Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.02.15. napján az
önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének:
a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai : …8-11/2017.
rendeletei: 2-3/2017.

TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a megállapítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
2. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására
,, a képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíjáról”
,,Boros
Gyula
alpolgármester
tiszteletdíja
megállapításának
módosításáról”
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
3. Beszámoló a tiszaszentmártoni „Tiszamenti Nyugdíjas Klub” 2016. évi
beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Eszenyi Józsefné klubvezető

Egyebek:
M e g h í v o t t a k:
-

Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Takács Edina aljegyző
Eszenyi Józsefné- nyugdíjas klub elnöke
Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó

Tiszaszentmárton, 2017.04.07.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15.
napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott nyilvánosüléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Kovács Gábor képviselő
Molnár László képviselő
Perka Albertné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Meghívottként jelen van:Dr. Szép Béláné jegyző,
Takács Edina 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, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat megtárgyalni.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

Tárgy: (1.) Tsp. ElőterjesztésTiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a megállapítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a költségvetés
elfogadása előtt be kell mutatni a képviselő-testületnek az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeit. A határozat-tervezet melléklete szerint az idei és az elkövetkező három
évben nem lesz adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak. Megemlíti, hogy a saját bevétel
50 %-ig vehető fel hitel, ami nem túl magas Tiszaszentmárton esetében.
Szabó Zoltánné: Tájékoztatja a képviselőket, hogy abban az esetben, ha mégis lenne az
önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, úgy a határozatot lehet módosítani.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés és vélemény nem hangzott el, ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati képviselő-testületének
8/2017. (II. 15.) számú

28.

határozata
Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a megállapítására
Képviselő testület:
Tiszaszentmárton Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A határozatról értesülnek:
1./ Pénzügyi főelőadó helyben
1. melléklet
Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
Forintban!

MEGNEVEZÉS

A

Sorszám
B

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség
összegei
2018.

2019.

2020.

C

D

E

ÖSSZESEN
F=(C+D+E)
F

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

01

2 230 000

2 430 000

2 500 000

7 160 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel

02

600 000

600 000

600 000

1 800 000

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

03

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel

04

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

05

80 000

80 000

80 000

240 000

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

06

Saját bevételek (01+… .+06)

07

2 910 000

3 110 000

3 180 000

9 200 000

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

08

1 455 000

1 555 000

1 590 000

4 600 000

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak
aktuális tőketartozása

09

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb
értékpapír esetén annak vételára

10

29.

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

11

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

12

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár

13

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még
ki nem fizetett ellenérték

14

hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti
betétek, és azok összege

15

Fizetési kötelezettség (09+…+15)

16

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (08-16)

17

1 455 000

1 555 000

1 590 000

4 600 000

Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

Szűcs Dezső: Elmondja, hogy most sem változott az önkormányzat finanszírozása, maradt a
feladatalapú finanszírozás. Az önkormányzat számára kötelező feladatot továbbra is a
törvény írja elő, az önkormányzat eltérő adottságait figyelembe véve. Azt az összeget, amit az
önkormányzat nem használ fel a kötelező feladat ellátására, azt vissza kell fizetni. Az
önkormányzati feladatok finanszírozására 40.412.798 Ft-ot kap az önkormányzat. Ezt a
településüzemeltetésre, egyéb önkormányzati feladatok ellátására, kiegészítésre, szociális
feladatok ellátására, közművelődési feladatok ellátására és szünidei étkeztetésre kapja az
önkormányzat. Megjegyzi, hogy a kiegészítés 1.375.858 Ft-tal több, mint az elmúlt évben,
ami a polgármester illetménye emelésének a fedezetére szolgál. Területalapú támogatással 2
millió forinttal számoltak, 10 millió forint a lekötött betét, mely szintén szerepel a
költségvetésben. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2017. évi költségvetési bevételek
tervezett előirányzata 119.833.398 Ft, melyet kiegészített a lekötött betét és az előző évi
pénzmaradvány, így összesen 2017. évben 151.499.398 Ft fog rendelkezésre állni. Elmondja,
hogy a kiadások között szerepel 1.885.000 Ft, egy fő jubileumi jutalma. Megemlíti, hogy a
háziorvosi ellátásnak is jelentős a költsége, 4 fő dolgozik az egészségügyben. A civil
szervezetek támogatása is szerepel a költségvetésben, 100-100 ezer forinttal. A kiadások
között, mint ahogy a bevételek között is jelentős nagyságrendű a közfoglalkoztatás.
Szabó Károly: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
2017. évi költségvetés tervezetét és azt elfogadásra javasolja néhány kiegészítéssel,
módosítással. Az egészségügyben a betervezett 30 ezer forint helyett 50 ezer forint
bérkiegészítést javasolt a bizottság. Javasolták továbbá, hogy a képviselők havi tiszteletdíja 40
ezer forintban, az alpolgármester tiszteletdíja pedig 65 ezer forintban kerüljön megállapításra.
Megjegyzi, hogy Pénzügyi Bizottsági ülésen átbeszélték az Orbánné Dancs Tünde bérét.
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatásként elmondja, hogy alpolgármester tiszteletdíjának a
megállapítására szabály van az önkormányzati törvényben, mely szerint az társadalmi
30.

megbízatású polgármester tiszteletdíjának a 90 %-át nem haladhatja meg. Ez 179.500 Ft.
Erről az összegről, illetve ennek egy részéről az alpolgármester írásban lemondhat.
Boros Gyula:Úgy látja, hogy a dolgozói juttatások fontosak és szükségesek annak a
munkának az elismeréséhez, melyet a dolgozók végeznek. Úgy érzi, hogy ezt a jelen
költségvetésben fel kell vállalni. Ő szeretne valamilyen többlet juttatást biztosítani a
hivatalban dolgozóknak is. Kérdezi, hogy van-e erre lehetőség? Arra is kíváncsi, hogy a
terület alapú támogatás fog-e változni, tekintettel arra, hogy módosul 1-2 területnek a
művelési ága. Örül annak, hogy a képviselő-testület felvállalhatja a tiszteletdíj emelését. Ő is
fontosnak tartja, hogy az egészségügyben ne keressenek kevesebbet a dolgozók, mint az
elmúlt évben. Kérdezi, hogy Orbánnénak a betervezett kiegészítés a közmunka béren felül járe?
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a költségvetést terheli az idei évben a 4 fő
továbbfoglalkoztatása 6 hónapon keresztül, ami kb. 4 millió forintot jelent. Megemlíti, hogy
az egészségügyben a fiatalabb dolgozó bére elérte az idősebb dolgozó bérét a jogszabályi
változások miatt, ez bérfeszültséghez vezethet, így a Pénzügyi Bizottság által javasolt 50 ezer
forintos megosztáshoz ki fogja kérni a dolgozók véleményét. Úgy látja, hogy magas a
szolgáltatás ellátásának a bekerülése, így Zsurk önkormányzat hozzájárulását is kérni kell az
idei évben. Ő javasolja az 50 ezer forintos kiegészítés megosztását is. Az egészségügyben
lévő 1,7 millió forintos hiány magában foglalja az orvosnak fizetendő 500 ezer forintot is.
Boros Gyula: Egyetért azzal, hogy a plusz költségeket meg kell osztani a két település között.
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy a tiszteletdíj vonatkozásában nem lesznek a
legkiemelkedőbbek, de nem is a legelmaradottabbak. El tudja fogadni a tiszteletdíj összegét.
A hivatali dolgozók elismerése vonatkozásában elmondja, hogy még nem készült el a
hivatalra vonatkozó elszámolás, melyből látható lesz, hogy mennyi a dolgozók bére.
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy folyamatban van az elszámolás készítése, mely hamarosan
testület elé kerül. Megemlíti, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselőknek több mind 8 éve
nem emelkedett az illetményalapja, az most is 38.650 Ft. Ami plusz a dolgozóknak a
teljesítményértékelés alapján történő alapilletmény eltérítés, mely 20 %. Ezen túl
illetménykiegészítés van megállapítva, mely most 2017. január 1. napjától szintén 20 %-ra
emelkedett. Elmondja, hogy a hivatalban dolgozók közül 3 embernek kellett a bérét
kiegészíteni a garantált minimálbérre, mert a táblázat szerinti besorolás azt nem érte el.
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy a területalapú támogatás nem fog változni, mivel az osztatlan
területekre is igénybe volt véve a támogatás. A 015/72 hrsz-ú terület után utána kell járni,
mert eddig ez ki volt véve a támogatott területek közül. A megosztás után hátha igénybe lehet
venni ez után is a támogatást. Megemlíti, hogy fejlesztések esetleg a pénzmaradványból
valósíthatóak majd meg. Már kötelezettséget vállaltakaz Orbán Lajos házának a
megvásárlására, a mezőgazdasági utak rendezésére, a Kossuth út végének a rendbetételére és
az adósságkonszolidációra kapott pénzt is út felújítására kell felhasználni. Elmondja, hogy az
Orbánné részére betervezett pénz a közmunkás fizetésen felül van, erre az évre bruttó 52 ezer
forint összegű plusz bért terveztek és a járulékot.
Szűcs Dezső: Kérdezi, hogy a költségvetésbe legyen-e tervezve a nem képviselő bizottsági
tagoknak az egyszeri 30 ezer forintos tiszteletdíj?
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Boros Gyula: Véleménye szerint azt most is biztosítsák a külsős bizottsági tagok részére.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés és vélemény nem hangzott el, ezért Szűcs Dezső
polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással, mellyel a
képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati képviselő-testületének
2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáról

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

A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
149.044.398 Ft
152.966.398 Ft
3.922.000 Ft
3.922.000 Ft
0 Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel1
- ebből működési (hiány,többlet)
felhalmozási (hiány,többlet)

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 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.
1

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell
bemutatni.

32.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3.melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását,
és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát
költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok szerinti bontásban a 9.1, 9.1.1, 9.1.2., mellékletek szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg

A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

polgármester,

a

(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 5 %-át. Ennek fedezetére a
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának
növelésére fordítható forrás szolgálhat2.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási

2

Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.
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előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 3.
(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-ig4 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
5. § (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) 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.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi
juttatások terhére növelhető.
(4) 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.
(5) 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 polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a
jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
3

Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb
időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
4
Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.
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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.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakember útján gondoskodik.
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2017. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a
képviselők tiszteletdíját emeljék meg havi 40 000 Ft-ra, a külső bizottsági tagok tiszteletdíja
maradjon évi 30 ezer forint, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati képviselő-testületének
3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A települési képviselők tiszteletdíját havi bruttó 40 000 Ft-ban állapítja meg.
2.§ A képviselő-testület bizottságainak munkájában részt vevő nem képviselő tagok részére
évi bruttó 30 000 Ft tiszteletdíjat állapít meg, mely minden év december hónapjában kerül
kifizetésre.
3.§ (1) Ez a rendelet 2017. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti:
a) A képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/1999. (II. 22.) önkormányzati rendelet
b) A képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2008. (I. 31.) önkormányzati rendelet
c) A képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2010. (X. 14.) önkormányzati rendelet
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az alpolgármester tiszteletdíjának emeléséről
szóló javaslatot, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett
és az alábbi határozatot hozta:
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Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati képviselő-testületének
9/2017. (II. 15.) számú
határozata
Boros Gyula alpolgármester tiszteletdíjának a megállapításáról
A képviselő-testület:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)-(3)
bekezdése alapján Boros Gyula alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havi
bruttó 170 000 Ft-ban állapítja meg.
Költségtérítését havi 25.500 Ft-ban állapítja meg.
A határozatról értesülnek:
1./ Boros Gyula alpolgármester
2./ pénzügyi főelőadó helyben
Boros Gyula: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ő nem kéri a 170 000 Ft-os tiszteletdíj
megállapítását, mert azt soknak tartja. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tiszteletdíja a
pénzügyi bizottság javaslatának megfelelően 65 000 Ft-ban kerüljön megállapításra. Az e
fölötti részről lemond írásban is.
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati képviselő-testületének
10/2017. (II. 15.) számú
határozata
Boros Gyula alpolgármester tiszteletdíja megállapításának módosításáról
A képviselő-testület:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)-(3)
bekezdése alapján Boros Gyula alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havi
bruttó 65 000 Ft-ban állapítja meg.
Költségtérítését havi 9.750 Ft-ban állapítja meg.
A határozatról értesülnek:
1./ Boros Gyula alpolgármester
2./ pénzügyi főelőadó helyben
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Tárgy: (3.) Tsp. Beszámoló a tiszaszentmártoni „Tiszamenti Nyugdíjas Klub” 2016. évi
beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Eszenyi Józsefné klubvezető
Eszenyi Józsefné: Elmondja, hogy a beszámolója teljeskörű, az a véleménye, hogy viszik a
falu jó hírnevét a klub munkájával. A beszámolót nem kívánja kiegészíteni.
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a képviselő-testület a költségvetési
rendeletébe minden civil szervezet részére 100 ezer forint juttatást tervezett.
Szélné Pap Aranka: Úgy gondolja, hogy gazdagabb a település a klubbal. Érdeklődik, hogy
megfelel-e a hely, ahol vannak?
Eszenyi Józsefné: Elmondja, hogy ha lenne pályázati lehetőség, akkor élnének a Sallai ház
felújításával és oda költöznének át, de jelenleg megfelel a teleház melletti oktatóterem.
Boros Gyula: Örül civil szervezetek jelenlétének, sajnálja, hogy a kertbarát klub megszűnt.
Érdeklődik, hogy nem akarnak-e önállósulni a vasuttól?
Eszenyi Józsefné:Tájékoztatja a testületet, hogy nem akarnak a vasuttól leválni, így nincs
annyi költség, mintha önállóa szervezet lenne a klub.
Szűcs Dezső: Megköszöni a nyugdíjas klub munkáját és azt, hogy különböző rendezvényekre
is elkísérték a képviselő-testületet.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a nyugdíjas klub beszámolójának az
elfogadását, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati képviselő-testületének
11/2017. (II. 15.) számú
határozata
a tiszaszentmártoni „Tiszamenti Nyugdíjas Klub” 2016. évi beszámolójának
elfogadásáról
A képviselő-testület:
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A tiszaszentmártoni „Tiszamenti Nyugdíjas Klub” 2016. évi beszámolóját megtárgyalta és azt
elfogadja.
Megköszöni a Nyugdíjas Klub 2016. évi munkáját.
A határozatról értesülnek:
1./ Tiszaszentmártoni „Tiszamenti Nyugdíjas Klub” helyben
Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy minden közfoglalkoztatási program támogatást nyert, 70 fő
lesz a mezőgazdasági programba, a többi kisebb program pedig 10-10 fővel fog indulni. A
közfoglalkoztatottakra javaslatot fognak tenni, a bizottság pedig majd dönt arról, hogy ki
kerüljön behívásra.
2./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy a földterületek egyeztetési eljárása során korrigálni kellett a
041/4 hrsz-ú terület kitűzését, mivel a 4 m-es utat nem hagyta jóvá a földhivatal, 6 m-re ki
kellett szélesíteni a tulajdonosok terhére. A 03/8 hrsz-ú terület egyeztetésére február 23-án fog
sor kerülni az ügyvédnél. Volt már ebben több egyeztetés kezdeményezve, de
eredménytelenül. Február 23-án lesz még a 015/72-es terület megosztása is. Három fő köt
egyezséget, Deregi Klaudia, Orbán Róbert és az önkormányzat. Ez a földhivatalnál fásított
területként szerepel, visszaállítható a művelésbe.
3./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodását az ÁSZ
ellenőrzi. Február 8-án és 9-én a helyszínen ellenőriztek, de ezen túl rengeteg dokumentumot
bekértek.
Az ülésen más tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.

K.m.f.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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