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1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Zsurk háziorvosi körzet ápolónői feladatainak ellátására
vonatkozóan pályázat kiírására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
2. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
3. Előterjesztés Varga Béla –Ti-Kösz Kft ügyvezetőjének béremelésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
5. Tájékoztató T.O.P. keretében jövőben benyújtható pályázatok rangsorolásáról
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
6. Előterjesztés kötelező betelepítési kvótáról való döntésre
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
7. Előterjesztés Szántó Béláné kérelmének elbírálására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
8. Tájékoztatás Wesley János Többcélú tagintézménnyel való költségek (víz, elektromos
energia, gáz) elszámolásáról
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Egyebek:
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, 2016.01.25.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 03án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Kovács Gábor képviselő
Perka Albertné képviselő
Szabó Károly képviselő
Távolmaradását bejelentette: Molnár László 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 5 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja a meghívóban feltüntetett 9 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselőtestület 5 egyhangú igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1.) Előterjesztés Tiszaszentmárton-Zsurk háziorvosi körzet ápolónői
feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy január 13-tól helyettesítéssel látják el az ápolói feladatokat,
ezért jó lenne minél hamarabb az álláshelyet betölteni. Javasolja, hogy a pályázatban
szerepeljen, hogy előnyben részesül az, aki tiszaszentmártoni vagy zsurki lakóhellyel
rendelkezik. Jó lenne, ha március 1-től be tudnák tölteni az álláshelyet. Javasolja a határozattervezet elfogadását, az elhangzott módosítással.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozat-tervezetet, az elhangzott
módosítással, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2016. (II. 03.) számú
határozata
a Tiszaszentmárton-Zsurk háziorvosi körzet ápolónői feladatainak ellátására vonatkozó
pályázat kiírásáról
1.

A képviselő-testület:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot
hirdet a Tiszaszentmárton – Zsurk háziorvosi körzetben a megüresedő ápolói feladatok
ellátására.
Pályázati feltételek:
a) büntetlen előéletű,
b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá
c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
d) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1.-2. sz. mellékletében meghatározott szakképesítés.
Előnyt élvez az, aki tiszaszentmártoni, vagy zsurki lakóhellyel rendelkezik.
A pályázathoz csatolni kell:
-

szakmai önéletrajzot,

-

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
szakképesítést igazoló bizonyítvány másolatát.

Ellátandó feladatok: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 2. számú mellékletében ellátandó feladatok.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
A pályázat beadási határideje: A KSZK honlapján történő megjelentéstől számított 15 nap.
A munkakör betöltésének időpontja: 2016. március 1.
A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.
A pályázatokat zárt borítékban Tiszaszentmárton Község polgármesteréhez kell benyújtani az
alábbi címre: 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. A borítékra rá kell írni „pályázat
ápolói állásra”.
A határozatról értesül:
1./ jegyző helyben
Tárgy: (2.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy a hatályos szabályok értelmében a kisebbségi önkormányzattal
kötött megállapodást, ha nincs választás éve, minden hónap január 31. napjáig felül kell
vizsgálni. Javasolja, hogy a korábban elfogadott tartalommal hagyják jóvá a megállapodást.
Kovács Gábor: Úgy érzi, hogy a megállapodásból az cseng ki, hogy a települési
önkormányzat mennyi mindennel támogatja a kisebbségi önkormányzatot, ők azonban nem
támogatják a kisebbséghez tartozókat.
2.

Szűcs Dezső: Jó lenne, ha az elnök motiválná a gyerekeket a hármas tanulmányi átlag
elérésére és a templomba járásra.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2016. (II. 03.) számú
határozata
a Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
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

4.

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
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A települési önkormányzat az önkormányzati hivatalon keresztül biztosítja a postai,
levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, jegyzőkönyvek elkészítését
és az ezzel járó költségek viselését.
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. Továbbá tartalmazza a megállapodás, hogy 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
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.
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A települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
meghatározott támogatás mértékéről február 20-ig tájékoztatja a helyi nemzetiségi
önkormányzatot.
A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-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.
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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
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.
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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.
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. 6.4. Érvényesítés
Érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében Szabó Zoltánné (költségvetési
előadó ) írásban jogosult.
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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.
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.)
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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.
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.
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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.
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 2016. február

Szűcs Dezső
polgármester

Papp Imre
elnök

Záradék: Az együttműködési megállapodást a Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
képviselő-testülete a ……./2016. ( . ) számú határozatával, a Tiszaszentmártoni helyi
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete az …../2016 ( ..) számú határozatával
jóváhagyta.
Tárgy: (3.) Előterjesztés Varga Béla Ti-Kösz Kft. ügyvezetőjének béremelésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a garantált bérminimum 2016. január 1.
napjától 129 000 Ft-ra változott, ezért támogatja az ügyvezető bérének az emelését. Javasolja,
hogy a bérét 2016. január 1. napjától 130 ezer forintban állapítsák meg. Úgy gondolja, hogy
ezt a kft. ki tudja termelni.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2016. (II. 03.) számú
határozata
Varga Béla –Ti-Kösz Kft ügyvezetőjének béremeléséről
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A képviselő-testület:
Varga Béla a Ti-Kösz ügyvezetője bérét - a garantált bérminimum figyelembe vételével 2016. január 1-jétől 130 000 forintban állapítja meg.
A határozatról értesülnek:
1./ Varga Béla ügyvezető
Tárgy: (4.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy milyen plusz bevételek érkeztek
az önkormányzat számlájára, melyet a 2015. évi költségvetésbe szükséges beépíteni. Ez
összesen 45.193 ezer forint, melyet a kiadási oldalon is meg kell jeleníteni.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy az egyéb bevételeknél az alma és az egyéb mezőgazdasági áruk
értékesítéséből származó bevétel nem ugyanaz, mint a start közfoglalkoztatásból származó
bevétel?
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy még nincs teljesen kettéválasztva a start mezőgazdasági
programból, illetve az önkormányzat gazdálkodásából származó bevétel.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal
egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosításáról

Tiszaszentmárton Község 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 2015. november 1. és 2015.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

45.193 E Ft-tal
45.193 E Ft-tal
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módosítja és az önkormányzat 2015. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

271.985 E Ft-ban
271.985 E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft
……..E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
230.636 E Ft
142.819 E Ft
21.808 E Ft
41.851 E Ft
7.381 E Ft
16.777 E Ft
117 E Ft
.........................E Ft
192 E Ft
.........................E Ft
15.318 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
1.150 E Ft
30.474 E Ft
26.390 E Ft
.........................E Ft
4.084 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
9.080 E Ft
1.795 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
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.
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2.§ (1) Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának személyi juttatások előirányzatát 21.899
E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.295 E
Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.814 E Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatásait 2.446 E Ftal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.053 E Ft-al, Beruházási kiadások
előirányzatát 4.025 E Ft-al, Hitel törlesztés előirányzatát 1.215 e Ft-al megemeli, a Felújítási
kiadások előirányzatát 634 e Ft-al csökkenti.
(2)A Tartalék előirányzatát 9.080 e Ft-ban állapítja meg.
3.§ Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1sz. melléklet tartalmazza.1
4.§ Ez a rendelet 2016. február 4. napján lép hatályba, de rendelkezései 2015. december 31.
napjával módosítják a 2015. évi költségvetési rendeletet.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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Tárgy: (5.) Tájékoztató a TOP keretében jövőben benyújtható pályázatok
rangsorolásáról
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Az előterjesztésben foglaltakat kiegészíti azzal, hogy a múlt héten találkozott az
országgyűlési képviselővel, aki elmondta, hogy Seszták miniszter úrral még nem tudtak
egyeztetni a pályázatokkal kapcsolatban. A rendelkezésre álló forrás választópolgárokra lesz
leosztva, egy választópolgárra a település kapna 251 ezer forintot, ami azt jelenti, hogy a 7 év
alatt 225-230 millió forint állna a település rendelkezésére. Azt tapasztalják, hogy a TOP-os
pályázatok nagy része városokra van kiírva. A leaderben maximum 90 %-os támogatással
lesznek elérhetőek a források. A 10 %-ot, illetve az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell
biztosítania. A leaderben 605 millió forint áll rendelkezésre 27 településre.
Boros Gyula: Elmondja, hogy őt hívta a napokban Vadász Tamás, aki pályázat író cégnél
projekt menedzseri feladatot lát el, hogy vállalnák a pályázatok elkészítését. Kéri, hogy
polgármester úr majd hívja vissza.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal
egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2016. (II. 03.) számú
határozata
a TOP keretében jövőben benyújtható pályázatok rangsorának az elfogadásáról
A képviselő-testület:
Az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a TOP keretében benyújtandó pályázatok
elkészített rangsorát elfogadja, azzal egyetért.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
Tárgy: (6.) Előterjesztés kötelező betelepítési kvótáról való döntésre
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő megkereste a
választókörzetéhez tartozó polgármestereket, hogy a képviselő-testületek hozzanak döntést a
kötelező betelepítési kvótáról, azt utasítsák el. Ennek határozat-tervezete került a képviselők
elé, melyet javasol elfogadni.
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, vita nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester szavazásra
tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testült 5 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2016. (II. 03.) számú
határozata
a kötelező betelepítési kvótáról
A képviselő-testület:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!
A határozatról értesülnek:
1./ Országgyűlési képviselő
Tárgy: (6.) Tájékoztatás Wesley János többcélú tagintézménnyel való költségek (víz,
elektromos energia, gáz) elszámolására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a Wesley János Többcélú Oktatási Intézmény igazgatójával
már többször egyeztettek a kintlévőséggel kapcsolatban, de idáig eredményre nem vezetett.
Év végén sikerült megegyezni arra vonatkozóan, hogy az elszámolás a használt helyiségek
négyzetmétere alapján történik meg. a költségek 87,6 %-a a Wesleyé, a 12,4 % pedig az
önkormányzaté. A könyvtár esetében a költségek 50 %-át az önkormányzat, 50 %-át pedig a
Wesley viseli. A víz, elektromos energia, gáz felhasználás került elszámolásra 2012.
szeptember 3-tól 2016. január 4. napjáig. Az elszámolás alapján, ahogy az előterjesztésből is
látható a Wesley 4.522 Ft-tal tartozik az önkormányzatnak. Megemlíti, hogy felkínálta a
Wesley részére a faapríték és kisegítő lehetőségét, de választ még nem érkezett. Gondolkodott
azon is, hogy le lehetne válni teljesen az iskoláról és mindenki fűtene magának, az átalakításra
kapott árajánlat 2-300 ezer forint körül van. Elmondja, hogy az intézményvezető nyugdíjba
vonul, úgy tudja, hogy kívül álló intézményvezetőben gondolkodik a Wesley. Próbálnának ide
szakképző csoportokat szervezni a térségben élő emberek számára is.
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Ezzel ellentételeznék a fogyó gyermeklétszám stabilitását. Kérdezi, hogy az előterjesztésben
lévő elszámolást a képviselő-testület jónak látja-e, elfogadásra érdemesnek tartja-e, mert
akkor a megállapodások ennek mentén születnének.
Kovács Gábor: Kérdezi, hogy a TI-KÖSZ számláit a Wesley kiegyenlítette-e?
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az kiegyenlítésre került. Megemlíti, hogy ha a napelemes
rendszer termeléséből adódóan az önkormányzat áramfelhasználást nem 50 %-ban vették
volna figyelembe, akkor az önkormányzatnak kellett volna fizetnie. Tájékoztatásként
elmondja, hogy Gulácson már elszámoltak a költségekkel, de pénzhiánnyal küzd az
intézmény. Arról soha nem szóltak, hogy visszaadnák az önkormányzatnak az iskolát és az
óvodát.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, vita nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel az elszámolás elfogadását, mellyel a képviselő-testült 5 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2016. (II. 03.) számú
határozata
a Wesley János többcélú tagintézménnyel való költségek (víz, elektromos energia, gáz)
elszámolásáról
A képviselő-testület:
A Wesley János többcélú tagintézménnyel való költségek (víz, elektromos energia, gáz)
elszámolásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
Tárgy: (7.) Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának a meghatározására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
értelmében az önkormányzat képviselő-testületének minden évben közmeghallgatást kell
tartania. Tiszaszentmártonban az a gyakorlat, hogy erre március hónapban kerül sor. Itt lehet
szólni az elmúlt évről, illetve az idei elképzelésekről. Javasolja, hogy a közmeghallgatást
március 21-én 17 órától tartsák az iskola aulájában.
Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2016. (II. 03.) számú
határozata
a közmeghallgatás időpontjának a meghatározásáról
A képviselő-testület:
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a
értelmében a
2016. évi közmeghallgatását 2015. március 21. napján (hétfőn) 15.00 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 holnap, február 4-én 16 órától a holland almával
kapcsolatban lesz előadás Tiszamogyoróson. A jelenlévők a pályázati lehetőségekről, a fa
fajtákról kapnak tájékoztatást.
2./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy Szombathelyen 2016. június 10-12 között Márton fesztivál
kerül megtartásra, melyre a képviselő-testület is meghívást kapott. Javasolja, hogy menjenek
el a rendezvényre, tavaly is jól érezték magukat. A kilenc fő a kis busszal kényelmesen el tud
utazni.
Kovács Gábor: Egyetért azzal, hogy a képviselő-testület részt vegyen a Márton fesztiválon.
3./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Kft tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2016. január 1. napjától lehetőség lesz kisebb
edényben gyűjteni a szilárd hulladékot. Lesz 60, 80 és 120 literes gyűjtőedény. Ehhez az
edényt be kell szerezni. Ezt megvásárolhatja az ingatlan tulajdonosa a hulladéklerakó telepen,
vagy a társaság az önkormányzatnak bizományba adja és az önkormányzat értékesítheti. Az új
80 l-es gyűjtőedény ára 9000 Ft/db, a 60 és 80 l-es használt edény ára 7650 Ft. Ha az
önkormányzat vásárolja meg a kukát és adja tovább a lakosság számára, valamivel
kedvezőbbek a vételárak. A szállítás díja a 120 literesé 3716 Ft, a 80 literesé 2477 Ft, a 60
literesé 1858 Ft.
Perka Albertné: Javasolja, hogy mérjék fel az igényeket és annak függvényében hozzanak
döntést.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a két alternatívát ismertessék a lakossággal.
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4./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a Trv közgyűlés tartása nélküli döntéshozatalról tájékoztatja
gyakran az önkormányzatot. Az előzmények a megküldött anyagból nem láthatóak, így szinte
minden alkalommal kimarad az önkormányzat a döntéshozatalból.
Az ülésen több tárgy nem volt, így azt a polgármester bezárta.

K.m.f.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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