Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 03-án
napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének:
a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai : 54-58/2015.
rendeletei: 14-15/2015.

TÁRGYSOROZAT
1. Előterjesztés szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó: dr. Szép Béláné jegyző
2. Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi
szabályairól szóló rendelet elfogadására
Előadó: dr. Szép Béláné jegyző
3. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
keretében benyújtott pályázatok bírálására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
4. Előterjesztés 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
5. Előterjesztés Mónus Lászlóné nyugdíjazási kérelmének elbírálására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
6. Előterjesztés helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatára
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Egyebek:
- nevelési – oktatási intézményben Mikulás ajándék adományozása
- Mindenki Karácsonya szervezésére
- tájékoztatás gyümölcsfák telepítéséről

M e g h í v o t t a k:
-

Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Takács Edina, megbízott aljegyző
Halászné Laskai Szilvia – Záhonyi járási hivatal vezetője

Tiszaszentmárton, 2016. január 4.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december
03-án az önkormányzat tanácskozó termében 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

Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja a meghívóban feltüntetett 6 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1.) Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
módosítására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az önkormányzat szociális feladat ellátására 2015. évben
12.770 ezer forintos előirányzattal rendelkezett Ebből a fel nem használt összeg jelenleg 3
millió forint. Ezt az összeget december 31. napjáig fel kell használni, mert egyébként vissza
kell fizetni az állam részére. Ezen összeg felhasználása kizárólag szociális célra történhet.
Ahhoz, hogy ezt a pénzeszközt fel tudják használni szociális célra, javasolja, hogy a helyi
szociális rendeletet egészítsék ki az idősek napi támogatás lehetőségével, illetve a karácsonyi
támogatással a rendelet-tervezet szerint.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2015. (XII. 03.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

139.

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletet az alábbi 6/B és 6/C. §-al egészíti ki:
„6/B. § (1) A rendkívüli települési támogatás hivatalból megállapítható évente egy
alkalommal a család egy főre jutó jövedelmétől függetlenül pénzbeli vagy
természetbeni juttatásként idősek napi támogatás formájában, azon tiszaszentmártoni
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére, akik a
60. életévüket betöltötték és életvitelszerűen a településen élnek.
(2) Az idősek napi támogatás összege az adott évi költségvetés függvénye, melyről
minden évben a képviselő-testület dönt.
6/C. § (1) A rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható évente egy
alkalommal a család egy főre jutó jövedelmétől függetlenül pénzbeli vagy
természetbeni juttatásként karácsonyi támogatás formájában háztartásonként egy fő
részére, akiknek bejelentett lakóhelyük vagy tartózkodási helyük a településen van és
életvitelszerűen Tiszaszentmártonban laknak.
(2) A karácsonyi támogatás összege az adott évi költségvetés függvénye, melyről
minden évben a képviselő-testület dönt.”
2. § Ez a rendelet 2015. december 03-án 16 óra 10 perckor lép hatályba.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a karácsonyra tekintettel a szociális keretből minden háztartás
részesüljön 5 000 Ft értékű vásárlási utalványban. Ez a településen előzetes számítás szerint
415 családot fog érinteni. Ezen túl javasolja, hogy a maradék szociális előirányzatot fordítsák
szociális szén vásárlásra. Ismert a testület előtt, hogy szociális tüzelőanyag beszerzésre
nyújtott be az önkormányzat pályázatot, mely kedvezően került elbírálásra. Úgy gondolja,
hogy erre ebben az évben is sok kérelem fog beérkezni. Annak érdekében, hogy növelni
tudják a rászorulók részére a biztosítandó mennyiséget, a maradék keretből vásároljanak
szenet.
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
54/2015.(XII. 03.) számú
határozata
140.

szociális támogatások biztosításáról
Képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy Karácsonyra tekintettel a településen életvitelszerűen élő lakosok
családonként 5 000 Ft értékű vásárlási utalványban részesüljenek.
Támogatja, hogy a szociális keretből fennmaradó pénzeszközből szociális célú barna kőszén
kerüljön megvásárlásra és a rászorulók részére kerüljön kiosztásra annak érdekében, hogy
minden rászoruló kérelmező megfelelő mennyiségű tüzelőanyagban részesülhessen.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
Tárgy: (2.) Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás
helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott
be barna kőszén vásárlására a szociálisan rászorulók részére. A pályázat kedvezően lett
elbírálva és az önkormányzat 532 q szén megvásárlására kapott támogatást. A pályázati kiírás
szerint az önkormányzatnak a szociális rászorultság szabályairól és az igénylés feltételeiről
rendeletet kell alkotnia. A rendelet-tervezet a tavalyi rendelet alapján készült el, a
határidőkkel kellene kiegészíteni, ha azt a testület tagjai most is elfogadják.
Szélné Pap Aranka: Véleménye szerint vagyont ne kelljen vizsgálni a bizottságnak, mert azt
elég nehéz meghatározni. Nem biztos, hogy pontosan fel tudják értékelni a vagyontárgyak
értékét.
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy kell, hogy legyen valami visszatartó erő, mert akkor
nagyon sokan beadnák a kérelmet. Így annak, akinek nagyobb értékű kocsija van, nem kaphat
tüzelőanyagot.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a kérelmeket december 4 és 18 között lehessen benyújtani.
December 23-án meghozhatja a döntést a bizottság és a két ünnep között ki lehet osztani a
szenet. A szenet Dudás Attilától, a szénosztályozó vezetetőjétől fogják venni. A pályázati
kiírás szerint barna kőszenet tud biztosítani. Úgy gondolta, hogy zsákokat vásárolna az
önkormányzat, mely a telepen megtölthető lenne. A zsákokat le lehet varrni és onnan ki is
lehet szállítani az érintettek részére.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet az elhangzott
kiegészítéssel, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az
alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
141.

15/2015. (XII. 03.) önkormányzati rendelete
természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást
biztosított Tiszaszentmárton Község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy a szociális tüzelőanyag támogatás igénybevételével kapcsolatban a
szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Tiszaszentmárton község közigazgatási területén lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.
2.§ (1) Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő,
szociálisan rászorulók részére, a téli fűtéshez barnakőszenet biztosít, természetbeni ellátás
formájában, 532 q erejéig.
(2) Szociális tüzelőanyag támogatásban részesíthető:
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85 500 Ft-ot), egyedül állóak esetében
400 %-át (114 000 Ft-ot),
b) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona,
c) lakóházát tűzifával és szénnel fűti.
(3) A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(4) Háztartásonként legfeljebb 10 q barnakőszén biztosítására kerülhet sor.
(5) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek számától.
3.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
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(2) A kérelmeket 2015. december 18. napjáig lehet benyújtani a Tiszabezdédi Közös
Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltségébe. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálása a Szociális, Kulturális, Sport és Oktatási Bizottság hatásköre, aki a
támogatásról a kérelem beérkezését követő ülésén, legkésőbb 2015. december 23. napjáig
dönt.
4.§ Ez a rendelet 2015. december 03. napján 17 óra 00 perckor lép hatályba és 2016. március
31-én hatályát veszti.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

143.

Kérelem szociális célú tüzelőanyag igénybevételére
Kérelmező adatai:
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Születési hely:………………………….idő:……….. év………………………...hónap…..nap.
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Lakóhely:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….
Jövedelme: ………………………………………………………………………………………
Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról, és jövedelmekről
Rokonsági fok

Születési hely
Név

szül.idő
év-hó-nap

Anyja neve

jövedelme

Házastárs/
élettárs
gyermekek:

Vele együtt
élő közeli
hozzátartozó:

Ingatlan adatai (amelyben lakik)
Ingatlan

alapterülete: ….. m2

szobáinak száma:…….…

Szociális ellátás formája (megfelelő rész aláhúzandó)
aa) aktív korúak ellátása
ab) időskorúak járadéka
ac) települési támogatás
ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
Szociális tűzelőanyag támogatásban részesíthető:
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85 500 Ft-ot), egyedül állóak esetében
400 %-át (114 000 Ft-ot),
b) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona,
c) lakóházát tűzifával és szénnel fűti.
A lakóházat, amelyben élek ……………………… (fával, vagy részben fával és szénnel)
fűtöm.
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Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről
Tulajdon fajtája
Családi ház, öröklakás,
üdülő
telek, hétvégi ház
egyéb ingatlan
Gépkocsi
tipusa

alapterülete
m2

Címe

kora:
(év)

szerzési
éve:

becsült forgalmi
értéke

szerzési éve

becsült forg.
értéke (Ft.)

Kérelem indokolása:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy
személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából
kezeljék.
Tiszaszentmárton, 2015 év…. ..hó ……nap
------------------------------------------------kérelmező aláírása
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Tárgy: (3.) Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatok bírálására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy az önkormányzat szeptember hónapban döntött arról, hogy
csatlakozik az ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. A pályázati kiírás alapján 14
gyermek nyújtott be „A” típusú pályázatot, „B” típusú pályázat nem érkezett.
Takács Edina: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy kik nyújtottak be pályázatot és
melyik családban mennyi az egy főre jutó jövedelem.
Szabó Károly: Úgy gondolja, hogy nem az egy főre jutó jövedelem dönti el, hogy melyik
gyermek rászoruló és melyik nem.
Szűcs Dezső: Véleménye szerint azokat kellene támogatásban részesíteni, akik a felsőfokú
tanulmányok befejezése után visszatérnek a településre.
Boros Gyula: Javasolja, hogy mindenkit részesítsenek támogatásban.
Szélné Pap Aranka: Egyetért azzal, hogy a tavalyihoz hasonlóan mindenki kapjon 2500
Ft/hó támogatást.
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
55/2015.(XII. 03.) számú
határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
benyújtott pályázatok bírálásáról
Képviselő-testület:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott
pályázatokat megtárgyalta és az alábbi 14 főt részesíti A” típusú pályázat esetén 10 hónap
/azaz két egymást követő tanulmányi féléven át havi 2500 Ft ösztöndíjban:
-

Orbán Nóra Tiszaszentmárton, Kossuth út 28.
Orbán Ágnes Tiszaszentmárton, Kossuth út 28.
Orbán Réka Kinga Tiszaszentmárton, Ady út 7.
Lakatos Kinga Tiszaszentmárton, Táncsics út 112.
Szabó Zoltán Tiszaszentmárton, Ady E. út 47.
Szabó Ágnes Tiszaszentmárton, Petőfi út 32.
146.

-

Molnár Dóra Tiszaszentmárton, Ady E. út 47.
Szűcs István Tiszaszentmárton, Ady E. út 49.
Szabó Gábor Tiszaszentmárton, Táncsics út 1/c.
Szabó Annamária Tiszaszentmárton, Táncsics út 1/c.
Szulics Melinda Tiszaszentmárton,Táncsics út 43.
Szulics Renáta Tiszaszentmárton,Táncsics út 43.
Nádasi Dóra Tiszaszentmárton, Damjanich út 67.
Nádasi Tímea Tiszaszentmárton, Damjanich út 67.

A határozatról értesülnek:
1./ Pályázók
2./ Pénzügyi főelőadó helyben
Tárgy: (4.) Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy a képviselő-testületnek kell elfogadnia a következő évi
belső ellenőrzési tervet, melyet a jegyző terjeszt a testület elé. A tervre javaslatot a belső
ellenőrzési vezető tett, melyet javasol a testületnek elfogadni.
Boros Gyula: úgy gondolja, hogy az ellenőrizendő időszakot legalább egy évben kellene
meghatározni.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a Tiszaszentmártonban végzett ellenőrzés jegyzőkönyvét még
nem kapták meg.
Dr. Szép Béláné: Megemlíti, hogy a belső ellenőr már csak áprilisig fogja ellátni a feladatát,
tovább nem vállalja a belső ellenőrzési teendők ellátását, így új szakembert kell keresni.
Szűcs Dezső: Örülne neki, ha sikerülne olyan belső ellenőrt keresni, aki olcsóbban látja el a
belső ellenőrzési feladatokat.
Mivel a napirenddel kapcsolatban más észrevétel nem érkezett, Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal
egyetértett és az alábbi
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
56/2015. (XII. 03.) számú
határozata
2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
A képviselő-testület:
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A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat
a 2016. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
1. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység:
Az ellenőrzés tárgya:

Községi Önkormányzat
A közfeladat ellátáshoz szükséges 2016. évi
költségvetési előirányzatok tervezése, a költségvetési
rendelet tartalmának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja:
Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa:
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Az ellenőrzésre tervezett napok
száma:

A költségvetés összeállítása szabályszerű volt-e, a
rendelet megfelel-e az államháztartási törvénynek és a
végrehajtási rendeletének
2016. január 1.- 2016. március 30.
szabályszerűségi ellenőrzés és pénzügyi ellenőrzés
2016. I. negyedév
Jelentés készítése: 2016. április 30.
10 ellenőri nap

2. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység:
Az ellenőrzés tárgya:

Közös Önkormányzati Hivatal
A 2015. évi ellenőrzés utóvizsgálata

Az ellenőrzés célja:

Hasznosultak-e a belső ellenőrzés megállapításai,
megvalósultak-e a tervezett intézkedések?
2016. január 1.- 2016. április 30.
utóellenőrzés
2016. II. negyedév
Jelentés készítése: 2016. május 15.
10 ellenőri nap

Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa:
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Az ellenőrzésre tervezett napok
száma:
3. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység:
Az ellenőrzés tárgya:

Községi Önkormányzat
A 2015.
vizsgálata

Az ellenőrzés célja:
Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa:

évi

beszámoló

megalapozottságának

A 2015. évi beszámoló elkészítése és adattartalma
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak
2016.május 1.- 2016. augusztus 30.
szabályszerűségi ellenőrzés
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Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Az ellenőrzésre tervezett napok
száma:

2016. III. negyedév
Jelentés készítése: 2016. szeptember 30.
10 ellenőri nap

A határozatról értesülnek:
1./ belső ellenőr
2./ pénzügyi előadó
Tárgy: (5.) Előterjesztés Mónus Lászlóné nyugdíjazási kérelmének elbírálására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Mónus Lászlóné bejelentette, hogy a 40 éves jogviszonnyal
nyugdíjba kíván vonulni és kérte, hogy a testület hozzon határozatot a felmentéséről.
Javasolja, hogy a kérelmét fogadják el a határozat-tervezetben foglaltak szerint. Felhívja a
figyelmet, hogy a jövőben gondoskodni kell a szakember pótlásáról. Az álláshely
pályáztatásával kapcsolatban egyeztet Zsurk Község Önkormányzatával.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy ha Julika elmegy nyugdíjba, Andrea veszi át a
munkakörét?
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy nem Andrea veszi át a munkakört, hiszen neki még van két
éve, hogy megszerezze a képesítést.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy kötelező-e pályázatot kiírni.
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy ha csak átmenetileg, határozott időre szóló kinevezéssel
kerül a munkakör betöltésre, akkor nem kötelező a pályázat kiírása.
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy Mónusnénak van vállalkozói igazolványa, jó lenne, ha el
tudná látni a helyettesítést.
Boros Gyula: Számára fontos, hogy az ápolónő helybeli legyen.
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy hosszú távra nem szabad kötelezettséget vállalniuk. Nem
lehet tudni, hogy ki lesz a településen a jövőben az orvos, az hozza-e magával az
asszisztenciáját. A lehetőségeket egyeztetni fogja polgármester asszonnyal.

Mivel a napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el, Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal
egyetértett és az alábbi
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
57/2015. (XII. 03.) számú
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határozata
Mónus Lászlóné nyugdíjazási kérelmének elbírálásáról
A Képviselő-testület:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak alapján Mónus
Lászlóné kérelmének helyt ad, és biztosítja számára a nők kedvezményes nyugdíjazásának
lehetőségét. Felmentési ideje 2015.10.21. napjától kezdődik, munkavégzés alóli felmentése
2016.02.21. napjától esedékes. 2016. évre eső szabadságának kiadásával utolsó munkában
töltött napja: 2016.01.27. melyen számára kifizetésre kerülnek járandóságai és öt havi
illetményének megfelelő jubileumi jutalom. 2016-ban ki kell adni a 2015. évről fennmaradó
szabadság mértékét is.
A határozatról értesülnek:
1./ Mónus Lászlóné Tiszaszentmárton
2./ pénzügyi főelőadó helyben
Tárgy: (56) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatára
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatásként elmondja, hogy az önkormányzat 1991. évben alkotott
rendeletet a helyi iparűzési adóról, mely azóta több alkalommal módosításra került, de már
nem felel meg a jogalkotásról szóló törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló rendelet
előírásainak, ezért az átdolgozásra került, a régi rendeletek pedig hatályukat vesztik. A
rendelet-tervezet tartalmaz egy lehetőséget a háziorvos mentesítésére az adó megfizetésére
vonatkozóan, azonban a mai nap folyamán érkezett egy e-mail, mely szerint az erre irányuló
helyi rendeletet előzetesen meg kell küldeni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére, addig
azt nem fogadhatja el a testület. Ezért javasolja, hogy az erre irányuló rendelkezések nélkül
fogadja el a testület a rendelet-tervezetet.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet az elhangzott
módosítással, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az
alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
16/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:
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Adókötelezettség, az adó alanya
1.§ (1)Adóköteles Tiszaszentmárton Község illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2)Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (2)
bekezdésében rögzített vállalkozó és vagyon.
(3)Adóköteles iparűzési tevékenység: a Htv. 36. §-ában meghatározott tevékenység.
Az adó mértéke
2.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2
%-a.
(2)Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. §
(2) bekezdés a) – b) pontja szerinti tevékenységvégzés után minden megkezdett naptári
naponként 5 000 Ft.
Záró rendelkezések
3.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
Hatályát veszti:
1. A helyi iparűzési adóról szóló 6/1991. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.
2. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról szóló 18/2003. (X. 06.)
önkormányzati rendelet.
3. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról szóló 17/2009. (XII. 01.)
önkormányzati rendelet.
(2)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Javasolja, hogy az óvodába járó 20 gyermeknek és az iskolába járó 79
tanulónak biztosítsanak mikuláscsomagot, fejenként 500 forint értékben.
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
58/2015. (XII. 03.) számú
határozata
Mikuláscsomag biztosításáról
A Képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy a tiszaszentmártoni óvodába és az iskolába járó gyermekek részére
mikulás csomag kerüljön vásárlásra fejenként 500 Ft értékben.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
2./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a közművelődési alapból még 400 ezer forint áll
rendelkezésre, ezért úgy gondolta, hogy az iskolában december 18-án meg kellene tartani a
Mindenki Karácsonyát. Megemlíti, hogy holnap kerül sor a karácsonyi világítás felszerelésre
és elkészült a betlehemes is. Mindenki karácsonyfája felállításra került a tájház udvarán. Az
ünnepi műsor szervezetésével kapcsolatban keresték azt a rendezvényszervezőt, aki a
falunapot rendezte tavaly előtt. Még vissza nem jelzett.
Szabó Károly: Véleménye szerint meg kellene kérdezni Százvai Lászlót, a kisvárdai
református lelkészt, hogy valamivel nem tudja-e megjelenni a rendezvényen.
3./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy november 30-án véget ért egy közfoglalkoztatási program,
mely 28 főt érintett. 13 fő részére meghosszabbításra került a szerződés február végéig.
4./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy megtörtént a gyümölcsfa telepítés első részére, a terület
teljesen körbe lett kerítve, ott állandó őrszolgálat működik.
5./ Boros Gyula: Elmondja, hogy jövő tavasszal forrást kell keríteni a belterületi kátyúk
kijavítására.
6./ Dr. Szép Béláné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az aljegyző asszonnyal tájékoztatták
Kállai Istvánt a testület döntéséről, aki azt ott elfogadta.
Mivel az ülésen több napirend nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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