JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012 február 13-án (
hétfőn) du. 16 órai kezdettel megtartott rendes képviselőtestületi üléséről.
Helye: Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Földszint 3 számú iroda,
5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.
Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint:
Buczkó Csaba önkormányzati képviselő
Katona Lászlóné önkormányzati képviselő
Mészáros Zoltán polgármester
Rumpler Györgyné önkormányzati képviselő
Zabláczki Józsefné önkormányzati képviselő
Hatvani Júlia jegyző
Kudela Istvánné Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
Igazgatója
Gulyás Irén pénzügyi előadó
Mészáros Ágota Tiszavárkonyi lakos
Molnár Nagy Zsuzsanna Tiszavárkonyi lakos
Igazoltan távol maradt:
Héja Attila önkormányzati képviselő
Gyalai Pál alpolgármester, önkormányzati képviselő
Mészáros Zoltán polgármester: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 7 fő önkormányzati képviselőből 5 fő jelen van, az ülést
határozatképesnek nyilvánítja. Megállapítja, hogy Héja Attila önkormányzati képviselő és
Gyalai Pál alpolgármester nem jelent meg, valószínűleg a rossz idő miatt. Az ülés napirendi
javaslata megegyezik a meghívóban szereplő napirendi javaslattal. Megkérdezi, hogy más
napirendi javaslat van e. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra bocsátja a meghívóban
szereplő napirendi javaslatot. Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, a napirendet elfogadja a következők szerint:
Napirend
1.) Az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
2.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
3/2010. (II:01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
3.) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010. (II.01.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
4.) A belső ellenőrzés 2011 évi összefoglaló ellenőrzési jelentése.
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
5.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvényről
előterjesztés
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
6.) Változások a helyi adókban 2012 évben.

Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
7.) Egyebek.
Előadó : Mészáros Zoltán polgármester

1.) Napirendi pont :
Az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőtestületet a
jogszabályi változásokról, amelyek az önkormányzati költségvetési rendeletek szerkezetét
is érintik. Elemi költségvetések készültek, amelyek alapján készült el a rendelet tervezet.
Az előzetes egyeztetések megtörténtek. A likvid hitelünket a bank meghosszabbította hat
hónapra, így egy kis időt nyerünk. Felkéri Gulyás Irén pénzügyi előadót, hogy az
előterjesztést szóban egészítse ki.
Gulyás Irén: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a
tervezés során figyelembe vettük a 2011 évi tényleges adatokat, amelyek rendelkezésre
álltak, valamint az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott 2012 évi költségvetési
koncepcióban foglaltakat. Részletesen ismerteti a bevételi oldalon megjelenő adatokat.
Részletesen tájékoztatást nyújt a kiadásokról. A gépjármű adó teljes összegét, valamint az
iparűzési adó teljes összegét be tervezhettük a koncepcióban foglaltakkal ellentétben. A
10 %-os létszám leépítést beterveztük a költségvetésbe. A háziorvosi szolgálat
vállalkozásba adása két fő létszám leépítést jelentett. A közoktatási ágazaton két fő
nyugdíjba vonult, az álláshelyek nem kerülnek betöltésre. A személyi kiadásoknál a 2011
évi kiadásokhoz képest csökkenés van 5 %, a tavalyi létszám leépítés eredményeként. A
dologi kiadásoknál 16, 9 %-os növekedés van egyrészt az Áfa emelkedés, másrészt az
általános áremelkedések miatt. Csökkent az átadott pénzeszközök nagysága, a háziorvosi
szolgálat vállalkozásba adása miatt. Tájékoztatja a képviselőtestületet a szállítói
tartozásokról, amely a mérlegben fognak megjelenni. Látható, hogy a bevételek nem
fedezik a kiadásokat, a hiány 35.340.-e. Ft. Mindenképpen szükséges az ÖNHIKI pályázat
benyújtása és reméli, hogy sikerül ezzel mérsékelni a hiányt. Szükséges volt általános és
céltartalék betervezése is, ezek törvényi kötelezettségek.
Mészáros Zoltán: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés,
észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a rendelet tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2012. (II.16) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Tiszavárkony Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése
2. §
A képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 171.541 ezer forintban állapítja meg.
3. §
Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
98.925.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
6.847.- e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból,
0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
6.847 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,
0 e Ft
bd) többcélú kistérségi társulástól,
0 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
0 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
0 e Ft
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel
24.750.- e Ft
d) intézményi működési bevétel,
5.572 e Ft
e) felhalmozási bevétel
0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
100 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
0 e Ft
h) kölcsön
0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
0 e Ft
4. §
(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
169.568.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
77.074.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
20526.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
61.709.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
3.830.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
6.429.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés
473.- e Ft
ba) intézményi beruházások,
0 e Ft
bb) felújítások
0 e Ft
bc) kormányzati beruházások
0 e Ft
bd) lakástámogatás
0 e Ft

be) lakásépítés
0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások
473.- e Ft
c) kölcsönök
0 e Ft
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
a.)- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.094.- e. Ft
b.)- rendszeres szociális segélyezett ( reá irányadó nyugdíj korhatást 5 éven belül
betölti)154.-e. Ft
c.)- rendszeres szociális segélyezett ( foglalkoztatás alól mentesülők) 108.-e.Ft
d.)- időkorúak járadéka: 33..-e. Ft
e.)- normatív ápolási díj: 139.e.-Ft
f.)- normatív lakásfenntartási támogatás: 480.e.-Ft
g.)- Bursa Ösztöndíj „B”: 45.e.- Ft; Arany J. Ösztöndíj: 30.e.Ft
h.)- pénzbeli átmeneti segély: 300.- E. Ft,
i.)- rendkívüli gyermekvédelmi: 150.-e. Ft
j.)- köztemetés: 240.e.- Ft
k.)- közgyógyellátás: 85. e. Ft.
l.)- közfoglalkoztatás:
la.) - Polgármesteri Hivatal: 183.- e. Ft
lb.)- Endre Király Általános Iskola És Napközi Otthonos Óvoda: 165. e.- Ft
lc.)- önkormányzat: 624.-e. Ft
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs fejlesztési célja, amelyek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (
a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet
megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető
ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
5. §
(1) A költségvetés egyenlege 35.347.- e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 0 e Ft
b) külső finanszírozással 35.347 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele
0 e Ft,
aa) működési célú
0 e Ft
ab) felhalmozási célú
0 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése
0 e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása
0 e Ft,
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása
0 e Ft
aa) működési célú
0 e Ft
ab) felhalmozási célú
0 e Ft
b) hitel, kölcsön felvétele
35.347 e Ft
ba) működési célú
35.347 e Ft
bb) felhalmozási célú
0 e Ft
6. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 33 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.
7. §
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez
történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. §
(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigényekre és az
elmaradt bevételekre az általános tartalék 1.000.- e Ft,a céltartalék 500.- e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet
tartalmazza.
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. §
Az önkormányzat képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési
főösszegét 35.749.- ezer forintban állapítja meg.
10. §
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
0 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból,
0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,
e Ft
bd) többcélú kistérségi társulástól,
0 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
0 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
0 e Ft
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel
50 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
2.462 e Ft
e) felhalmozási bevétel
0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
0 e Ft
h) kölcsön
0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
0 e Ft

11. §
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott
tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
35.749.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
23.434.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
5.954.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
6.361.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:
0 e Ft
ba) intézményi beruházások,
0 e Ft
bb) felújítások
0 e Ft
bc) kormányzati beruházások
0 e Ft
bd) lakástámogatás
0 e Ft
be) lakásépítés
0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások
0 e Ft
c) kölcsönök
0 e Ft
12. §
(1) A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –
a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. §
Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési
főösszegét 44.502 ezer forintban állapítja meg.
14. §
Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
98.925.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
6.847.- e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból,
0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
6.847.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól,
0 e Ft
bd) többcélú kistérségi társulástól,
0 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
0 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
0 e Ft

bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik,
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel,
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/

0 e Ft
24.700.- e Ft
160.- e Ft
0 e Ft
100 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft

15. §
Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
42.529.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
6.660.- e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
2.171.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
23.439.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
3.830.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
6.429.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:
473 e Ft
ba) intézményi beruházások,
0.- e Ft
bb) felújítások
0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások
0 e Ft
bd) lakástámogatás
0 e Ft
be) lakásépítés
0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások
473.- e Ft
c) kölcsönök
0 e Ft
d.) tartalékok
da.) általános tartalék
1.000.- e. Ft
db.) céltartalékok
500.-e Ft
16. §
(1) A képviselőtestület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –
a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.
5. Az önkormányzat Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
költségvetési szervének költségvetése
17. §
Az önkormányzat képviselőtestülete az Endre Király Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 91.290.- ezer
forintban állapítja meg.

18. §
Az Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2012.
évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
0 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból,
0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,
40.903. e Ft
bd) többcélú kistérségi társulástól,
0 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
0 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
0 e Ft
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel
0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
2.950.- e Ft
e) felhalmozási bevétel
0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
0 e Ft
h) kölcsön
0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
0 e Ft
19. §
Az Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2012.
évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
91.290.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
46.980.- e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
12.401.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
31.909.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:
0 e Ft
ba) intézményi beruházások,
0 e Ft
bb) felújítások
0 e Ft
c) kölcsönök
0 e Ft
20. §
(1) A képviselőtestület az Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
21. §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület
hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét
elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
22. §
A képviselőtestület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.250.- Ft/év/fő.
23. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 3. számú
melléklet tartalmazza.
24. §
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselőtestület nem ruházza át.
25.§
(1)Az önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveleteivel kapcsolatos hatáskörök:
a.) Kötelezettségvállaló: polgármester
b.) Utalványozó: polgármester
c.) Ellenjegyző: pénzügyi előadó
d.) Érvényesítő: pénzügyi előadó
e.) Kifizető: adóügyi előadó-pénztáros
(2) Polgármesteri Hivatal finanszírozási célú pénzügyi műveleteivel kapcsolatos hatáskörök:
a.) Kötelezettségvállaló: jegyző
b.) Utalványozó: jegyző
c.) Ellenjegyző: pénzügyi előadó
d.) Érvényesítő: pénzügyi előadó
e.) Kifizető: adóügyi előadó-pénztáros
(3) Endre Király Általános iskola és Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv
finanszírozási célú pénzügyi műveleteivel kapcsolatos hatáskörök:
a.) Kötelezettségvállaló: polgármester
b.) Utalványozó: polgármester
c.) Ellenjegyző: pénzügyi előadó
d.) Érvényesítő: pénzügyi előadó
e.) Kifizető: adóügyi előadó-pénztáros
8. Egyéb rendelkezések

26. §
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető
ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe
vehető saját bevételeit az 4 számú mellékletben határozza meg.
9. Záró rendelkezések
26. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Kelt: Tiszavárkony, 2012 február hó 13 nap
P.H.
Hatvani Júlia
jegyző

Mészáros Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2012 február hó 16 nap
P.H.
Hatvani Júlia
jegyző

1. számú melléklet a 3/2012 (II.16) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

A
Megnevezés

Adatok ezer Ft-ban
B
C
Előirányzatok (e Ft-ban)
Bevételi
Kiadási
0
0

2 számú melléklet a 3/2012. (II.16) önkormányzati rendelethez
A céltartalék célonkénti felosztása
Adatok ezer Ft-ban

1

A

B

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg

2

Működési Kiadások finanszírozása

500
500

6. Összesen

3. számú melléklet a 3/2012. (II.16) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban
A

B

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek
Talajterhelési díj

Jogcím szerinti összeg
550
550

Bevételek összesen
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek
Környezetvédelmi kiadások 2003 évi LXXXIX
törvény 21/B§

Jogcím szerinti összeg
550
550

Kiadások összesen

4. számú melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető
ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Adatok ezer Forintban
kötelezettség
futamidő/kezesség
Figyelembe
Kötelezettség megnevezése,
összesen
érvényesíthetőségi
vehető
azonosító adatai
határideje
bevételek
1.
2.
Összesen

0

11.950

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai
1.Helyi adó bevételek

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

Tárgyév december

23.900

31-ig

Összesen

23.900

2.) Napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 3/2010. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel,
hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a rendelet tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
3/2010.(II.01.)önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti vagyonról szóló 2011
évi CXCVI törvény 18. § (1)bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011 évi CLXXXIX törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1)Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2010.
(II.01.)önkormányzati rendelet 2. § -a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:
(5) A törzsvagyonnak nemzetgazdasági szempontból kiemelt
vagyoneleme nincs.

jelentőségű nemzeti

(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2010.
(II.01.)önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselőtestület Tiszavárkony Község Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti
vagyonra vagyonkezelői jogot nem létesít.
2.§
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
Tiszavárkony, 2012. február 13.

Mészáros Zoltán
Polgármester

Hatvani Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2012 február 16

Hatvani Júlia
Jegyző
3.) Napirendi pont:
A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra
bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet. Megállapítja, hogy a képviselőtestület
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti
rendelet tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete
A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010(II.01) önkormányzati
rendelete módosításáról
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország 2012.évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CLXVI. törvény 84.§
7) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 50.§
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. Törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket
rendeli el:
1.§
(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010(II.01) önkormányzati rendelet 1.§ (1)
bekezdése a.)pontját hatályon kívül helyezi.
(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010(II.01) önkormányzati rendelet 3.§-át
hatályon kívül helyezi.
(3) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010(II.01) önkormányzati rendelet 4.§-át
hatályon kívül helyezi.
2.§
A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010(II.01) önkormányzati rendelet 16.§ (1)
bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 24%-át eléri.

3.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszavárkony, 2012. február 13.

Mészáros Zoltán
Polgármester

Hatvani Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2012 február 16

Hatvani Júlia
jegyző
4.)Napirendi pont:
A belső ellenőrzés 2011 évi összefoglaló ellenőrzési jelentése.
Mészáros Zoltán. Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra
bocsátja az előterjesztés szerinti jelentés elfogadását. Megállapítja, hogy a képviselőtestület
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2011 évi belső
ellenőrzési tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentés elfogadja és erről a következő
határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2012 (II.13) önkormányzati határozata
Tiszavárkony Község Önkormányzat 2011 évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Tiszavárkony Község önkormányzat Képviselőtestülete
figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi
LXV törvény 92. § (10) bekezdésére, megtárgyalta az
önkormányzat 2011 évi összefoglaló belső ellenőrzési
jelentését és azt elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Belső ellenőrzési Vezető Szolnok
3.) Polgármesteri Hivatal helyben
5. Napirendi pont:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvényről előterjesztés
Mészáros Zoltán: Kiegészíti szóban az előterjesztést. A környezetünkben egyedül minket érint
a közös hivatal létrehozásának kényszere, mivel a többi település létszáma vagy több, vagy
már körjegyzőségben működik. Az előkészítő tárgyalásokhoz már hozzá kell most fogni, erre
kéri most a felhatalmazást a képviselőtestülettől. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy
mondják el ezzel kapcsolatban véleményüket.
Zabláczki Józsefné: Egyik lehetséges változat sem előnyös Tiszavárkonynak, de ha muszáj,
próbáljuk meg kihozni a legkedvezőbbet Tiszavárkonynak.
Rumpler Györgyné: Tárgyaljunk mindenkivel, és a falunak a legkedvezőbbet próbáljuk meg.

Molnár Nagy Zsuzsanna: Kérdése, hogy hozzászólhat e témához?
Mészáros Zoltán: Igen.
Molnár Nagy Zsuzsanna: Az a véleménye, hogy a kisebb önkormányzatokat is keressük meg.
Mészáros Zoltán: Az előterjesztés egyértelműen arról szól, hogy minden környező települést
megkeresünk, ha felhatalmazást kap a testülettől. Természetesen arra is figyelemmel kell
lenni, hogy az állam milyen államigazgatási feladatokat akar helyben hagyni és melyeket visz
el a járási hivatalokba. Előzetes ismereteink szerint a szociális ügyek és a közfoglalkoztatás,
valamint a birtokvédelem maradna itt helyben. A kormányzat fog ebben dönteni, tehát a
döntés ismeretében kell a végleges megállapodást megkötni azzal, akivel megegyezünk.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e még kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra bocsátja a felhatalmazási kérését a közös hivatallal
kapcsolatos tárgyalásokra a környező településekkel. Megállapítja, hogy a képviselőtestület
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a felhatalmazása
megadása mellett dönt és erről a következő határozatot hozza:
Tiszavárkony Község önkormányzat Képviselőtestületének
2/2012 (II.13.)önkormányzati határozata
Közös hivatal létrehozásáról szóló tárgyalásokra felhatalmazás

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel
a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 39. § -ra,
felhatalmazza Mészáros Zoltán polgármestert tárgyalásokra
Vezseny, Tiszajenő, Rákóczifalva és Tószeg településekkel,
közös hivatal létrehozása ügyében.
Végrehajtásért felelős: Mészáros Zoltán polgármester
A határozatról értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Polgármesteri Hivatal helyben
6. Napirendi pont:
Tájékoztatás a helyi adókkal kapcsolatban.
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. A legnagyobb mértékű változás a
magánszemélyek kommunális adójában van, mert ebben az adó mértéke 12.000.- Ft lett, 2012
január 01-től.
Valószínűleg a szilárd hulladék szállításnál is törvényi rendelkezés lesz díjemelésre 2013-tól.
Hasonlóan nagyobb a változás a talajterhelési díjnál, mert a talajterhelési díj egységdíjának
mértéke 120.- Ft-ról 1.200.- Ft-ra emelkedett 2012 február 01-től. Tiszavárkonyon a terület
érzékenységi szorzószám 1,5. Ez azt jelenti, hogy minden egyes elfogyasztott m3 víz után
1.800.- Ft talajterhelési díjat kell fizetni, amennyiben a rendelkezésre álló csatorna hálózatra
nem köt rá a lakos. Az adó bevételeinkben nem terveztünk többet 2012 évre, mint 2011 évben
volt, mert az adóbefizetés, adó behajtás egyre nehezebb. Látható, hogy az adóhátralékok
mértéke milyen ütemben növekszik. Ezen a területen is sok probléma lesz. A csatorna
beruházás 2001-ben befejeződött, azóta 10 év telt el és aki eddig nem kötött rá a csatorna
hálózatra, az most már nem számíthat önkormányzati támogatásra a rákötéseknél. Aki most

akar rákötni, annak a rákötés költségét is fizetni kell. Sokan úgy gondolták, hogy olcsóbb, ha
fizetik a talajterhelési díjat, mintha rákötnek a csatornára. Ez most ezzel a jogszabályi
változással megszűnt. Úgy ítéli meg, hogy ez különösen a Tiszavárkony –szőlőben élőket
érinti. Mindenképpen szükséges lesz a tájékoztatásuk, hogy ne 2013 januárjában
szembesüljenek ezzel a ténnyel. Azt mindenképpen kéri, hogy a képviselőtestület döntsön a
tájékoztatóval kapcsolatban arról, hogy a szennyvízcsatorna rendszerre történő lakossági
rákötésekben az önkormányzat további anyagi segítséget nem tud nyújtani. Megkérdezi, hogy
a tájékoztatóval kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Rumpler Györgyné: Nem lesz ez az év könnyű.
Mészáros Zoltán: Megállapítja, hogy több észrevétel, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja
azt a javaslatát, hogy az önkormányzat saját forrásából 2012 évtől már nem tud anyagi
segítséget nyújtani a szennyvíz csatornára történő lakossági rákötésekhez. Megállapítja, hogy
a képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2012 (II.13.) önkormányzati határozata
A szennyvíz csatorna rendszerre történő lakossági rákötések önkormányzati hozzájárulásának
megszüntetéséről.

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel
a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 80. § (1)
90. § (4) bekezdésére, költségvetési helyzetét áttekintve úgy dönt,
hogy szabad pénzeszközei hiánya miatt, a szennyvíz csatorna
rendszerre történő egyéni lakossági rákötésekhez anyagi segítséget nem
nyújt. Az önkormányzat minden bevételi forrását a költségvetésben
meghatározott kötelező feladatokra fordítja.
Végrehajtásért felelős: Mészáros Zoltán polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Polgármesteri Hivatal helyben
7. Napirendi pont
Egyebek:
Mészáros Zoltán: Az egyebek napirendi ponton belül először a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosításáról szóló előterjesztést javasolja megtárgyalni. Az előterjesztés szóbeli
kiegészítésére felkéri Hatvani Júlia jegyzőt.
Hatvani Júlia: Kiegészíti az előterjesztést.
Mészáros Zoltán: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, észrevétel,
hozzászólás. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag,
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot és a következő határozatot hozza:

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2012.(II.13.) önkormányzati határozata
Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel
az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 8§ 11.§ valamint
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány
rendelet 10. § -ra , valamint 368/2011(XII.31.) Kormány rendelet 5. §-ra
úgy dönt, hogy a Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
a határozat melléklete szerint, 2012 március 01 hatállyal módosítja:
Módosító Okirat
A Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosul a következők
szerint:
- gazdálkodási jogköre helyébe a gazdálkodási besorolása lép,
- a kisegítő és vállalkozási tevékenysége helyébe a vállalkozási tevékenység lép,
- az alapító okirat bekezdései arab számokkal számozásra kerülnek
- az alapító okirat kiegészül a telephely szöveggel.
Alaptevékenységének felsorolásából törlése (2012 február 01) kerül:
- 862 101 háziorvosi alapellátás
- 869 049 egyéb betegség megelőzés, népegészségügyi ellátás
- 869 052 település egészségügyi feladatok
Alaptevékenységének felsorolásából törlésre kerül ( 2012 március 01 hatállyal):
- 841 112 önkormányzati jogalkotás
- 841 133 adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
- 841 401 önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
- 841 402 közvilágítás
- 841 403 város és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások
- 841 192 kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 841 901 önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 842 155 önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai
- 842 541 ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- 882 111 Aktív korúak ellátása
- 882 112 időskorúak járadéka
- 882 113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 882 114 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 882 115 ápolási díj alanyi jogon
- 882 116 ápolási díj méltányossági alapon
- 882 117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882 118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882 119 óvodáztatási támogatás
- 882 121 helyi eseti lakásfenntartási támogatás
- 882 122 átmeneti segély
- 882 123 temetési segély
- 882 124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 889 967 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

-

882 129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882 202 közgyógyellátás
882 203 köztemetés
890 115 speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére
890 441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890 442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
960 302 köztemető fenntartás és működtetés
813 000 zöldterület kezelés
522 001 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
500 001 komp és révközlekedés
862 301 fogorvosi alapellátás
843 044 gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása
841 904 egészségbiztosítási alap bevételei
931 102 sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
910 502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
812 000 egyéb takarítás
910 121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910 123 könyvtári szolgáltatások
910 501 közművelődési tevékenységek és támogatások
869 041 család és nővédelmi egészségügyi gondozás
869 042 ifjúság-egészségügyi gondozás

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatala
Alapító Okirata
( egységes szerkezetben a módosításokkal)
Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990 évi LXV törvény 38.§ (1) bekezdése alapján a 7/1990 (X.10.) KT. Határozatával
létrehozott Polgármesteri Hivatalt, mint költségvetési szervet az államháztartásról szóló
CXCV törvény 8. § 11 § valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 5. § valamint a szakfeladatrendről és az államháztartás
szakágazati rendjéről szóló 56/2011. (XII.31.)NGM rendelet alapján az alábbiak szerint
módosítja, valamint egységes szerkezetbe foglalja:
1.)A költségvetési szerv neve:
Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatala
Rövid neve: Polgármesteri Hivatal Tiszavárkony
2.)Székhelye:
5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.
3.)Telephelye: nincs
4.)Létrehozásáról rendelkező jogszabály:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 38. § (1) bekezdése, Tiszavárkony
Község Önkormányzata 7/1990 (X.10.) Képviselőtestületi határozata.
5.)Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi törvény 38. § (1) bekezdése: az önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
6.)Statisztikai számjele: 15412531-8411-321-16

7.)Adóigazgatási azonosító száma: 15412531-2-16
8.)Illetékessége, működési köre: Tiszavárkony község közigazgatási területe
9.)Vállalkozási tevékenysége: nincs.
10.)Alapítói jogok gyakorlója és irányító szerv neve, székhelye:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5092 Tiszavárkony, Endre Király u.37.
11.)Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
12.)Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 36. § (1) : A jegyzőt az
önkormányzat képviselőtestülete nevezi ki, határozatlan időre.
13.)Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
- A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII törvény alapján köztisztviselői
jogviszony,
- A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII törvény alapján munkaviszony.
14.)Alaptevékenysége:
- önkormányzatok és társulások általános végrehajt igazgatási tevékenysége: 841 126
- országgyűlési képviselő – választásokhoz kapcsolódó tevékenységek: 841 114
- önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek: 841 115
- országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek: 841 116
- Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek: 841 117
- országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek: 841 118
- lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése680001
- nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése680002
- központi költségvetési befizetések: 841 902
- elkülönített állami pénzalapok bevételi elszámolása: 841 903
ZÁRADÉK: A Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatala módosított alapító okiratot
Tiszavárkony
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
5/2012.(II.13.)
Képviselőtestületi határozatával, 2012 március 01-i hatállyal hagyta jóvá.
Tiszavárkony, 2012 február 13.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Magyar Államkincstár Szolnok
3.) Polgármesteri Hivatal helyben
Mészáros Zoltán:Az egyebek napirendi ponton belül javasolja megtárgyalni Zabláczki
Józsefné körzeti védőnő nyugdíjazás miatti felmentési ügyét. A helyi önkormányzatokról
szóló 1990 évi LXV törvény 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján ebben az ügyben zárt ülést
kellene tartani, de az érintett a nyilvános tárgyalásba írásba beleegyezett. ( A nyilatkozat a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs.
Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a
képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2012. (II.13.) önkormányzati határozata
Zabláczki Józsefné, körzeti védőnő, közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő
megszüntetéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII törvény 30. § (1)
bekezdés f.) pontja alapján Zabláczki Józsefné közalkalmazotti
jogviszonyát- felmentéssel – 2012 december 21 napjával megszünteti.
Felmentési ideje a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII
törvény33. § (1) bekezdés f. pontja alapján nyolc hónap, a munkavégzés
alól a felmentési idő felére mentesítésben részesül.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII törvény 78. § (1)
(4) bekezdése alapján 5 havi illetményének megfelelő összegű jubileumi
jutalomra jogosult.
A jubileumi jutalom kifizetését a jogviszony megszűnésekor a
képviselőtestület engedélyezi.
Végrehajtásért felelős: Mészáros Zoltán polgármester

A határozatról értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Zabláczki Józsefné körzeti védőnő napirendben érintett-közalkalmazott
3.) Polgármesteri Hivatal pénzügy
4.) Személyügyi nyilvántartás
Mészáros Zoltán: Megállapítja, hogy az ülésre megérkezett Gyalai Pál alpolgármester, ezzel a
képviselőtestület jelenlévő tagjainak száma 6 főre növekedett. Az egyebek napirendi ponton
belül javasolja megtárgyalni a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás
módosításáról szóló előterjesztést. Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs.
Szavazásra bocsátja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést. Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2012. (II.13.) önkormányzati határozata
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosításáról
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004 évi CVII törvény 1. § (9) bekezdés b.) pontjára a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását
a következők szerint jóváhagyja:
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás V. Társulási
Tanács szövegrésze 8/A ponttal kiegészül:
„ 8/A A Tanács a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
rendelet alkotásra – a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra
vonatkozóan – kijelöli Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát. „
Végrehajtásért felelős: Mészáros Zoltán polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben

2.) Polgármesteri Hivatal helyben
3.) Szolnoki Kistérség többcélú Társulása Társulási Iroda Szolnok

Mészáros Zoltán: Az egyebek napirendi ponton belül tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a
rendkívüli téli időjárás miatt a Megyei Védelmi Bizottság a Polgármesteri Hivataloknál
ügyelet tartását rendelte el. Tiszavárkonyban rendkívüli esemény nem történt. A Védelmi
Bizottság által előírt feladatokat sikerült végrehajtani. Február 10-én megszüntették az
ügyeletet.
Az egyebek napirendi ponton belül szót ad a jelenlévő Molnár Nagy Zsuzsannának, aki kérte,
hogy aktuális pályázatokkal kapcsolatban adhasson egy tájékoztatást a képviselőtestületnek.
Átadja a szót.
Molnár Nagy Zsuzsanna: Köszöni a lehetőséget. Csak olyan pályázatokat tekintett át, amelyek
100%-os támogatottságúak. Az aktuális pályázatokról részletes ismertetést nyújt. Ha
valakiben igény merülne fel valamelyik pályázattal kapcsolatban, akkor felajánlja segítségét
abban, hogy további információkat szerez be.
Mészáros Zoltán: Köszöni a tájékoztatást. Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a
tájékoztatóval kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Rumpler Györgyné: A családi napközivel kapcsolatban kérdése, hogy ehhez milyen
feltételeket kell teljesíteni. Valószínűleg valamilyen helyiség és közegészségügyi elvárásokat
teljesíteni kell. A másik gondja, hogy a pályázat a létrehozásában segítséget nyújt, de ki fogja
majd a fenntartását finanszírozni, és, hogy meddig kötelező a fenntartása.
Molnár Nagy Zsuzsanna: Most ezekre a kérdésekre nem tud válaszolni, de ha szükséges,
akkor érdeklődni fog.
Rumpler Györgyné: Mit jelent ez a családi napközi, az anyuka is ott van a gyermekkel?
Molnár Nagy Zsuzsanna: Nem ezt jelenti, hanem azt, hogy családias keretek között,
viszonylag kis létszámú gyermek elhelyezését szolgálja. Számára is jó lett volna, ha van ilyen
a faluban, mert így a kis gyermeke miatt nem tudott állás interjúkra menni.
Mészáros Ágota: Néhány gondolattal kiegészíti a pályázati tájékoztatót. Fontosnak ítéli meg,
hogy a képviselőtestület támogassa a pályázatokat.
Rumpler Györgyné: Úgy gondolja, hogy a családi napközi inkább magánszemélynek, egyéni
vállalkozónak nyújt lehetőséget a pályázatra, nem pedig önkormányzatnak.
Mészáros Zoltán: A 100%-os támogatottság az önkormányzatoknak a nettó 100%-ot jelenti.
Így a 27 %-os ÁFA a mi költségünk lenne még 100%-os támogatottság esetén is. Az
önkormányzat lehetőségei most csak a nagyon szűk működésre biztosítanak forrást.
Fejlesztési lehetőség nincs. Minden pályázattal végrehajtott fejlesztés esetén van legalább öt
éves fenntartási kötelezettség és valószínűleg van a monitoringozási kötelezettség is. Minden
pályázat benyújtását, amely a település fejlődését szolgálta, természetesen támogatjuk, csak a
hivatal jelenlegi létszáma már nem teszi azt lehetővé, hogy magát a pályázat írását,
előkészítését és egyéb szervezési feladatait is elvégezzük a magánszemélyek pályázatai
esetén. A mindennapi működés biztosítása a legfontosabb feladatunk. Természetesen ahogyan

eddig is, ezután is támogatunk minden pályázati kezdeményezést és
támogató
nyilatkozatunkkal segítünk a pályázóknak, de az önkormányzat ebben a pénzügyi helyzetben
kizárólag olyan pályázat benyújtásában tud tevőlegesen részt venni, amely a legalapvetőbb
önkormányzati kötelező feladatellátást szolgálja. Azt természetesen jó szívvel fogadta, hogy
egy ilyen lakossági kezdeményezés indult el. Megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van e még kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület a napirendje végére ért. Megkérdezi, hogy napirenden
kívül van e bejelentés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a képviselőtestület
tagjainak az aktív részvételt és az ülést du. 16 óra 55 perckor berekeszti.
Kmft.

Mészáros Zoltán
Polgármester

Hatvani Júlia
jegyző

MUTATÓ
Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestülete 2012 február 13-án megtartott ülésén
alkotott rendeletekről, határozatokról

Tárgy:

Szám:

Az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
3/2012. (II.16.)önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
3/2010.(II.01.)önkormányzati rendelet
módosításáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
4/2012. (II.16.)önkormányzati rendelete

A helyi szociális ellátásokról szóló
2/2010. (II.01.)önkormányzati
rendelet módosításáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
5/2012.(II.16.)önkormányzati rendelete

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2011 évi belső ellenőrzési jelentésének
elfogadásáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
2/2012.(II.13.)önkormányzati határozata

Közös hivatal létrehozásáról
szóló tárgyalásokra felhatalmazás

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
3/2012.(II.13.)önkormányzati határozata

A szennyvíz csatorna rendszerre történő
lakossági rákötések önkormányzati
hozzájárulásának megszüntetéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
4/2012.(II.13.)önkormányzati határozata

Tiszavárkony Község Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának
módosításáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
5/2012. (II.13.)önkormányzati határozata

Zabláczki Józsefné körzeti védőnő
Közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
6/2012.(II.13.)önkormányzati határozata

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodás módosításáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
7/2012. (II.13.) önkormányzati határozata
Készült:
Tiszavárkony, 2012.február 16.
Készítette:
Piglerné Perván Gabriella
jegyzőkönyvvezető

