étkeztetést,
cb) házi segítségnyújtást,
cc) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
cd) családsegítést biztosít.
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4.§ (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális
ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a
hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:
Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2)
A szociális ellátás iránti kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni
Kirendeltségén biztosított nyomtatványon lehet előterjeszteni. A kérelem a nyomtatvány
kitöltésével nyújtható be, de az ügyfél által más formában előterjesztett kérelmét is be kell
fogadni elbírálásra. Elektronikus eljárásra nincs lehetőség.
5.§ (1) Ha a szociális ellátásra való jogosultság a jövedelmi, vagy a vagyoni viszonyok
függvénye, a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve
azokat igazolni.
(2) E rendelet alkalmazásában a fogalmak meghatározására az Sztv. 4.§. (1) bekezdésében
meghatározottak az irányadóak.
(3) Ha a Sztv. másképp nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta
rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónap, egyéb
jövedelmeknél pedig egy év.
(4) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy a tényállásra tekintettel beszerzett
környezettanulmány megállapításai alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhető.
(5) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
(6) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igény jogerősen
megállapításra kerül, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes.
(7) A jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésére az Sztv. 17. §-ában meghatározott
rendelkezéseket kell alkalmazni.
Rendkívüli települési támogatás
6.§ (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal
küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül állóak esetében 150 %át és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be, vagy
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy
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c) nyugdíjszerű ellátásának kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt
késik, vagy
d) nagyobb összegű, váratlan, vagy előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből
nem tud kiegyenlíteni, vagy
e) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadásai keletkeztek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési támogatás összege
legfeljebb 10.000 Ft, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét, és egy éven belül
legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg.
(3) Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: haláleset, hosszan tartó súlyos betegség
miatti keresetkiesés, magas gyógyszerköltség) a kérelmező jövedelmére tekintet nélkül
méltányossági rendkívüli települési támogatásban részesíthető. A méltányosságból adott
rendkívüli települési támogatás összege a 20.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket a Szociális, Kulturális, Sport és
Oktatási Bizottság bírálja el.
Települési lakhatási támogatás
7.§ (1) Települési lakhatási támogatás kerülhet megállapításra kérelem alapján annak, aki az
életvitelszerű, állandó lakó- vagy tartózkodási helyéül szolgáló lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres költségeket létfenntartásának veszélyeztetése nélkül nem tudja
viselni.
(2) Települési lakhatási támogatásra való jogosultság állapítható meg a kérelmezőnek, ha:
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a kérelem benyújtását
megelőző hónapban nem érte el a 25.000 Ft-ot és nem rendelkezik vagyonnal;
b)
a lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres költségek viselését legalább egy,
a saját nevére szóló és 3 hónapnál nem régebbi, lakhatással összefüggő kiegyenlített
számla (víz, gáz, áram, hulladék, szilárd fűtőanyag) bemutatásával igazolja.
(3) A települési lakhatási támogatás összege negyedévente 5.000.-Ft, mely Erzsébet
utalványban kerül kifizetésre a negyedévet követő hónap 5. napjáig.
(4) A települési lakhatási támogatás:
a) ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül az ott
élő háztartások számától;
b) üresen álló, életvitelszerűen nem lakott lakóingatlanra támogatás nem állapítható meg.
(5) Nem állapítható meg települési lakhatási támogatás, ha a kérelmező, vagy ugyanazon
lakcímen élő hozzátartozója lakásfenntartási támogatásban részesül.
(6) A települési lakhatási támogatás iránti kérelmet 2015. április 1. napjától lehet benyújtani, a
beadási határidő május 31. napja. A benyújtott kérelmek 2015. június 30. napjáig kerülnek
elbírálásra. Ezt követően a kérelem benyújtható 2015. július 1. napjától 2015. augusztus 31.
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napjáig. Ezen időszakban benyújtott kérelmek elbírálási határideje 2015. szeptember 30.
napja. Ezt követően kérelem nyújtható be 2015. október 1. napjától 2015. november 30.
napjáig, mely kérelmek 2015. december 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Ezt követően
kérelem nyújtható be 2016. január 1. napjától 2016. február 29. napjáig, mely kérelmek 2016.
március 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Évente a kérelmek beadása a fentebb leírtak szerint
ismétlődhet.
(7) A települési lakhatási támogatás iránti kérelmeket a jegyző bírálja el.
Települési temetési támogatás
8.§ (1) Kérelem alapján települési támogatás állapítható meg annak a Tiszabezdéden állandó
lakcímmel rendelkező személynek, aki elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott
és a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) A temetési települési támogatás összege: 20.000.- forint,
(3) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, vagy a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére a temetési szolgáltatást végző által kiállított
számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot. Az települési támogatás
megállapítása a polgármester átruházott hatásköre.
(4) Nem állapítható meg települési temetési támogatás azon kérelmező részére, akinek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének az ötszörösét meghaladja.
(5) A települési temetési támogatás iránti kérelmeket a polgármester bírálja el.
Köztemetés
9.§ (1) A köztemetést a polgármester rendeli el az Szt. 48 §-ában foglalt rendelkezések
szerint.
(2) A képviselő-testület az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési
kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények
fennállása esetén (pl. egyedülálló, rokkant, kórházi ápolásra szorul az eltemettetésre köteles
személy, vagy nincs más eltemettetésre köteles személy) mentesítheti az eltemettetésre
köteles személyt, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
10.§ (1) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap ellátásokat, melyek a
községünkben az alábbiak:
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a) szociális étkeztetés egyszeri meleg étkeztetés formájában
b) házi segítségnyújtás
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokat az önkormányzat a Mándoki
Kistérségi Szociális Központ útján biztosítja.
(3) Az igénybevételt az intézmény székhelye szerint alkotott rendelet szabályozza, melyet az
önkormányzatok a társulási megállapodásban jelöltek ki.
(4) A szociális alapszolgáltatásokon túl legalább napi egyszeri meleg étkeztetést kell
biztosítani, tartósan, vagy átmeneti jelleggel kérelmére, annak aki a
a) a 62. életévét betöltötte vagy
b) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
c) daganatos beteg, vagy
d) cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt áll, vagy
e) alkohol-epilepszia betegségben szenved.

Záró rendelkezések
11.§ Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
Hatályát veszti:
l. 2/2007. (II.20.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
2. 6/2009. (IV.20.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
3. 14/2009. (XI.20.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 6/2009. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. 6/2010. (VI.14.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 4/2010. (III.22.), valamint a 14/2009. (XI.20.) rendelettel módosított 6/2009. -8U-v,20.)
rendelet módosításáról
5. 5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 6/2010. (VI.14.), a 4/2010. (IIII.22.), a 14/2009. (XI.20.) rendelettel módosított 6/2009.
(IV.20.) rendelet módosításáról
6. 13/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2009. (IV.20.) rendelet módosításáról
7. 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 6/2009. (IV.20.) rendelet módosításáról
8. 9/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelet a 6/2009. (IV.20.) rendelet módosításáról
9. 12/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló rendelet módosítására
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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Tárgy: (8) Tsp. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
javaslatára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy 2014. évben az önkormányzat nem tartott
közmeghallgatás, ezért a kormányhivatal jelzéssel élt. Javasolja, hogy a képviselő-testület a
jogszerű működése érdekében 2015. évben és azt követően évente minden alkalommal tartson
közmeghallgatást, eleget téve ezzel a törvényi kötelezettségének.
Az önkormányzatai törvény értelmében a javaslatot a testület köteles megtárgyalni és arról
döntést hozni. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzat képviselő-testületének
11/2015. (II. 25.) számú
határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal javaslatáról

A képviselő-testület:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 133. § (2) bekezdése alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
javaslatát megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért.
A jövőben törekedni fog arra, hogy a képviselő-testület működése törvényes legyen és évente
az Mötv. 54. §-ban foglaltak alapján közmeghallgatást fog tartani.
A határozatról értesülnek:
1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Tárgy: (9) Tsp. Előterjesztés a TRV Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés
elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy korábban már kötöttek bérleti-üzemeltetési szerződést a TRV
Zrt-vel, azonban azt az Energetikai Hivatal nem fogadta el, azt visszaadta az üzemeltető
részére átdolgozásra. Meg kellett történnie a társulás részéről a vagyon átadásának az
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önkormányzatok felé. Végre kellett hajtani az aktiválást. Ezt a vagyont átadták az
üzemeltetőnek üzemeltetésre. Ez alapján az üzemeltető elkészítette a bérleti-üzemeltetési
szerzőst, melyet újra be kell nyújtani az Energetikai Hivatal részére, hogy az engedélyt
megkapja. Az üzemeltetési engedélynek meg kell lennie, mert e nélkül a projekt nem zárható
le. A földhivatalnál vezetékjogot kell bejegyeztetni, de még nem érkezett meg a MÁV ZRTtől a hozzájáruló nyilatkozat. A megállapodás rögzíti, hogy neki nyilatkozatot kell kiadnia,
hogy hozzájárul a vezetékjognak a bejegyzéséhez. E nélkül a földhivatal nem jegyzi be a
vezetékjogot.
Szabó Károly: Megemlíti, hogy a TVR Zrt a szennyvízhálózat üzemeltetésére úgy kívánt
szerződést kötni, hogy az ivóvízhálózatra kötött szerződést egészítette ki, ezt azonban az
Energia Hivatal nem fogadta el. Külön kell készíteni szerződést az ivóvízre és a
szennyvízhálózatra. Ez egy 15 évre szóló szerződés. Javasolja a tervezetet elfogadásra.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadását, mellyel a
képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2015. (II. 25.) számú
határozata
Bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról
A képviselő-testület:
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (5000 Szolnok,
Kossuth út 5.) az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szennyvízhálózat bérletére,
üzemeltetésére kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést megtárgyalta és azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
A határozatról értesülnek:
1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolnok

Tárgy: (10) 9. Tsp. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ismert a testület előtt, hogy 2014. évben nem került sor közmeghallgatás
tartására, ezért javasolja, hogy ebben az évben március 30-án, du. 18 órától kerüljön arra sor.
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Mindenki tudja, hogy az érdekeltségi hozzájárulás összegét csökkentette a társulat, ez sok
embert érdekel és erről tájékoztatnák a jelenlévőket.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Dezső
polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2015. (II. 25.) számú
határozata
a 2015. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
A képviselő-testület:
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a
értelmében a
2015. évi közmeghallgatását 2015. március 30. napján (hétfőn) 18.00 órától tartja az
Általános Iskola aulájában.
A közmeghallgatás időpontjáról a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni.
A határozatról értesülnek:
1./ Jegyző
Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Szabó Gáspárné ismét kérelmet nyújtott be a testülethez,
hogy a korábban általa művelt 2 sor almafát adja vissza az önkormányzat részére használatra,
tekintettel arra, hogy életvitelszerűen újra a községben él. Korábban már foglalkozott a
testület ezzel a kérelemmel és úgy döntött, hogy akkor tér rá vissza, ha elindul a
mezőgazdasági év. Amikor az almafasorokat a településen élők megkapták, akkor olyan
döntés született, hogy ha valaki elköltözik a településről, az ültetvény visszakerül az
önkormányzathoz. Jelenleg ez a két sor is az önkormányzatnál van, az önkormányzat
használja. Ez az önkormányzatnak bevételi forrás. Az önkormányzatnak pénzre van szüksége,
egyébként is két évig gondoskodott ennek az ültetvénynek a gondozásáról.
Javasolja, hogy ne adják vissza a két sor gyümölcsfát Szabó Gáspár részére. Javaslattal a
képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
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14/2015. (II. 25.) számú
határozata
a Szabó Gáspárné kérelméről
A képviselő-testület:
A Szabó Gáspárné kérelmét megtárgyalta, azonban nem adja vissza részére a két sor
gyümölcsfa ültetvényt, tekintettel arra, hogy mióta a településről elköltözött azt az
önkormányzat jó gazda gondossággal művelte.
A használatba adásról szóló megállapodás is tartalmazza, hogy ha a használó a településről
elköltözik, a gyümölcsfa ültetvényt tőle az önkormányzat visszaveszi.
A határozatról értesülnek:
1./ Szabó Gáspárné Tiszaszentmárton
2./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jövő héten szerdán, 4-én délután14 órától a
teleházban a falugazdász tájékozatót tart a földalapú támogatás igénybe vételével
kapcsolatban.
3./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Goller Miklós kereste meg azzal, hogy az önkormányzat
részére felajánlja a 010/1 hrsz-ú, 2606 m2 térmértékű és a 010/2 hrsz-ú, 9978 m2 térmértékű
ingatlanokat megvásárlásra, mely az önkormányzat földterületének a folytatásában található.
A két terület vételára 2 millió forint.
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy magas a vételár, azt ne vásárolják meg.
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2015. (II. 25.) számú
határozata
Goller Miklós által felajánlott területek megvásárlásáról
A képviselő-testület:
A Goller Miklós által felajánlott, tulajdonában lévő 010/1 és 010/2 hrsz-ú ingatlanokat nem
kívánja megvásárolni, tekintettel arra, hogy magasnak tartja a vételárat.
A határozatról értesülnek:
1./ Goller Miklós helyben
4./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy március 16. napjától indul az újabb
közfoglalkoztatás.
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5./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy elkészült a település monográfiája. A könyv bemutatójára
március 20-án fog sor kerülni. Megemlíti, hogy 150 ezer forintra lesz szükség ennek a műnek
a kifizetésére. Eddig 1 millió forintot fizettek ki két forrásból. 260 ezer forint volt a
támogatás, 740 ezer forint pedig a közművelődési keretből került kiegyenlítésre.

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

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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