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Tarnaszentmária Községi Önkormányzat
3331 Tarnaszentmária, Egri u.2.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020.február 11.-én 15.00
órakor megtartott testületi ülésén.
Ülés helye: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 3331.Tarnaszentmária, Egri u. 2. sz.
hivatali helyiségében.
Jelen vannak:
1. Flesch Gabriella polgármester
2. Török Gábor alpolgármester
3. Simonné Szilák Nikolett képviselő
4. Dr. Szalay István képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
1.

Kozma-Kékesi Gitta aljegyző

Távolmatadását jelezte: Erdei Csaba képviselő
Flesch GabrieHa polgármester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagokat és a testületi
ülésünkön megjelenteket.

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést megnyitom.
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet a kiküldött napirendi pontunkról.
NAPIREND:
1. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának elfogadására
Előadó: Flesch Gabirella polgármester
2. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának elfogadására
Előadó: Flesch Gabirella polgármester
3. Javaslat Verpeléd Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására
Előadó: Flesch Gabirella polgármester
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4. Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 2020 évi költségvetés tervezetének
elfogadására
Előadó: Flesch Gabriella
5. Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat a települési támogatás megállapításáról,
kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről rendelet
elfogadására
Előadó: Flesch GabireHa polgármester

6.

Javaslat Polgármester 2020. évi szabadságütemezésének elfogadására
Előadó: Flesch Gabirella polgármester

7.

Javaslat civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására
Előadó: Flesch GabireHa polgármester

8.

Javaslat

adósságot

keletkeztető

ügyletekből

eredő

fizetési

kötelezettségeknek

a

költségvetési évet követő három évre várható összegének elfogadására
Előadó: Flesch Gabirella polgármester
9.

Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előadó: Flesch Gabirella polgármester

10. Egyéb
ügyek,
indítványok.
(Felhatalmazás
Civil
szervezet
megalakítására,
székhelybefogadó nyilatkozat visszavonása meglévő civil szervezettől, aglomerációs
tervhez kapcsolódó felhatalmazás, felhatalmazás régi „Posta” épületének értékesítésére és
Új ingatlan vételéhez.

Van-e valakinek más javaslata?
Javaslat nem hangzott cl.
Szavazatra teszem fel, aki egyetért a felsorolt napirendi pontokkal, kérem kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő testülete, 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendpontokat az alábbiak szerint:

1/2020.(II.11.) ha tár o z at
Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő
elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:
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—

testülete egyhangúan

NAPIREND:
1. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának elfogadására
Előadó: Flesch Gabirella polgármester
2. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának elfogadására
Előadó: Flesch Gabirella polgármester
3. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására
Előadó: Flesch Gabirella polgármester
4. Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 2020 évi költségvetés tervezetének
elfogadására
5. Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat a települési támogatás megáHapításáról,
kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának e]lenőrzéséről rendelet
elfogadására
Előadó: Flesch Gabirella polgármester

6. Javaslat Polgármester 2020. évi szabadságütemezésének elfogadására
Előadó: Flesch Gabirella polgármester

7. Javaslat civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására
Előadó: Flesch GabireHa polgármester

B. Javaslat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek
költségvetési évet követő három évre várható összegének elfogadására
Előadó: Flesch GabireUa polgármester
9.

a

Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előadó: Flesch Gabirefla polgármester

10. Egyéb
ügyek,
indítványok.
(Felhatalmazás
Civil
szervezet
megalakítására,
székhelybefogadó nyilatkozat visszavonása meglévő civil szervezettől, aglomerációs
tervhez kapcsolódó felhatalmazás, felhatalmazás régi „Posta” épületének értékesítésére és
Új ingatlan vételéhez.
Felelős: Flesch GabrieHa polgármester
Határidő: értelem szerint

I.

Napirendi pont: Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításának elfogadására

Flesch Gabriella polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta kérem Kozma-Kékesi
Gitta aljegyző asszony tájékoztassa a megjelenteket a tárgyalandó napirendi pontunkról.
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Kozma-Kékesi Gina aljegvző: A jelenleg hatályos SZMSZ módosítására a Hivatal által ellátott
feladatok, az aljegyző kinevezése, valamkt a bélyegzőhasználattal kapcsolatos pontosítások miatt
volt szükség.

Flesch Gabriella polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet a módosítás megvitatására
és elfogadására.

Van kérdés észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Kérdés észrevétel nem hangzott cl, így
kérem a tisztelt képviselő-testület kézfeltartással szavazzanak!

Megállapítom, hogy Tarnaszentmári Községi Önkormányzat Képviselő
testülete 4 igen
szavazattal egyhangúan egyetért a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításának elfogadására tett javaslattal.
—

2 /2020Á11.11.) határozat

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Verpeléti Közös Önkormányzati
Hivatal módosításokkal egységes szerkezetben foglalt 2020. február 14. napján hatályba lépő
Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős:Kiszály Mária jegyző
Határidő: értelem szerint

II.

Napirendi pont: Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal
megállapodásának elfogadására
Előadó: Flesch Gabriella

Flesch Gabriella polgármester: A kiküldött anyaghoz van valakinek kérdése hozzászólása?

Kozma-Kékesi Gina aljegvző: A Hivatal működésben legfontosabb változás, minthogy már az
előzőekben említettem 2020. január 1-től aljegyző került kinevezésre, aki önállóan vezeti a
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Feldebrői Kirendeltséget és a Tarnaszentmáriai Ügyfélszolgálatot, így ezt a változást szükséges a
Megállapodásban is lefektetni.
A fentiek és több, kisebb módosítás miatt szükséges a korábbi megállapodás teljes módosítása, és
etmek megfeklően 2020. február 14. hatállyal éktbe lép a mellékelt megállapodás, mellyel egy
időben az előző megállapodás hatályát veszti.

Flesch Gabriella polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért az
elhangzottakkal kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő
testülete 4 igen
szavazattal egyhangúan egyetért a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításának elfogadására tett javaslattal.
—

3 12020.(IL11.) határozat

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodást 2020. február 14. napi hatállyal az előterjesztés melléklete
szerint hagyja jóvá.

Felelős:

Flesch Gabriella polgármester

Határidő:

értelem szerint
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III.

Napirendi pont: Javas~at Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésének elfogadására

Flesch Gabriella polgármester: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van kérdés
észrevétel?

Kozma-Kékesi Gitta aljegyző: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Közös
Hivatal költségvetésének a finanszírozást a Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése,
Verpelét kapja.
A hivatal létszámkerete: 18 fő. Verpelét város részére aki gesztor
önkormányzatunk a központi költségvetés által biztosított forráshoz a többi önkormányzatnak
további forrást nem kell biztosítania a 2020. évi működéshez.

Flesch Gabriella polgármester: Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a \Terpeléti Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését megvitatni és határozatot elfogadni
szíveskedjenek!

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő
testülete 4 igen
szavazattal egyhangúan egyetért a Verpeléd Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
elfogadására tett javaslattal.
—

4 /2020.(11i2.) határozat

Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Verpeléd Közös Önkormányzati Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetés

bevételi főösszegét 96.683.800 Ft-tal
kiadási főösszegét

96.683.800Ft-tal

továbbá a határozat meflékletét képező tartalommal fogadja el.

A 2020. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre.
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt
megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.
A Hivatalnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének időpontjában
nincsenek.
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A Hivatálnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
nincsenek. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény hatálya alá
tartozó adósságot eredményező Új kötelezettségvállalást a költségvetés nem tartalmaz.
A Hivatal jóváhagyott létszámkerete: 18 Fő.
A Hivatal költségvetése a székhelye szerinti
Önkormányzatának költségvetésében szerepel.

önkormányzat,

azaz

I .melléklet:

a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai

2. melléklet:

a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei

Verpelét

3. melléklet:

a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege.

Felelős:

Flesch Gabriella Tarnaszentmária Község polgármestere

Határidő:

értelem szerint

IV.

Város

Napirendi pont: Javaslat Tarnaszentmária községi Önkormányzat 2020 évi
költségvetés tervezetének elfogadására

Flesch Gabriella polgármester: A megküldött napirendi pontot megkapták, kérem a pénzügyi
osztályvezető asszonyt tájékoztassa pár mondatban a tisztelt képviselő-testületet.

Halászné Főezény Ágnes: Köszöntöm a megjelenteket. Az államháztartásról szóló törvény által
meghatározott kötelezettségeinknek eleget téve megalkotásra került a 2020. évi költségvetés
tervezete. Az előkészítő folyamat során ismert költségvetési tervezéshez szükséges információk
alapján az önkormányzatunk 2020. évi költségvetéséhez a mellékletet képező táblázatban
részletesen le van vezetve a működéshez és az ágazati feladatok ellátásához nyÚjtott támogatások
számszerű adatai

A településünk a kulturális feladatok eflátására is kap némi támogatást az államtól. A kötelezően
ellátandó és váiJalt feladatokhoz kapott támogatás csakis a adott feladatra lehet felhasználni. Az
szerencsés helyzet áilt elő, hogy az előző évben elnyert pályázat utolsó kifizetése is megérkezett,
melyet be tudtunk építeni a költségvetésünkbe.

Saját bevételként könyvelhetjük cl az önkonnányzat helyi adóból származó bevételit, valamint a
gépjárműadó 40%-át. Továbbá a tartalék oldal is kedvezően alakult, ami látható a rendelet
tervezet 7. mellékletében.
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Kozma-Kékesi Gitta aljegyző: A költségvetés tervezésének megtárgyalását jogszabályban
lefektetett határidőben szükséges elfogadni, mely minden megkezdett év február 15. napja.
Flesch Gabriella polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért az
elhangzottakkal kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő
testülete 4 igen
szavazattal minősített többséggel a Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetését megtárgyalta és az alábbi rendeletet alkotta:
—

TARNASZENTMÁRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ
TESTÜLETÉNEK
1/2020. (1112.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
TKRNASZENTMÁRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. Évi
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés ~ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tarnaszentmária Községi
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiteiled Tarnaszentmária Községi Önkormányzatára (továbbiakban:
Önkormányzat), valamint Tamaszentmária Községi Önkormányzatának Képviselő-testületére
(továbbiakban: Képviselő-testület).
A költségvetés címrendje
2.~
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat által ellátandó feladatok önálló címet alkotnak.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai
3.~
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek
bevételével csökkentett
bevételi főösszegét 19.058.638 Ft-ban,
finanszírozási műveletek kiadásával csökkentett
kiadási főösszegét 51.798.169 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket és kiadásokat a
következők szerint részletezi:
a) működési bevételek
ebből:
önkormányzatok működési támogatása
17.481.966 Ft
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közhatalmi bevétel

600.000 Ft

Működési bevétel

0 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

976 672 Ft

b) felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek

0 Ft

c) működési kiadások
Személyi juttatások

6.113.082 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

1.024.780 Ft

Dologi kiadások

7.268.180 Ft

Eflátottak pénzbeli juttatásai

2.430.000 Ft

Egyéb

működési célú kiadások

4.971.773 Ft

d) felhalmozási kiadások
Beruházások

0 Ft

Felújítások

29.990.354 Ft

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző
évek költségvetési maradványának igénybevételét 33.442.862 Ft összegben rendeli el a
következő módon:
Finanszírozási bevétel:
maradvány működési célú igénybevétele:
3.452.508 Ft
maradvány felhalmozási célú igénybevétele:
29.990.354 Ft
Ezt csökkentjük a finanszírozási kiadással:
Allamháztartáson belüli megelőlegezés:

703.331 Ft

Az egyéb működési célú kiadások 4.687.773 Ft tartalékot tartalmaz.
A kiadási főösszeg cím, alcímek, előirányzati csoportok és jogcímek szerinti megoszlását a
1. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeg cím, alcímek, előirányzati csoportok és jogcímek szerinti megoszlását
a 2. melléklet tartalmazza.
~3) Az Onkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti
bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(4) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkerete: 2 fő. KözfoglaLkoztatottak tervezett
létszáma: 1 fő
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(5) Az Önkormányzat beruházásait a 4. melléklet, tervezett felújításait az 5.melléklet
tartalmazza.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:
Aht.) 23. ~ (3) bekezdése alapján az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek
pótlására képzett tartalékot 7. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az állami hozzájárulásokat a 8. melléklet részletezi.
(9) A 9. melléklet az Önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(10) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programot a költségvetés nem tartalmaz.
(11) A 10. melléklet a helyi adóbevételeket mutatja be.
(12) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXC1V. törvény hatálya alá
tartozó adósságot eredményező új kötelezettségvállalást a költségvetés nem tartalmaz.
(13) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek.
(14) Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
(15) Az önkormányzat által ellátott feladatok közül a civil szervezetek támogatása az önként
vállalt feladat, a többi feladatot kötelezően ellátandó. Az önkormányzatnak csak a
kötelezően ellátott feladataihoz kapcsolódik bevétel.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok eliátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Az Önkormányzat a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(4) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.
(5)
a) Az év közben a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő
bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület az Áht. 34.~-ban
meghatározottak szerint dönt.
b) A polgármester előirányzat-módosítási hatáskörben összeghatár nélkül
megemelheti az államháztartáson belülről kapott támogatások, a véglegesen átvett
pénzeszközök összegével a megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat.

(6) Az Áht.23.~ (2) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 68. ~ (4) bekezdését
figyelembe véve a polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról,
döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(7) Az elemi költségvetésről és az évi költségvetési beszámolóról az államháztartás
információs rendszere keretében az Áht.107. és 108. ~-ban foglaltak szerinti
adatszolgáltatást a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(1) A Kttv. 151. ~-a alapján a polgármestert évi bruttó 231 .900 Ft cafetéria juttatás med meg.
(2) Az önkormányzat a közalkalmazott részére évi bruttó 200.000 Ft-os cafetéria-juttatást
biztosít.
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7
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését
megelőzően beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a költségvetési
rendeletbe.
.~

Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január hó 1.
napjától kell alkalmazni.

V.

Napirendi pont: Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat a települési
támogatás megállapításáról, ki6zetésének, folyósításának rendjéről, valamint
felhasználásának ellenőrzéséről rendelet elfogadására.

Flesch GabrieHa polgármester: Kérem az aljegyző asszonyt tájékoztasson a napirendi
pontunkkal kapcsolatban.

Kozma-Kékesi Gina aljegvző: A rendelet újbóli megalkotására azért volt szükség, mert a
korábbi rendelkezés címe is pontosításra került, továbbá a rendkívüli támogatások maximált
mértékét is megemeltük és kérvények benyújtásának eseteinek számát megemeltük két alkalomra.

Dr. Szalay István képviselő: Annyi hozzáhirni valóm lenne a rendelthez, hogy szükségesnek
látom a támogatási feltételeknél lefektetett résznél csak a Tarnaszentmária állandó lakcímmel
rendelkezők részesüljenek települési születési támogatásban

Kozma-Kékesi Gitta aljegyző: Rendben ez a szakasz módosításra kerül.

Flesch GabrieHa polgármester: Van kérdés hozzászólás, amennyiben nincs kérem a tisztelt
képviselő-testületet kézfeltartással szavazzon.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő
testülete 4 igen
szavazattal minősített többséggel a települési támogatás megállapításáról, kiazetésének
folyósításának rendjéről valamint felhasználásának eflenőrzéséről a rendeletet megtárgyalta és az
alábbi módosításokkal megalkotta:
—
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Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet

a települési támogatás megáHapításáról, ki6zetésének,
folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
eflátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. ~ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CL)~Q~SX. törvény 13. ~ (1)
bekezdés Ba. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni
települési támogatásokról a következőket rendeli el:.

I. Fejezet

Általános szabályok

1.S (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tarnaszentmária Községi Önkormányzat illetékességi
területén érvényes lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, akik legalább 1 éve
Tarnaszentmária településen életvitelszerűn élnek, és a településen életvitelszerűen lakó
személyekre, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 3. ~ (1)-(3) bekezdései és a 7. ~ (1) bekezdése szerinti személyekre.
(2) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket az önkormányzat képviselő-testületének
felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben:
a) a polgármester és
b) a jegyző
gyakorolja.

(3) A jogosultak jövedelmének kiegészítésére, pótlására:
a) pénzbeli támogatások

b) természetbeni támogatások
nyú;thatóak.
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2.~ (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rende]kezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4—16. ~-a határozza meg.
(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva
kerülnek meghatározásra.
(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. ~ (1) bekezdése szerint
kell alkalmazni.
(4) Az eljárást a települési iskoláztatási és óvodáztatási támogatás kivételével az önkormányzati
hivatalnál Írásban előterjesztett kérelenire kell elindítani.
(5) A települési lakásfenntartási támogatás igénylésénél a vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel
meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális eUátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét
nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve

-

-

a

az adott ellátásnál meghatározott

személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.
(6) A hatóság az eljárást megszünteti, ha az ügyfél kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való
felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte. A
hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől
számított 8 munkanapon belül meg kell tenni.
(7) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell
megindítani.
3.~

(1) A kérelemben fel kefl tüntetni a (2) bekezdésben meghatározottakon tólmenően

amennyiben az adott támogatási forma előhja

—

-

a támogatás elbírálásához szükséges további

adatot, igazolást, valamint a támogatás igénylésének indoklását.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a)

a kérelmező, valamint a vele azonos lakcímen élő személyek vonatkozásában érvényes
személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ- kártya, adókártya másolatát,
b) rendszeres jövedelemmel rendelkezők esetében a munkáltató által kiállított kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről igazolást,
c) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló adóhatóság által
kiadott igazolást,
d) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség
által kiállított igazolást,
e)

nyugdíj, nyugdíjszerű eHátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított
éves értesítőt és a nyugdíjszelvényt,

O

egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzeflátásra vonatkozó igazolást,
g~ gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés;
átutalás postai szelvénye) amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló
nyilatkozatot
Ii)

16. év feletti személy esetében 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást, vagy
hallgatói jogviszony igazolást,
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i)

a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló hatot, amennyiben a lakásban tartózkodás
ogcíniére vona&ozóan adatot jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartás nem
tartalmaz (adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés),

j)

a gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot,

k)

a támogatás megállapításához előírt egyéb igazolást.

4.~ (1) A pénzbeli ellátások kihzetése banki átutalással vagy házipénztárból történő kifizetéssel
történik.
5. ~ (1) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a döntést követő B napon belül kell folyósítani.
(2) A természetbeni települési támogatások kifizetéséről, utalásáról a számviteli szabályok
betartásával a pénzügyi előadó gondoskodik.
(3) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt
időponttól meti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás
teljes összegét kell folyósítani.
(4) Települési támogatás megszűnésének esetei:
a) a jogosult elhalálozása esetén, a haláleset hónapjának utolsó napjával,
b) a jogosult lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó nap jával,
c) a jogosult és a közüzemi szolgáltató közötti szolgáltatási szerződés megszűnik, a
szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjával,
d) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az erről való hivatalos tudomásszerzés
hónapjának utolsó napjával,
e) a jogosult a támogatás megszüntetését kéri, a jogosult által megjelölt hónap utolsó

nap jával,
~ jogosulatlanul történt igénybevétel esetében a tudomásra jutást követően azonnal.
II. Fejezet

Péwzbeli szociális ellátások

6. ~ E rendelet alapján a jogosult részére a 7. ~ban nevesített eseti pénzbeli települési támogatást
kell megállapítani.

7. ~ (1) A pénzbeli települési támogatás formái:
a)
b)
c)
d)
e)

rendkívüli települési támogatás,
az elemi kár elhárításához nyújtott települési támogatás,
települési temetési támogatás,
települési iskoláztatási és óvodáztatási támogatás
települési születési támogatás

~

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj,
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(2) A polgármester dönt:
a) a rendkívüli települési támogatásról
b) az elemi kár elhárításához nyújtott települési támogatásról,
c) települési temetési támogatásról,
d) települési iskoláztatási és óvodáztatási támogatásról,
e) települési születési támogatásról
(3) A Testület dönt: Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról.

Rendkívüli települési támogatás

8. ~ (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került. Támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások esetén így különösen
betegség, gyermeknevelés, gyermekétkeztetés- anyagi segítségre szorulnak. Az önkormányzat
települési támogatást nyújt:
a) annak az egyedülállónak, akinek az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem éri el, vagy
b) annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át,
c) valamint a közös háztartásban élő családtagok külön-külön nem részesülhetnek rendkívüli
települési támogatásban
(2)A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való
rászorultságát.
9.~ (1) Rendkívüli települési támogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet adni.
(2) Maximum egy évben két alkalommal megállapítható eseti rendkívüli települési támogatás
maximális összege 50.000 Ft.
Elemi kár, vis major

1O.~ (1) Elemi kárra tekintettel méltányosságból rendkívüli települési támogatásra jogosult az a
személy, akinek a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került.
(2) Elemi kámak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás,
talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.
(3) A támogatás összege kérelmenként maximum 50.000 Ft lehet. Egy ingatlanra egy évben csak
egyszer lehet támogatást adni.
(4) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha kérelmező lakhatását
biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett.
(5) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem beér
kezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. A
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kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem
elutasítását vonja maga után.
(6) El keH utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy
a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,
b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem,
vagy nem megfelelő mértékben vett részt.
(7) Az elemi kárra tekintettel kéreknezett települési támogatás megítéléséről a polgármester a
kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül dönt. A támogatást megítélő határozatban
legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával

-

-

a jogosultat kötelezni kell arra, hogy a támogatással

megítélt összeget az elemi kár helyreállítására fordítsa. A határidő elteltével a jegyző ellenőrzi a
támogatási összeg cél szerinti felhasználását.
(8) A támogatást megítélő határozatban legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával
-

jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról

-

az elemi kárt szenvedett ingatlanon lakcímmel rendelkező nevére szóló számlával

-

a

a nevére, vagy
-

elszámoljon.

(9) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint
használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget határozatban kell
kötelezni a támogatás megtérítésére.

Települési temetési támogatás

11. ~ (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a
Tarnaszentmáriai áUandó lakosú temettető személy, aki Tarnaszentmátiai állandó lakosú elhunyt
eltemettetéséről gondoskodik.
(2) Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési temetési támogatás összege alkalmanként a
temetés számlával igazolt összegének 20 °‚~o-a, de legfeljebb 40.000 Ft.
(3) A települési temetési támogatás kérelmezni lehet a temetési költségek utólagos megtérítésére.
(4) Nem állapítható meg települési temetési támogatás, amennyiben a temettető köztemetési
támogatásban részesült.
(5) A temettetőnek a kérelinéhez csatohiia kell a temetési költségekről a temettető nevére kiállított
számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot. A települési temetési
támogatásáról, annak beérkezésétől számított 3 napon belül kell döntést hozni.
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Települési iskoláztatási és óvodáztatási támogatás

12.~ (1) Települési iskoláztatási támogatásra jogosult a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a
szülővel együtt élő házastárs, a nevelőszülő, a gyám, nagykorúvá vált gyermek, továbbá az a
tanuló, aki Tarnaszentmária település területén állandó lakóhellyel rendelkezik és
élet’ritelszerúen a településen él.
(2) Ovodáztatási támogatásra jogosult minden Tarnaszentmáriai lakcínimel rendelkező
óvodáskorú gyermek törvényes képviselője.
(3) A támogatások mértéke a következő
a) óvodai nevelésben részesülő gyermek: 30.000 Ft
b) alapfokú nappab intézményi oktatásban részesülő tanuló: 40.000 Ft
c) középfokú nappali intézményi és 01(3-s oktatásban részesülő tanuló: 50.000 Ft
d) felsőfokú nappali intézményi oktatásban részesülő tanuló: 60.000 Ft
(4) A támogatás minden év szeptember 1-től november 30-ig óvodai ás iskolalátogatási igazolás
ellenében vehető igénybe.
(5) A települési iskoláztatási támogatás a tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony
szünetelésének időtartamán nem állapítható meg.
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Települési születési támogatás
13. ~ (1) A születési támogatásra jogosult az a Tarnaszenttnária településen állandó lakóhellyel
rendelkező személy, aki a gyermek születése előtt legalább 1 évvel már Tarnaszenmiária
településen él.
(2) A születési támogatást a szülő a gyermek(ek) születését követő 6 hónapon belül igényelheti. A
kérelemhez csatolni kell:
a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
b) a szülő/törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermeket saját
háztartásában neveli.
(3) A születési támogatás összege gyermekenként 50.000,- azaz ötvenezer forint, mely összeget a
támogatás igénylését követő 30 napon belül kell kifizetni a szülő/törvényes képviselő részére.

Bursa Hungarica felsőoktatási önkonnányzati ösztöndíj
14.~

(1)

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Ösztöndíjpályázathoz

történő

csatlakozásról évente a Képviselő-testület a pályázati Feltételek ismeretében dönt.
(2) A képviselő-testület zárt ülésen bírálja cl a beérkezett pályázatokat és dönt az ösztöndíjak
megállapításáról.

III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások

15.~ (1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő
ellátásokat nyújtja:
a) eseti természetben nyújtott támogatás
aa) köztemetés,
b) rendszeres természetben nyújtott támogatás
ba) települési gyógyszertámogatás,
bb) települési lakásfenntartási támogatás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti természetbeni ellátást közvetlenül az ellátó intézménynek, a
forgalmazónak, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.
(3) A polgármester dönt:
a) köztemetésről.
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b) a települési gyógyszertámogatásról,
(4) A jegyző dönt a települési lakásfenntartási támogatásról.

Köztemetés

16.S (1) A köztemetésre vonatkozó szabályokat az 1993. évi III. törvény 48.~ értelmében kell
alkalmazni.
(2) A polgármester az elternettetésre köteles személy kérelmére:
a)

a köztemetés költségeinek visszafizetésére legfeij ebb hat havi részletüzetési
lehetőséget biztosít, vagy
b)
a megtérítési kötelezettség alól mentesíti a kérelmezőt, ha az egy főre jutó
nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének a 100 %-át.

Települési gyógyszertámogatás

17.

~

(1)

Települési gyógyszertámogatásra jogosult

az

a

személy, aki közgyógyellátási

igazolvánnyal nem rendelkezik és a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások
miatt időszakosan vagy tartósan létfenntattási gonddal küzd.
(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha:
a) egyedülálló esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 °!o-át nem haladja meg,
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 °‚/o-át nem haladja meg,
b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai
meghaladják a havi 5.000 Ft-ot, és
c) orvos és a gyógyszertár igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó
egyéb kiadások szükségességét.
(3) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális összege
10.000 Ft, de nem lehet több az orvos és gyógyszertár által igazolt gyógyszer költség 70 %
nak 500 forintra kerekített összegét’
(4) Nem részesülhet települési gyógyszertámogatásban az a személy, aki alanyi,- vagy normagv
közgyógyellátásban részesül.
(5) A települési gyógyszertámogatás rendszeres települési támogatás formájában nyújtható.
(6) A települési gyógyszertámogatás természetben nyújtott rendszeres települési támogatás, mely
6 hónapra állapítható meg. Kérelmet évente két alkalommal lehet benyújtani
(7) A települési gyógyszertámogatás a döntését követő hónap 1. napjától kerül folyósításra
-
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Települési lakásfenntartási támogatás

18.~ (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a kéreknező, ahol a háztartásban az
egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 °/o-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és teljesülnek az e rendeletben
meghatározott egyéb feltételek.
(2) A kérelmezőnek a kérelemhez egy hónapnál nem régebbi számlával igazobia kell a havi
lakásfenntartási kiadásait. A kérelem elbí.rálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a
vi]Janyáram, víz- és gázfogyasztás fogyasztó által fizetett összege.
~3) A települési lakásfenntartási támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet
megállapítani. A támogatás a kérelem benyújtás hónapjának 1. napjától kerül megállapításra. A
támogatás ismételt megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság megszűnését követő
hónapban nyújtható be.
(4) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális
összege

5.000 Ft.

(5) A (4) bekezdés szerinti összeg nem haladhatja meg az (2) bekezdés szerint a települési
lakásfenntartási támogatás körébe bevont kiadások 70°/o-ának 500 forintra kerekített összegét.
19.~

(1)

Települési

lakásfenntartási

támogatásban

azon

kérehnező

részesül,

akinek

az

életvitelszerűen lakott ingatlanon a kérelem benyújtásakor az önkormányzat felé nincs helyi adó
és köztartozása vagy különös méltányolást igénylő esetekben akinek két éves elmaradásnál nem
több helyi adótartozása halmozódott fel, valamint a lakókörnyezete az alábbiak szerint rendezett:
a)

az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerű használata
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott
található szemét és lom eltávolítására.
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli
területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése,
e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb) vizes helyiség és iilemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
fertőtlenítése
ec) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése,
cd) az állattartásra vonatkozó szabályok betartása.
ee) a ház olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerű használhatóságot,
ef) a ház vonatkozásában biztosítva legyen a bigiénikus állapot.
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(2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(3) A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a j ogosultat megfelelő,
de legalább ötnapos határidő tűzésével az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel
kell szóh’tania, amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget a kérelme elutasítható, vagy a
támogatásra Való jogosultság megszüntethető.
-

-

(4) A települési lakásfenntartási támogatásra azon rászorult jogosult, akinek a kérelemben beadott
számlákon túl6zetés vagy hátralék nem mutatkozik, amennyiben ezen tényezők fennállnak a
kérelem elutasításra kerül.

IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések

20. ~ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott
kormányrendeletek és más Felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

21

~.

(1) A rendelet 2020. év március hó 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a települési
támogatásról és az egyéb szociális e]látásokról szóló 2,12016. (IV.6.) önkonitányzati rendelet.
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VI.

Napirendi pont: Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságütemezésének
elfogadására

Flesch Gabriella polgánnester: A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az
ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.

Van kérdés hozzászólás, amennyiben nincs kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással
szavazzon.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő
testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a Polgármester 2020. évi szabadságütemezését és az alábbi
határozatot hozta:
—

5/2020.(IL1t) határoz at
Tarnaszenunária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ‚Javaslat
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat polgármestere 2020. évi szabadsága ütemezésének
jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. (1) és (3)
bekezdésében foglaltak alapján Flesch Gabriella polgármester
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztését és az alábbi döntést hozta:
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Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Flesch Gabriella
polgármester 2020. évben 39 munkanap szabadságra jogosult.

1.

A Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét
a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. ~ (2) bekezdése alapján
a
határozat mellékleteként jóváhagyja.
a. 2019. évben járó szabadság maradványa 5 nap.
b. 2020. évben 39 munkanap szabadságra jogosult, Így összesen a 2020. évben igénybe
vehető szabadsága az alábbi:
Alapszabadság/év (2019.10.14.-2019.12.31.)
5 munkanap
Alapszabadság/év (2020.01.01 .-2020.1 2.31.)
25 munkanap
Pótszabadság/év (2020.01.01.-2020.12.31.)
14 munkanap
—

—

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megállapított 44 munkanap szabadság ütemezését a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt arra, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat
polgármestere részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2020. évre vonatkozó szabadság
értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése
alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.
Felelős:

Flesch Gabriella Polgármester

Határidő:

folyamatos

Naptan nap
megjelolese

Igénybe venni
kivant napok szama
adott honapban

9-13
20-24
4-8

5
5
5

13-17
24-28
7-11
5-7
12-16
7,14-18

5
5
5
3
5
6

.

Ev

2020.

VII.

‚

Honap
Január
Február
Március
Aprilis
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

.

‚.

.

Napirendi pont: Javaslat civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására

Flesch Gabriella polgármester: Tarnaszentmária Községi Önkormányzamak a közpénzek
felhasználásáról és a közpénzből nyújtott támogatás rendjéről szóló szabályzat értelmében
TarnaszenuTláia Községi Önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása során dönt a
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célfeladatok éves előirányzatáról, melynek keretében meghatározza a támogatást kérő civil
szervezetek részére nyújtandó támogatás összegét.
A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet a civil szervezetek részére

75 000

Ft-os

előirányzatot tartalmaz.
Önkormányzatunkhoz két pályázat érkezett, melyet külön kérem tárgyaljunk meg.
Első pályázat a Verpeléti Polgárőr Egyesület részéről érkezett, támogatási összegként 50.000
forintot kért, én javaslom elfogadásra, hiszen polgárőreinkre mindig lehet számítani és Jelenlétük
is rendszeres településünkön.
Kérem, aki egyetért kézfeltartással szavazzon.
Megá~lapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő

—

testülete 4 igen

szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Következő pályázó a Tarnamenti-Lovas hagyományőrzők Sportegyesülete. Támogatási összeg
25.000 forint, melyet a lovas nap megrendezésére kértek. Elfogadjuk az igényüket?
Kérem kézfeltartással szavazzanak, amennyiben egyetértenek az előterjesztéssel.
Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő

—

testülete 4 igen

szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot a civil szervezetek 2020. évi önkormányzati
támogatását.
6/2020S11.11.) határoz at

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2020. évi
önkormányzati támogatását a következők szerint határozza meg:

Támogatást igénylő

Támogatás célja

Támogatás
összege (Ft)

Verpeléti Polgárőr Egyesület

Térhgyelő rendszer kor., formaruha
besz

50 000

2020. évi lovasnap támogatása

25 000

Tarnamenti Lovas-hagyományőrzők
Sportegyesülete

75 000

Összesen

A támogatási összegek civil szervezetek részére történő kifizetése a szervezetek vezetőivel kötött
szerződésben

—

a költségvetés likviditási helyzetét figyelembevételével

történik.
Felelős.

Flesch Gabriella polgármester

Határidő:

határozat szerint
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-

meghatározott időben

VIII.

Napirendi pont: Javaslat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő azetési
kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegének
elfogadására

Flesch Gabriella polgármester: Kérem az aljegyző asszonyt tájékoztassa a testületet a
napirendi pontunkkal kapcsolatban.

Kozma-Kékesi Gitta aljegyző: A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve szükséges
határozatot hoznunk, melynek a lényege, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futaniidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-át

Flesch Gabriella polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet határozzunk a napirendi
pontunkkal kapcsolatban és kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmái-ia Községi Önkormányzat Képviselő
testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegére tett javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
—

7/2020.(II.11.) határozat

Feldebrő Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A ~-ában foglaltaknak történő megfelelése érdekében Feldebrő Községi
Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és saját
bevételeit a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadj a.
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1. melléklet a 7/2020.(II.11.) határozathoz
Saját bevétel és adósságot
.

MEGNEVEZES

Sotszám

A

13

Helyi adóból és a települési adóból
szarmazo bevetel

01

Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyotu
értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj ~
hozambevétel
Tárgyi eszköz és az iminateriális
jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel

keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség osszegei

ÖSSZESEN
F=(C+D+E)

2020.

2021.

2022.

C

D

E

600.000

600.00
O

600.00
O

1.800.000

F

02

03

04

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

05

Kezesség-, illetve
garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

06

Saját bevételek (01+... .+06)

07

600.000

600.00

600.00

1.800.000

Saját bevételek (07 sot) 50%-a

08

300.000

300.00

300.00

900.000

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

09

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

10
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egyéb értékpapír esetén annak
vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás
napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval
kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem
tartalmazó értéke
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
-

11

13

-

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

14

hite]intézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként az Államadósság
Kezelő Központ Zrt.-nél (a
továbbiakban: ÁI’CK Zrt.)
elhelyezett fedezeti betétek, és azok
összege

13

Fizetési kötelezettség
(09±.’ ‚+15)

16

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (07-16)

17

Felelős:

Flesch Gabriella polgármester

Határidő:

értelem szerint

600 000
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IX.

Napirendi pont: Javaslat iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

Flesch Gabriella polgármester: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
javasolta a Heves Megyei Kormánybivatal részére, hogy a Verpeléd Arany János Általános Iskola
és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola cím: 3351 Verpelét, Ifjúság. u. 34. iskola felvéteU
körzethatára Verpelét és Tarnaszentmária közigazgatási termete legyen. Ezt az előző megküldtük
és ezt a véleményt elfogadták, melyről határozatot szükséges hozni.
Flesch Gabriella polgármester: Kérdés észrevétel nem hangzott e1. Kérem a tisztelt képviselőtestületet határozzunk a napirendi pontunkkal kapcsolatban és kézfeltartással szavazzanak.

MegáUapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő
testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta az iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére tett javaslatot
és az alábbi határozatot hozta:
—

8/2020.(II.11.) határozat
T~xnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Egri Tankerületi
Központ által 2020-2021. tanévre megáUapított általános iskolai körzethatárok kijelölésével, mely
szerint a a Verpeléd Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola
cím: 3351 Verpelét, Ifjúság. u. 34. iskola felvételi körzethatára Verpelét és Tarnaszentmária
közigazgatási területe.

Felelős:

Flesch Gabrielia polgármester

Határidő:

2020. február 11
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X.

Napirendi pont: Egyéb ügyek indítványok

Fleseb GabrieHa polgánnester Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy a jövőben lehetőségünk
nyílik szennyvízhálózat kiépítésre, amit egy konzorcium keretein belül rudunk megvalósítani Sirok
településsel karöltve, melyhez Sirok, Kőkút, Tarnaszentmária is csatlakozna. Köztudott, hogy
településünkön nincs szennyvízhálózat, így már nagyon időszerűvé válik ez a kivitelezés.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet határozzon támogatói szándékáról. Van kérdés észrevétel,
amennyiben nincs kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Tarnaszentniária Községi Önkormányzat Képviselő
testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja a szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó kezdemén) ezést és
az alábbi határozatot hozta.
—

11/2020.(II.1L) határozata

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt a kezdeményezést,
melyben Sirok Község Önkormányzata az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. től a
Sirok Tarnaszentmária Verpelét agglomerációs körzet megváltoztatását kérelmezi.

Továbbá felhatalmazza a képviselő testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére.

Felelős:

Flesch Gabriella polgármester

Határidő:

2020. február 11.

Flesch Gabriella polgármester: Mivel más bejelentés nem hangzott el, az ülést bezárom.

?
Flesc Gabriella
polgármester
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