2. számú

JEGYZŐKÖNYV
Tiszabura Község Képviselő-testületének
2014. február 28-án megtartott rendkívüli testületi ülésén

Határozat/Rendelet száma

Határozat/Rendelet tárgya

4/2014.(II.28.)Ök. Rendelet

Tiszabura Község Önkormányzata Képviselőtestületének
a
Tiszabura
Községi
Önkormányzat Szervezeti- és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2012.(XI.29) Ök.
Rendelet módosításáról.

5/2014.(II.28.)Ök. Rendelet

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Tiszabura Községi Önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 6/2013.(III.14.)Ök. Rendelet
módosításáról.

6/2014.(II.28.)Ök. Rendelet

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterület használatáról szóló
2/2014.(II.03.)Ök. Rendelet módosításáról.

7/2014.(II.28.)Ök. Rendelet

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az üzletek éjszakai nyitva
tartásának
rendjéről
szóló
15/2013.(XII.19.)Ök. Rendelet módosításáról.

7/2014.(II.28.)Ök. Határozat

Vagyonfelosztási
végzéssel
fellebbezés benyújtásáról.

8/2014.(II.28.)Ök. Határozat

Tiszaburai Polgármesteri Hivatal Szervezetiés Működési Szabályzatának módosításáról.

9/2014.(II.28.)Ök. Határozat

Szerződés a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011.
évi
CCIX.
Törvény
szerinti
vagyonátadásáról.

10/2014.(II.28.)Ök. Határozat

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és
Tiszabura Községi Önkormányzat közötti
vagyonkezelési szerződés megkötéséről.

11/2014.(II.28.)Ök. Határozat

Tiszabura Község könyvtárellátási szolgáltatás
nyújtására szóló megállapodáshoz (KSZR)
kapcsolódó nyilatkozatról és a vonatkozó
szabályok elfogadásáról.

kapcsolatban

12/2014.(II.28.)Ök. Határozat

Tiszabura külterület 068/11 helyrajzi számú,
önkormányzati tulajdonú területen található
illegális
hulladéklerakó
felszámolása
érdekében teendő intézkedésekről.

13/2014.(II.28.)Ök. Határozat

Tiszabura
Községi
Önkormányzat
tulajdonában
lévő
természetben
5235.
Tiszabura, Rákóczi Ferenc utca 2/b. szám alatt
található lakás bérleti szerződéséről.

14/2014.(II.28.)Ök. Határozat

Pünkösdi Egyház szervezésében
jótékonysági koncertről.

15/2014.(II.28.)Ök. Határozat

Döntés
rendezvénysorozatok
helyszínéül
kijelölt Művelődési ház biztosításáról.

tartandó

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. február 28-án megtartott rendkívüli
testületi ülésén.
Jelen vannak: Farkas László polgármester, Borbély Sándor, Dull Krisztián Norbert, Gecse
Béla, Nagy Ferencné, Nagy Imre, Túró József képviselők,
Valamint: Dr. Bán Attila jegyző.
Meghívott: Borbélyné Turi Mária, Túró Flórián TRNÖ elnök-helyettes
A Képviselő-testületi ülés kezdete: 10 óra 00 perc.
Farkas László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Testületi ülés
megkezdésekor a 7 főből 7 fő van jelen, így az ülés határozatképes.
Megkérdezem, hogy a napirendi javaslatok ismertetése előtt van e valakinek bejelentése.
Farkas László polgármester napirendi pont kiegészítési javaslatot tett. Az első napirendi
pontnak javasolta a Vagyonfelosztási végzés hatályon kívül helyezését.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több bejelentés nincs.
Farkas László polgármester:
Ismertetem napirendi javaslatainkat mai ülésünkre vonatkozóan.
1./ Vagyonfelosztási végzéssel kapcsolatban fellebbezés benyújtásáról.
Előadó: Farkas László polgármester
2./ Tiszabura Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszabura Községi
Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 8/2012. (XI.29.) Ök. Rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
3./ Tiszaburai Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
4./ Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III.14.) Ök.
Rendelet módosításáról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
5./ Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatról szóló
2/2014.(II.03.) Ök. Rendelet módosításáról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
6./ Szerződés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti
vagyonátadásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

7./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és Tiszabura Községi Önkormányzat közötti
vagyonkezelési szerződés megkötéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
8./ Tiszabura Község könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására szóló megállapodáshoz (KSZR)
kapcsolódó nyilatkozatról és a vonatkozó szabályzatok elfogadásáról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
9./ Tiszabura külterület 068/11 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú területen található
illegális hulladéklerakó felszámolása érdekében teendő intézkedésekről.
Előadó: Farkas László polgármester
10./ Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva
tartásának rendjéről szóló 15/2013.(XII.19.) Ök. Rendelet módosításáról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
11./ Tiszabura Községi Önkormányzat tulajdonában lévő természetben 5235 Tiszabura,
Rákóczi Ferenc utca 2/b. szám alatt található lakás bérleti szerződéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
12./ Egyebek
- Pünkösdi Egyház szervezésében tartandó jótékonysági koncertről.
Előadó: Farkas László polgármester
- Döntés rendezvénysorozatok helyszínéül kijelölt Művelődési ház biztosításáról.
Előadó: Nagy Imre alpolgármester
Farkas László polgármester
Megkérdezem a testület tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy az előzőekben – ismertetett és
kiegészített - előadott napirendi javaslatok egységes szerkezetben kerüljenek elfogadásra.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadja.
Farkas László polgármester
Javaslom első napirendünk tárgyalását, amely:
Vagyonfelosztási végzés hatályon kívül helyezéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy ezen napirendi pont
tárgyalása azért vált szükségessé, hogy Tiszabura Község Önkormányzata bele kerülhessen az
adósságkonszolidációba. Ezáltal hitelezői egyezség kötésére van lehetőség. Az önkormányzat
reorganizációs hitelből kiegyenlítené a hitelezői követeléseket. A Szolnoki Törvényszék
júliusban meghozta a vagyonfelosztási végzést, ezt követően az ügy a Debreceni Ítélőtábláról
visszakerült első fokra az ügy. Ahhoz, hogy az Önkormányzat az adósságkonszolidációban
részt vehessen Borbély Tiborné kérheti a vagyonfelosztási végzés hatályon kívül helyezését,
mivel törvényváltozás miatt lehetőség van arra, hogy Borbély Tiborné követelése és a többi
hitelező követelése is teljes mértékben kifizetésre kerüljön. Tehát a fellebbezést be kell
nyújtania Borbély Tibornénak és az Önkormányzatnak egyaránt. Ezáltal nagyobb az esély a
hitelezői egyezség megkötésére. Döntési javaslat: fellebbezés benyújtása, valamint ügyvéd
megbízása.

Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Nagy Ferencné képviselő: mekkora összeget jelent ez és mi történik akkor, ha Borbélyné nem
fellebbez?
Farkas László polgármester: Az önkormányzatnak mindenképpen fellebbezni kell.
Dull Krisztián Norbert: Miért nincs még itt a Borbélyné fellebbezése?
Farkas László polgármester: Azért mert ennek az információnak a birtokába a tegnapi nap
folyamán jutottam. Ügyvédi megkeresést látom optimálisnak.
Dr. Bán Attila jegyző: Az a véleményem, hogy Borbélyné ügyvédje, valamint az
Önkormányzat ügyvédje bonyolítsa le.
Farkas László polgármester: javasolom, hogy bízzuk meg Dr. Kandra Károly ügyvéd urat,
hogy vegye fel a kapcsolatot Borbély Tiborné ügyvédjével a vagyonfelosztási végzés hatályon
kívül helyezése érdekében.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Vagyonfelosztási végzéssel kapcsolatban fellebbezés benyújtásáról
szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadja.
7/2014.(II.28.)Ök. Határozat
Vagyonfelosztási végzéssel kapcsolatban fellebbezés benyújtásáról.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött,
Vagyonfelosztási
végzéssel
kapcsolatban
fellebbezés
benyújtásáról, az alábbiak szerint:
Tiszabura Községi Önkormányzat megbízza Dr. Kandra Károly
ügyvéd urat (5350. Tiszafüred, Örvényi út 2/e.), hogy vegye fel a
kapcsolatot Borbély Tiborné ügyvédjével a vagyonfelosztási
végzéssel kapcsolatban fellebbezés benyújtása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Házipénztár
3./ Irattár
Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal.

Tiszabura

Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Tiszabura Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszabura Községi
Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 8/2012. (XI.29.) Ök. Rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
Dr. Bán Attila jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítása a 2014.
január 01. napjától történő változások miatt vált szükségessé.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Tiszabura Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszabura
Községi Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 8/2012. (XI.29.) Ök.
Rendelet módosításáról szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadja.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.01.)
önkormányzati rendelete a 8/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet Tiszabura Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosításáról
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1)
bekezdésének d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja:
1. § Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5.§.
(9) bekezdés 4.) pont negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.”
2. § A Rendelet 6.§. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Minősített többség szükséges a következő döntések meghozatalához:
1. rendeletalkotás,
2. a képviselő-testület szervezetének kialakítása és működésének meghatározása
(SZMSZ),
3. a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, a megbízás
visszavonása,
4. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás, abból történő kiválás;
5. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
6. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése,

7. gazdasági társaságba való belépés, kilépés, gazdasági társaság alapítása,
megszüntetése, gazdasági társaság ügyvezetőjének megválasztása, igazgatóságába,
felügyelő bizottságába képviselő megbízása,
8. települési képviselő kizárása,
9. a 8. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti zárt ülés elrendelése.
10. a képviselő-testület feloszlásának kimondása,
11. szakmai, gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról
szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása,
12. a képviselő-testület hatáskörének átruházása,
13. önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk
szabályozása, díszpolgári cím adományozása
14. törvényességi észrevétel alapján hozott döntés.
15. hitelfelvétel,
16. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;
17. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő
egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén.
18. az üzleti vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak minősítése, átminősítése – más
vagyoncsoportokba történő átsorolása,
19. a törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgy üzleti vagyonná történő átminősítése.
3. § A Rendelet 11.§. (5) bekezdés negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés

lép:
„Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben szólítja a települési képviselőket,
akik nevük elhangzásakor
a) igen
b) nem
c) tartózkodom nyilatkozattal szavaznak.”
4. § A Rendelet 14.§. (9) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a hivatal hirdetőtáblájára 15 napra történő kifüggesztés,’
5. § A Rendelet 14.§. (11) bekezdése a.) pont utolsó mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A zárójelben feltüntetett dátum a rendelet kihirdetésének az időpontja.”
6. § A Rendelet 14.§.-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A jegyző az önkormányzati rendeletet legkésőbb a kihirdetését követő harmadik
munkanapon, a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai
rendszeren keresztül megküldi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak.”.
7. § A Rendelet 15.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jegyző a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak.”
8. § A Rendelet 16.§. (23) bekezdés harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés

lép:
„A jegyző 15 napon belül köteles a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvet a Nemzeti
Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak.”

9. § A Rendelet 16.§. (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(24) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
a) Pénzügyi Bizottság
b) Ügyrendi Bizottság
c) Szociális és Egészségügyi Bizottság
d) Oktatási és Kulturális Bizottság
e) Társadalompolitikai és Közbiztonsági Bizottság.”
10. § A Rendelet 22.§. (2) bekezdése a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a.) az első tárgyalás során meg kell határozni a költségvetési irányelveket; elemezni
szükséges a települési önkormányzat kötelezően előírt és önként vállalt feladatait, a helyzet
felmérése alapján költségvetési koncepciót kell összeállítani, amelynek keretében
aa) számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségeit,
ab) meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldását,”
11. § A Rendelet az 1. számú melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.
12. § A Rendelet az 2. számú melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
13. § A Rendelet az 4. számú melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.
14. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
15. § Hatályát veszti a Rendelet 1.§. (6) bekezdés 8.) és 9.) pontja.
16. § (1) Ez a rendelet a 2014. március 1. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Tiszabura, 2014. február 28.

Farkas László
polgármester

Dr. Bán Attila
jegyző

1. számú melléklet a 4/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Tiszabura Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
045120 Út, autópálya építése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
foglalkoztatásához nyújtható támogatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
084031 Civil szervezetek működési támogatása
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről
900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről
900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai
és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020 Központi költségvetési befizetések
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2. számú melléklet a 4/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Tiszabura Községi Önkormányzat államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
813000 Zöldterület-kezelés
960302 Köztemető-fenntartás és –működtetés
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

3. számú melléklet a 4/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület bizottságainak feladatai
1./ Pénzügyi Bizottság:
1) Véleményezi az éves költségvetésről szóló rendelettervezet, a költségvetés
végrehajtásáról szóló rendeletet.
2) Ellenőrzést végezhet az Önkormányzat szerveinél, vizsgálva az éves költségvetésről
szóló rendelet végrehajtását.
3) Kezdeményezheti a költségvetés módosítását.
4) Javaslatot tehet a polgármester mellett, a költségvetés átcsoportosítására, a
pénzmaradvány felhasználására.
5) Kezdeményezheti az üzleti vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak minősítését,
átminősítését – más vagyoncsoportokba történő átsorolását.
6) Véleményt nyilvánít a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján az
Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról.
7) Állást foglal a vagyonkezelő beszámolójáról, adatszolgáltatásáról.
8) A 25 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű vagyontárgyak pályáztatása
esetében a pályázati eljárást lezáró döntés meghozatala előtt véleményt nyilvánít.
9) Az önkormányzat vagyonának működtetésbe adása esetén a működtető
beszámolójáról, és az általa szolgáltatott adatok elfogadásáról állást foglal.
10) Az 5 millió Ft értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről, az ezzel összefüggő
pályázat kiírásáról, lefolytatásáról és elbírálásáról állást foglal.
2./ Ügyrendi Bizottság:
1) Lebonyolítja a testületi üléseken a titkos szavazást.
2) Javaslatot teszt a polgármester bérfejlesztésére.
3) Döntés előtt véleményezi a testület hatáskörébe tartozó kinevezéseket, megbízásokat.
4) Javaslatot tesz a Képviselő-testület szervezetének kialakítására és működésének
meghatározására vonatkozó rendeletek tervezetére.
5) Ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos
feladatokat.
4/ Oktatási és Kulturális Bizottság:
1) Véleményezi az oktatással, közművelődéssel, sporttal kapcsolatos rendeletek
tervezetét.
2) Figyelemmel kíséri a községben működő sportegyesület működését.
3) Figyelemmel kíséri az óvodások, általános iskolai tanulók intézményekbe járását,
tanszerrel való ellátásukat.
5./ Társadalompolitikai és Közbiztonsági Bizottság:
1) Előzetesen véleményezi a község közrend-közbiztonsági helyzetét.
2) A közrend-közbiztonság helyzetével kapcsolatban jelzéssel élhet a rendőrség felé.

4. számú melléklet a 4/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez
A képviselő-testület által átruházott hatáskörök
1./ Szociális és Egészségügyi Bizottság:
jóváhagyja a Gondozási Központ házirendjét,
meghatározza az intézmény üzemeltetési szünetét,
évente kétszer felülvizsgálja, és dönt a térítési díjakról,
dönt a beiskolázási támogatásokról,
tankönyv és tanszerhasználati támogatásról,
szociális támogatás megállapításáról ingatlan ügyekben,
hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági
hozzájárulás,
8) elemi csapás, katasztrófa helyzet miatti, eseti szociális támogatások megállapítása,
9) dönt az önkormányzati segély megállapításával kapcsolatos ügyekben, kivéve a
temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segélyt.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2./ A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:
1) A köztemetés költségének megtérítése ügyében méltányosság gyakorlása.
2) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély megállapításával
kapcsolatos döntés.
3./ A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök:
1) Dönt a közterület-használat engedélyezése ügyében.
Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Tiszaburai Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
Dr. Bán Attila jegyző tájékoztatott, hogy az Állami Számvevőszék javaslata alapján
pontosítani kell a jogszabályok felsorolását, valamint a mellérendelt szervezetek feltüntetését.
Elmondta továbbá, hogy mindez határidőre megtörtént.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Tiszaburai Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot –
egyhangúlag 7 igen szavazattal – elfogadja.
8/2014.(II.28.)Ök. Határozat
Tiszaburai Polgármesteri Hivatal
módosításáról.

Szervezeti-

és

Működési

Szabályzatának

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszaburai
Polgármesteri Hivatal szervezeti- és működési szabályzatát (a
továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
I. Az SZMSZ 1. §-a a következő (9), (10) és (11) bekezdésekkel egészül ki:
„(9) Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testülete (irányító szerv) által a
polgármesteri hivatalhoz rendelt költségvetési szervek:
 Recsky Klára Általános Művelődési Központ (székhely: 5235 Tiszabura, Kossuth
Lajos utca 62/a, adószáma:16836493-1-16, törzsszám:661573, KSH: 168364938520-322-16, számlaszám: 70100042-11078737)
 Szivárvány Gondozási Központ (székhely: 5235 Tiszabura, Széchenyi István utca
14., adószám:16836077-1-16, törzsszám: 661562, KSH: 16836077-8810-322-16,
számlaszám: 70100042-11095529)”
„(10) A polgármesteri hivatal felelős, a hozzá rendelt költségvetési szervek
működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának,
átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás)
végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával,
védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.”
„(11) A polgármesteri hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek a munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjét megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási
megállapodás) rögzítik. A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja
jóvá.”
II. Az SZMSZ 4. § (1) és (2) bekezdése hatályát veszti.
III. Az SZMSZ 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat tevékenységét befolyásoló legfontosabb jogszabályok:
 Magyarország Alaptörvénye
 a házasságról, a családról, a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. Törvény
 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény
 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény
 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény
 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény
 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény
 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény
 a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
 a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
 a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
 a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.)
Korm. rendelet
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II. 17.) Korm. rendelet
 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

 az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.
(III. 27.) Korm. rendelet
 a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet
 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet
 a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)
Korm. rendelet
 a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.)
Korm. rendelet
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
 a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.
21.) PM rendelet
 az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
 a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
IV. Az SZMSZ 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hivatal köztisztviselői kötelesek a Tiszaburai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
tevékenységét a mindenkor hatályos Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Tiszabura
Községi Önkormányzat, valamint a Tiszaburai Polgármesteri Hivatal között megkötött
Együttműködési Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően segíteni.”
V. Az SZMSZ jelen határozat mellékletét képező 1. számú melléklettel egészül ki.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
Tiszabura
2./ Tiszaburai Polgármesteri Hivatal Tiszabura
2./ Magyar Államkincstár
Szolnok
3./ Irattár.
Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal.
Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III.14.) Ök. Rendelet
módosításáról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
Dr. Bán Attila jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy amíg nem záródik le az
adósságrendezési eljárás, addig nem tudjuk módosítani az Állami Számvevőszék javaslatának
megfelelően a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet. Egyúttal elmondta,
hogy a Nemzeti Vagyonról szóló törvény az adósságrendezési eljárás alatt lépett hatályba és
még jelenleg is folyamatban van az eljárás, ezért az Önkormányzat nem tudja teljesíteni
kötelezettségét, azonban az eljárás lezárulását követően a törvénynek megfelelően módosítja
azt. Valamint az adósságrendezési eljárás befejezéséig a képviselő-testület nem fogad el
középtávú vagyongazdálkodási tervet sem.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura
Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013.
(III.14.) Ök. Rendelet módosításáról szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot
egyhangúlag - 7 igen szavazattal – elfogadja.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.03.)
önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Mötv. 109. §, (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő
rendeletet alkotja:
1. § Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013.(III.14) Ök.
Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A törzsvagyon az Nvtv. 5. §. (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
forgalomképtelen vagyontárgyakból, és az Nvtv. 5. §. (5) bekezdés a) – c) pontjában
meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakból áll, amely közvetlenül a
kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.”
2. § A Rendelet 23.§. (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés

lép:
„A versenytárgyalási szabályzat a rendelet 5. mellékletét képezi.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Tiszabura, 2014. február 28.
Farkas László
polgármester

Dr. Bán Attila
jegyző

Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatról szóló
2/2014.(II.03.) Ök. Rendelet módosításáról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
Dr. Bán Attila jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a fellebbezés módjának
feltüntetése miatt kell módosítani a rendeletet, azaz az engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben
első fokon a jegyző, másodfokon Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testülete jár el.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület
használatról szóló 2/2014.(II.03.) Ök. Rendelet módosításáról szóló javaslatot a Képviselőtestület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot
egyhangúlag - 7 igen szavazattal – elfogadja.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.03.)
önkormányzati rendelete a közterület-használatáról szóló 2/2014.(II.03.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
Törvény 62. § (6) bekezdés 2. pontjában, valamint a Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
(a továbbiakban: Mgtv.) 37.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54. § (1)
bekezdésében valamint az Mgtv. 34.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a közterület-használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatáról
szóló 2/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a jegyző, másodfokon Tiszabura
Községi Önkormányzat képviselő-testülete jár el.”
2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tiszabura, 2014. február 28.

Farkas László
polgármester

Dr. Bán Attila
jegyző

Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Szerződés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.
vagyonátadásáról.
Előadó: Farkas László polgármester

évi

CCIX.

törvény szerinti

Farkas László polgármester felkérte Dr. Bán Attila jegyzőt, hogy tájékoztasson a napirenddel
kapcsolatosan.
Dr. Bán Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a kiküldött „Szerződés a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti vagyonátadásról.”
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Szerződés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
szerinti vagyonátadásáról szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot
egyhangúlag - 7 igen szavazattal – elfogadja.
9/2014.(II.28.)Ök. Határozat
Szerződés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti
vagyonátadásáról.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött,
miszerint a megküldött Szerződés a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény szerinti vagyonátadásáról elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
Tiszabura
2./ Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió
Ivóvízminőségének javításáért
Kisújszállás
3./ Házipénztár
4./ Irattár
Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal

Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és Tiszabura Községi Önkormányzat közötti
vagyonkezelési szerződés megkötéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester megkérte Dr. Bán Attila jegyzőt, hogy tájékoztasson a
napirendről.
Dr. Bán Attila jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet. Elmondta, hogy a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt-nek szüksége lenne a települési tulajdoni lap másolatokra, mely az
Önkormányzat anyagi helyzetét tekintve vállalhatatlan, hiszen hatalmas terhet róna ez az
Önkormányzatra. Tájékoztatott továbbá a vagyonkezelési szerződés minta áttanulmányozását
követő megállapításokról.
- a szennyvíz kikerül az önkormányzattól,
- a rendszerfüggő elemeket adná át az Önkormányzat,
- el kell dönteni, hogy a vagyonátadás összeg fejében történjen meg, vagy ingyenesen,
- ÁFA törvényre történő hivatkozás (170 millió forintos vagyonról van szó)
megvizsgálása,
- A vízközmű vagyon felelősségbiztosítását az Önkormányzatnak kellene megoldani (ez
is megvizsgálásra vár),
- A dolgozók átvételre kerülnek,
- A vízműfejlesztés szintén az Önkormányzatot terhelné,
- A beruházási terv átvizsgálása (könyveléstechnikai dolog, fontos lenne átnézetni egy
pénzügyi szakemberrel),
- Kéthavi számlázás (problémát jelenthet)
- Közkifolyó számlázása az Önkormányzat részére, ez szintén problémás (mintegy kb
300 ezer forint kiadást eredményezne havonta)
- Vízközmű fejlesztés hozzájárulás szedése,
- Ingyenesen kell a közterületet biztosítani,
- Bírság előterjesztése (jegyző részére)
- 2,5%-os emelés a szerződés aláírását követően,
Dr. Bán Attila véleménye, hogy a szerződés mintát mindenképpen könyvelővel kell átnézetni.
Az üzemeltetési szerződés rosszabb konstrukció lenne.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Nagy Imre alpolgármester elmondta, hogy a vagyonkezelési szerződés aláírása előtt meg kell
bízni a jegyzőt, hogy szakértővel vizsgáltassa meg és úgy kerüljön a testület elé.
Farkas László polgármester elmondta, hogy az volt a korábbi döntés, hogy mindent átadunk
és ezért nem kérünk pénzbeli ellenszolgáltatást a TRV-től. Üzemeltesse úgy, mintha az övé
lenne, tehát a haszon is az övé, de a költségek is őt terhelik. Magam is azt javasolom, hogy
mindenképpen könyvelővel, belső ellenőrrel legyen megvizsgáltatva a szerződés, ezt követően
kerüljön vissza a testület elé. Kérte a jegyzőt, hogy ez március 31-i határidővel történjen meg.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.

Indítványozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és Tiszabura Községi
Önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződés megkötéséről szóló javaslatot a Képviselőtestület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot
egyhangúlag - 7 igen szavazattal – elfogadja.
10/2014.(II.28.)Ök. Határozat
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és Tiszabura Községi Önkormányzat közötti
vagyonkezelési szerződés megkötéséről.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, A
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és Tiszabura Községi
Önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződés megkötéséről, az
alábbiak szerint:
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr.
Bán Attila jegyzőt, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
által megküldött szerződés mintát szakértővel, pénzügyi
szakemberrel, belső ellenőrrel vizsgáltassa meg és ezt követően
terjessze a testület elé.
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Bán Attila jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
3./ Házipénztár
4./ Irattár

Tiszabura
Szolnok

Felelős:
Dr. Bán Attila jegyző
Határidő:
2014. március 31.
Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Tiszabura Község könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására szóló megállapodáshoz (KSZR)
kapcsolódó nyilatkozatról és a vonatkozó szabályzatok elfogadásáról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
Dr. Bán Attila jegyző ismertette a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatot, valamint
elmondta, hogy 2018. december 31-ig kell egy főállású közalkalmazottat biztosítani.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.

Indítványozom, hogy a Tiszabura Község könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására szóló
megállapodáshoz (KSZR) kapcsolódó nyilatkozatról és a vonatkozó szabályzatok
elfogadásáról szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot
egyhangúlag - 7 igen szavazattal – elfogadja.
11/2014.(II.28.) Ök. Határozat
Tiszabura Község könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására szóló megállapodáshoz
(KSZR) kapcsolódó nyilatkozatról és a vonatkozó szabályzatok elfogadásáról.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött,
miszerint Tiszabura Község könyvtárellátási szolgáltatás
nyújtására szóló megállapodáshoz (KSZR) kapcsolódó mellékelt
nyilatkozatról és a vonatkozó szabályzatokat elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Bán Attila jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Verseghy Ferenc könyvtár
3./ Házipénztár
5./ Irattár

Tiszabura
Szolnok

Felelős:
Dr. Bán Attila jegyző
Határidő:
Azonnal
Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Tiszabura külterület 068/11 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú területen található
illegális hulladéklerakó felszámolása érdekében teendő intézkedésekről.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester elmondta, hogy 2015. év végi határidőt jelöltünk meg, a
közmunkaprogramban próbálnánk megoldani addig ezen feladat elhárítását.
Határozati javaslat: adósságrendezési eljárás miatt az Önkormányzat erre külön pénzügyi
forrást nem tud csoportosítani, azonban a 2014. évi start közmunka programban tovább
folytatná az Önkormányzat a hulladéklerakó felszámolását.
Nagy Imre alpolgármester javasolta, hogy a Start közmunkaprogramban el kell különíteni
pénzösszeget és munkagéppel kell betemetni. A termőföld kitermelésével és értékesítésével
szintén hozzá tudunk járulni a hulladéklerakó mielőbbi felszámolásához. Ezen túlmenően
őrtelephely kialakítása, valamint a lakosság tájékoztatása – tiltó határozattal.
Farkas László polgármester:
Kérem megyék meg hozzászólásaikat.

Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Tiszabura külterület 068/11 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú
területen található illegális hulladéklerakó felszámolása érdekében teendő intézkedésekről
szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot
egyhangúlag - 7 igen szavazattal – elfogadja.
12/2014.(II.28.) Ök. Határozat
Tiszabura külterület 068/11 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú területen
található illegális hulladéklerakó felszámolása érdekében teendő intézkedésekről.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött
Tiszabura külterület 068/11 helyrajzi számú, önkormányzati
tulajdonú területen található illegális hulladéklerakó felszámolása
érdekében teendő intézkedésekről, az alábbiak szerint:
1. Tiszabura Községi Önkormányzat ellen jelenleg is
adósságrendezési eljárás van folyamatban, ezért az illegális
hulladéklerakó felszámolása érdekében nem tud pályázatot
benyújtani.
2. A településen szórólapokon keresztül és plakátok elhelyezése
útján tájékoztatja a lakosságot, hogy a hivatkozott területre
hulladékot elhelyezni TILOS!
3. Őrtelephely kialakításával biztosítani fogja az illegális hulladék
lerakóhely folyamatos őrzését, valamint a további hulladék
elhelyezés megakadályozását.
4. Az illegális hulladék lerakóhelynél tábla elhelyezéséről
gondoskodik, amely figyelmezteti az érintetteket, hogy az illegális
hulladék elhelyezés TILOS!
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert és
Dr. Bán Attila jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Házipénztár
3./ Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
4./ Irattár
Felelős:
Farkas László polgármester
Dr. Bán Attila jegyző
Határidő:
1. 2015. december 31.
2. 2014. március 31.
3. 2014. április 15.
4. 2014. április 15.

Tiszabura
Szolnok

Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva
tartásának rendjéről szóló 15/2013.(XII.19.) Ök. Rendelet módosításáról.
Előadó: Farkas László polgármester
Dr. Bán Attila tájékoztatott, hogy a Képviselő-testület, hogy a rendelet pontosításra került az
üzletek nyitvatartását érintően, valamint a zártkörű rendezvény minősítésre került.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek
éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 15/2013.(XII.19.) Ök. Rendelet módosításáról
szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot
egyhangúlag - 7 igen szavazattal – elfogadja.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (III.03.)
önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló
15/2013.(XII.19.) Ök. Rendelet módosításáról
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja:
1. § Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva
tartásának rendjéről szóló 15/2013.(XII.19.) Ök. Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§ (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szeszes italt is forgalmazó üzletek – a vendéglátó üzletek kivételével – 22.00 óra és
06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.”
2. § A Rendelet 8.§ (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„f) zártkörű rendezvény: Az üzletben tartott rendezvény a kereskedelmi hatóság álláspontja
szerint akkor minősíthető zártkörűnek, ha:
 a rendezvény (üzlet) helyszínére csak előre meghatározott körbe tartozó személyek
léphetnek be, a nyilvánosan meghirdetett rendezvény nem zártkörű, a helyszíni
feliratkozással szintén nem tekinthető zártkörűnek a rendezvény.
 a rendezvény zártkörű jellegét a helyszínül szolgáló ingatlan (üzlet) homlokzatán, jól
látható helyen, egyértelműen jelezni kell.
 az üzlet nyitva tartására vonatkozó feliratokat a homlokzatról a rendezvény ideje alatt
el kell távolítani, mivel azok megtévesztőek lehetnek a vendégek számára.
 a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan (üzlet) nyílászáróit lehetőség szerint zárva
kell tartani.
 a rendezvényt meghatározott alkalomból tartják, ilyen alkalom hiányában a
tevékenység nem minősül zártkörű rendezvénynek.„

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Tiszabura, 2014. február 28.
Farkas László
polgármester

Dr. Bán Attila
jegyző

Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Tiszabura Községi Önkormányzat tulajdonában lévő természetben 5235 Tiszabura, Rákóczi
Ferenc utca 2/b. szám alatt található lakás bérleti szerződéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a napirendben
feltüntetett ingatlan (a régi jegyzői szolgálati lakás) bérletére Keresztény Edina nyújtott be
bérleti szerződési igényt. Elmondta, hogy mivel még nem jogerős a vagyonfelosztási terv, így
az ingatlan bérbe adható.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Dr. Bán Attila elmondta, hogy véleménye szerint a szerződésből az elővásárlási jogot ki kell
venni.
Nagy Imre alpolgármester elmondta, hogy kérelem beadása nem történt meg. A sorrendet
kifogásolta, ugyanis először kérelmet kell benyújtani és utána a kész bérleti szerződést.
Mindettől függetlenül javasolta a bérleti szerződés elfogadását, illetőleg kiegészítette, hogy ne
bérleti szerződés legyen, hanem használatba adási szerződés, így ne kérjen az Önkormányzat
bérleti díjat, amit a leendő bérlő beleinvesztálna az ingatlanba az természetesen a saját
költsége lenne. Amint lezárul az adósságrendezési eljárás lehetősége lenne a bérlőnek, hogy
az ingatlant megvásárolja.
Farkas László polgármester elmondta, hogy használatba adja az Önkormányzat az ingatlant
mindaddig, míg az adósságrendezési eljárás lezárul. Vagyonfelosztásnál megszűnik a
használatbavétel és megvásárolható lesz az ingatlan.
Nagy Imre alpolgármester javasolta határozatlan időre használatba/bérbe adni.
Farkas László polgármester elmondta, hogy a vagyonfelosztási eljárásnak eredményeként
szűnik meg a használatba vétel.
Dr. Bán Attila jegyző hangsúlyozta, hogy a vagyonfelosztási végzés jogerőre emelkedésével
szűnjön meg a használatbavétel.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.

Indítványozom, hogy a Tiszabura Községi Önkormányzat tulajdonában lévő természetben
5235 Tiszabura, Rákóczi Ferenc utca 2/b. szám alatt található lakás bérleti szerződéséről szóló
javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot
egyhangúlag - 7 igen szavazattal – elfogadja.
13/2014.(II.28.) Ök. Határozat
Tiszabura Községi Önkormányzat tulajdonában lévő természetben 5235 Tiszabura,
Rákóczi Ferenc utca 2/b. szám alatt található lakás bérleti szerződéséről.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött,
Tiszabura Községi Önkormányzat tulajdonában lévő természetben
5235 Tiszabura, Rákóczi Ferenc utca 2/b. szám alatt található
lakás bérleti szerződéséről,
miszerint az ingatlant a
vagyonfelosztási végzés jogerőre emelkedéséig határozatlan időre
használatba adja Keresztény Edina /5235. Tiszabura, Rákóczi
Ferenc utca 2/A./ lakos/kérelmező részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Keresztény Edina
3./ Házipénztár
4./ Irattár

Tiszabura
Tiszabura

Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal
Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Egyebek
- Pünkösdi Egyház szervezésében tartandó jótékonysági koncertről.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pünkösdi Egyház
szervezésében Kökény Attila előadóművész tartana jótékonysági koncertet. A belépődíj 1000,Ft. A Pünkösdi Egyház nyitott egy külön számlát a gyermek javára és a befolyt összeg az ő
körülményei javítaná. A jótékonysági koncert a Művelődési Házban történik megrendezésre,
felhatalmazást kért az Művelődési Ház ingyenes átadására.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.

Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Pünkösdi Egyház szervezésében tartandó jótékonysági koncertről
szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot
egyhangúlag - 7 igen szavazattal – elfogadja.
14/2014.(II.28.) Ök. Határozat
Pünkösdi Egyház szervezésében tartandó jótékonysági koncertről.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött,
hogy a Pünkösdi Egyház szervezésében a Művelődési Házban
ingyenesen tartandó jótékonysági koncertet engedélyezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Házipénztár
3./ Irattár

Tiszabura

Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal
- Döntés rendezvénysorozatok helyszínéül kijelölt Művelődési ház biztosításáról.
Előadó: Nagy Imre alpolgármester
Nagy Imre alpolgármester kérte a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy különböző
rendezvények, rendezvénysorozatokhoz (bábszínház, fórum, tájékoztató programok) Kovács
Jánosné intézményvezetővel egyeztetve a Művelődési Házat ingyenesen biztosítsa.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Döntés rendezvénysorozatok helyszínéül kijelölt Művelődési ház
biztosításáról szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot
egyhangúlag - 7 igen szavazattal – elfogadja.
15/2014.(II.28.) Ök. Határozat
Döntés rendezvénysorozatok helyszínéül kijelölt Művelődési ház biztosításáról.

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött,
miszerint rendezvénysorozatok helyszínéül az intézményvezetővel
egyeztetve a Művelődési Házat ingyenesen biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Házipénztár
3./ Irattár

Tiszabura

Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal
Farkas László polgármester:
Minden megjelent munkáját megköszönve, az ülést ezennel 15 óra 30 perckor bezárom.
Tiszabura, 2014. február 28.

Farkas László
polgármester

Csóka Enikő jkv.

Dr. Bán Attila
jegyző

