5. számú

JEGYZŐKÖNYV
Tiszabura Község Képviselő-testületének
2014. március 13-án megtartott rendkívüli testületi ülésén

Határozat/Rendelet száma

Határozat/Rendelet tárgya

9/2014.(III.14.)Ök. Rendelet

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő
testületének
önkormányzati
rendelete
Tiszabura Községi Önkormányzat 2014. évi
válságköltségvetéséről.

19/2014.(III.13.)Ök. Határozat

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
megállapítja
2014.
évi
válságköltségvetés elfogadásához szükséges
tervszámokat.

20/2014.(III.13.)Ök. Határozat

Tiszabura Községi Önkormányzat és a TRNÖ
közötti ingó használatba adásáról szóló
szerződésről.

21/2014.(III.13.)Ök. Határozat

Tiszabura Községi Önkormányzat, a Tiszabura
Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamint a
Tiszaburai Polgármesteri Hivatal közötti
Együttműködési Megállapodásról.

22/2014.(III.13.)Ök. Határozat

Tiszabura
Községi
Önkormányzat
tulajdonában
álló
köztemetőkben
vállalkozóként
működő
szolgáltatóval
megkötendő megállapodásról.

23/2014.(III.13.)Ök. Határozat

Döntés id. Farkas László közalkalmazotti
jogviszonyáról.

24/2014.(III.13.)Ök. Határozat

Döntés adósságrendezési eljárás
reorganizációs hitel felvételéről.

25/2014.(III.13.)Ök. Határozat

Lakásbérleti szerződésekről.

során

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 13-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: id. Farkas László TRNÖ elnök, Túró Flórián TRNÖ elnök-helyettes, Kovács
Jánosné intézményvezető
A Képviselő-testületi ülés kezdete: 11 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 napirend előtt tájékoztatott és átnyújtott minden jelenlévő számára két darab
meghívót, az egyik meghívó az 1848-as szabadságharc és forradalom ünnepélyes
megemlékezésére, a másik meghívó az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében
megrendezésre kerülő Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott „A jövő
Tiszaburája, Tiszabura jövője” (ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0031) című pályázat hivatalos
bemutatójára és nyitórendezvényére és az azt követő fogadásra.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több bejelentés nincs.
Farkas László polgármester:
Ismertetem napirendi javaslatainkat mai ülésünkre vonatkozóan.
1./ Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
válságköltségvetés elfogadásához szükséges tervszámokat.
Előadó: Farkas László polgármester

megállapítja

2014.

évi

2./ Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének __/2014.(III.13.) önkormányzati
rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat 2014. évi válságköltségvetéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
3./ Tiszabura Községi Önkormányzat és a TRNÖ közötti ingó használatba adásáról szóló
szerződésről.
Előadó: Farkas László polgármester
4./ Tiszabura Községi Önkormányzat, a Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat
valamint a Tiszaburai Polgármesteri Hivatal közötti Együttműködési Megállapodásról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző

5./ Tiszabura Községi Önkormányzat tulajdonában álló köztemetőkben vállalkozóként
működő szolgáltatóval megkötendő megállapodásról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
6./ Döntés id. Farkas László közalkalmazotti jogviszonyáról.
Előadó: Farkas László polgármester
7./ Döntés adósságrendezési eljárás során reorganizációs hitel felvételéről.
Előadó: Farkas László polgármester
8./ Egyebek
- Lakásbérleti szerződésekről.
Előadó: Farkas László polgármester
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 és második napirendünk egyben történő tárgyalását, amely:
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja
válságköltségvetés elfogadásához szükséges tervszámokat.
Előadó: Farkas László polgármester

2014.

évi

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének __/2014.(III.13.) önkormányzati
rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat 2014. évi válságköltségvetéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester javasolta a Képviselő-testületnek a két napirend egyben történő
tárgyalását. Tájékoztatott, hogy mindkét napirend esetében mind az Adósságrendezési
Bizottság, mind pedig a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolta a Képviselő-testületnek.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Dr. Bán Attila jegyző: javasolom általános tartalékra és felhalmozási céltartalékra 300 e - 300
e Ft összeget átcsoportosítani.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi
válságköltségvetés elfogadásához szükséges tervszámok megállapításáról, valamint a
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének __/2014.(III.13.) önkormányzati
rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat 2014. évi válságköltségvetéséről szóló javaslatot
Dr. Bán Attila jegyző módosító javaslatával együtt a Képviselő-testület fogadja el.

Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadja.
19/2014.(III.13.)Ök. Határozat
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja a 2014. évi
válságköltségvetés elfogadásához szükséges tervszámokat.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása alapján a
költségvetési rendeletét a 29/A. § szerinti alábbiakban részletezett
tervszámoknak megfelelően készíti elő.
2015. évben költségvetési és bevételi főösszeg 1 088 664e Ft, helyi
önkormányzat kiegészítő támogatása 52 636 eFt, értékesítési és
forgalmi adó 6 000 eFt, közhatalmi bevételek 8 300 eFt.
2016. évben költségvetési és bevételi főösszeg 1 100 499 eFt, helyi
önkormányzat kiegészítő támogatása 47 985 eFt, értékesítési és
forgalmi adó 6 300 eFt, közhatalmi bevételek 8 100 eFt.
2017. évben költségvetési és bevételi főösszeg 1 110 874 eFt helyi
önkormányzat kiegészítő támogatása 41 300 eFt, értékesítési és
forgalmi adó 6 700 eFt, közhatalmi bevételek 8 800 eFt.
A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok
elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet
el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet
indokolásában ismertetni kell.
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.
Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének
9/2014. (III.14.) Ök. rendelete
a 2014. évi válság költségvetéséről
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 122.
§-ában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
(továbbiakban: Rendelet) alkotja.

A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed
ki.
(2) Tiszabura Községi Önkormányzat az alábbi Intézményekből tevődik össze:
a) Községi Önkormányzat 200
b) Polgármesteri Hivatal 000
c) Szivárvány Gondozási Központ 204
d) Recsky Klára ÁMK 206
(3) A Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rész a Tiszabura Községi
Önkormányzatának. Önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A költségvetés címrendje
2. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
1 591 095 E Ft Költségvetési bevétellel
1 591 095 E Ft Költségvetési kiadással
0 E Ft Költségvetési hiánnyal1

állapítja meg, mely bevételi oldalában 40 418 e Ft Helyi Önkormányzat
Működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatással került betervezésre, mely
támogatás megszerzéséért pályázatot nyújt be. A költségvetési bevétel 45 978 e Ft
pénzmaradványt tartalmaz.
a)
b)
c)
d)

Tiszabura Község Önkormányzatának Kiadási- és bevételi Főösszege: 1 587 265 e Ft
Szivárvány Gondozási Központ Kiadási- és bevételi Főösszege: 18 663 e Ft
Tiszabura Polgármesteri Hivatal Kiadási- és bevételi Főösszege: 188 991 e Ft
Recsky Klára ÁMK Kiadási- és bevételi Főösszege: 92 498 e Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete és 1/a. melléklet
alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 1/c. melléklet részletezi.
(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 8. számú melléklet
alapján hagyja jóvá.2
(5) Az önkormányzat és intézményei létszámadatait összesítve a 12. számú melléklet
tartalmazza.
a) Községi Önkormányzat 9 fő
b) Polgármesteri Hivatal 10 fő
1
2

Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni.
Nem kötelező!

c) Szivárvány Gondozási Központ 6 fő
d) Recsky Klára ÁMK 15 fő
Önkormányzat Összesen 40 fő
(6) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján
kerülhet sor.
(8) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy
kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti
részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetésében szereplő társadalom szociálpolitikai juttatások
kiadások célonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(11) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 4.
számú melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzati a kiadások között 300 e Ft általános és 300 e Ft céltartalékot állapít
meg.
(13) A Községi Önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
(14) Szivárvány Gondozási Központ költségvetésének feladatonkénti megoszlását a
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(15) Recsky Klára ÁMK költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 6. számú
melléklete tartalmazza.
(16) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 2014-2015-20162017 évekre - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 13. számú melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a
10. számú melléklet tartalmazza.
(18) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét
havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) Az önkormányzat 2014. évi összesített
a) általános tartaléka: 300 e Ft,
b) felhalmozási céltartaléka: 300 e Ft,
összesen: 600 e Ft.
(20) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési
szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja
(21) A Tiszabura Községi Önkormányzat pénzmaradványa: 45 978 E Ft
Ebből: 9 150 e Ft visszafizetésre kerül,
10 791 e Ft Községi Önkormányzat tűzifa,
8 230 e Ft szennyvíz beruházás,
2 775 e Ft ÁMK beruházás.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A
költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében –
nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot
követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében
a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján.
(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére
fordítható forrás szolgálhat3.
(8) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az a
működőképesség megőrzéséhez szükséges önkormányzati kiegészítő támogatás
benyújtásához szükséges igénybejelentést.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a
saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet
harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az
irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert
jogszabályváltozás miatt.
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, időpontokban,
de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi
önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé
kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban
foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
3 Amennyiben jutalom nem tervezhető arról kell rendelkezni.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden
esetben, egyéb előirányzatokkal a mai képviselő-testületi határozattal elfogadott
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül
az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített
előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ
fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről Gellén
Olivérné belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. azzal, hogy rendelkezéseit
2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tiszabura, 2014. március 13.
...........................................
Farkas László
polgármester

...........................................
Dr. Bán Attila
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. március 14. napján:
Dr. Bán Attila
jegyző

Farkas László polgármester
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Tiszabura Községi Önkormányzat és a TRNÖ közötti ingó használatba adásáról szóló
szerződésről.
Előadó: Farkas László polgármester
Dr. Bán Attila jegyző a Szerződés részletes áttanulmányozása után a következő javaslatokat
indítványozta:
A Szerződés 1., pontjában szereplő határozott idő megfogalmazás határozatlanra változik,
A Szerződés 4. pontja törlésre kerül,
A Szerződés 11. pontja jogellenesség miatt törlésre kerül.
Mindezeken túlmenően hangsúlyozta, hogy a leltárnak 2014. március 17. napjáig el kell
készülnie.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy Tiszabura Községi Önkormányzat és a TRNÖ közötti ingó használatba
adásáról szóló szerződésről szóló javaslatot a módosításokkal a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadja.
20/2014.(III.13.)Ök. Határozat
Tiszabura Községi Önkormányzat és a TRNÖ közötti ingó használatba adásáról szóló
szerződésről.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött,
hogy Tiszabura Községi Önkormányzat és a TRNÖ közötti ingó
használatba adásáról szóló szerződést az alábbi módosításokkal
elfogadja.
Módosítás:
1., A Szerződés 1., pontjában szereplő
megfogalmazás határozatlanra változik.

határozott

idő

2., A Szerződés 4. pontja törlésre kerül.
3., A Szerződés 11. pontja jogellenesség miatt törlésre kerül.
Tiszabura
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
meghatározza, hogy a leltárnak 2014. március 17. napjáig el kell
készülnie.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:

1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat
3./ Házipénztár
4./ Irattár

Tiszabura
Tiszabura

Felelős:
Farkas László polgármester
Id. Farkas László TRNÖ elnök
Határidő:
Azonnal.
Farkas László polgármester
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Tiszabura Községi Önkormányzat, a Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamint a
Tiszaburai Polgármesteri Hivatal közötti Együttműködési Megállapodásról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
Dr. Bán Attila jegyző ismertette – a Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megállapodottak alapján - a módosító javaslatot – számszerint 6 pontban – az
Együttműködési Megállapodást érintően.
Módosító javaslat:
1. A megállapodás 3.3.d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vásárolt, termelt készletek bevételezése-kiadása, nyilvántartása az Elnök által
kiválasztott közmunkában alkalmazott adminisztrátor, a kijelölt önkormányzati dolgozó és
az Elnök felelőssége, melynek valódiságáért, és szabályszerűségéért a Hivatal felelősséget
nem vállal.”
2. A megállapodás 3.3.f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Hivatal által elkészített Önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez szolgáló minden
paramétert, adatot a kijelölt önkormányzati dolgozó adatkérése alapján az Elnök
felelőssége megadni.”
3. A megállapodás 3.3.g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A bizonylatok program szerinti bontása a TRNÖ kizárólagos feladata, melynek alapján
készül el a könyvelés. A Hivatal dolgozóinak a program szerinti felhasználás – a részükre
átadott adatok alapján figyelemmel kíséri és az Elnököt a teljesítés állásáról kérésre
alkalmanként tájékoztatja – követése nem feladata. A költségvetési főösszeg teljes
felhasználásáért a TRNÖ elnöke felel.”
4. A megállapodás 4.3.a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Pénzügyi ellenjegyzésre csak pénzügyileg teljesített számlák után van lehetőség,
utólagos leadás miatt. A pénzügyi ellenjegyzőnek kötelezettség vállalás előtt meg kell
győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési
időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított. A számlák utólagos benyújtása végett az
ellenjegyzés a kötelezettségvállalást nem csak a fedezet meglétét vizsgálja.”
5. A megállapodás 4.7. pontja a következő mondattal egészül ki:
„A számlák a pénzügyi teljesítést követően érkeznek a Hivatal pénzügyi dolgozóihoz.”

6. A megállapodás 5.1.d) pont 2. mondat helyébe a következő rendelkezés lép:
„A pénztárosi feladatokat – írásbeli kérés alapján Keresztény Krisztián szakmai
irányításával – Túró Flórián végzi.”
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy Tiszabura Községi Önkormányzat, a Tiszabura Roma Nemzetiségi
Önkormányzat valamint a Tiszaburai Polgármesteri Hivatal közötti Együttműködési
Megállapodásról szóló javaslatot a 6 pontban megadott módosításokkal a Képviselő-testület
fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadja.
21/2014.(III.13.)Ök. Határozat
Tiszabura Községi Önkormányzat, a Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat
valamint a Tiszaburai Polgármesteri Hivatal közötti Együttműködési Megállapodásról.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött,
hogy Tiszabura Községi Önkormányzat, a Tiszabura Roma
Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Tiszaburai Polgármesteri
Hivatal közötti Együttműködési Megállapodást az alábbi
módosításokkal elfogadja.
Módosítás:
1. A megállapodás 3.3.d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A vásárolt, termelt készletek bevételezése-kiadása, nyilvántartása
az Elnök által kiválasztott közmunkában alkalmazott
adminisztrátor, a kijelölt önkormányzati dolgozó és az Elnök
felelőssége, melynek valódiságáért, és szabályszerűségéért a
Hivatal felelősséget nem vállal.”
2. A megállapodás 3.3.f) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A Hivatal által elkészített Önköltségszámítási szabályzat
elkészítéséhez szolgáló minden paramétert, adatot a kijelölt
önkormányzati dolgozó adatkérése alapján az Elnök felelőssége
megadni.”
3. A megállapodás 3.3.g) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A bizonylatok program szerinti bontása a TRNÖ kizárólagos
feladata, melynek alapján készül el a könyvelés. A Hivatal

dolgozóinak a program szerinti felhasználás – a részükre átadott
adatok alapján figyelemmel kíséri és az Elnököt a teljesítés
állásáról kérésre alkalmanként tájékoztatja – követése nem feladata.
A költségvetési főösszeg teljes felhasználásáért a TRNÖ elnöke
felel.”
4. A megállapodás 4.3.a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„Pénzügyi ellenjegyzésre csak pénzügyileg teljesített számlák után
van lehetőség, utólagos leadás miatt. A pénzügyi ellenjegyzőnek
kötelezettség vállalás előtt meg kell győződnie arról, hogy a szabad
előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a
pénzügyi fedezet biztosított. A számlák utólagos benyújtása végett
az ellenjegyzés a kötelezettségvállalást nem csak a fedezet meglétét
vizsgálja.”
5. A megállapodás 4.7. pontja a következő mondattal egészül ki:
„A számlák a pénzügyi teljesítést követően érkeznek a Hivatal
pénzügyi dolgozóihoz.”
6. A megállapodás 5.1.d) pont 2. mondat helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A pénztárosi feladatokat – írásbeli kérés alapján Keresztény
Krisztián szakmai irányításával – Túró Flórián végzi.”
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat
3./ Házipénztár
4./ Irattár

Tiszabura
Tiszabura

Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal.
Farkas László polgármester
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Tiszabura Községi Önkormányzat tulajdonában álló köztemetőkben vállalkozóként működő
szolgáltatóval megkötendő megállapodásról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
Dr. Bán Attila ismertette - a Képviselő-testületi meghívóban megküldött - a Temetkezés
Kovács Bt. Megállapodás tervezetét a temetkezési szolgáltatás végzésére.
Farkas László polgármester:

Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Dr. Bán Attila jegyző:
A megállapodás 10. pontjához: a Szolgáltató köteles a használatba adott önkormányzati
tulajdonú vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, karbantartani, felújítani és
elhasználódás esetén pótolni.
A megállapodás 11. pontjához: az Önkormányzat jogosult a Szolgáltató tevékenységét
előzetes bejelentési kötelezettség nélkül ellenőrizni, azonban az ellenőrzés a tevékenységét
nem akadályozhatja.
A megállapodás 12. pontjához: a hűtő és a ravatalozó helyiséget biztosítja a Szolgáltató
részére az Önkormányzat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy Tiszabura Községi Önkormányzat tulajdonában álló köztemetőkben
vállalkozóként működő szolgáltatóval megkötendő megállapodásról szóló javaslatot Dr. Bán
Attila jegyző módosító javaslataival együtt a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatot – 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal – elfogadja.
22/2014.(III.13.)Ök. Határozat
Tiszabura Községi Önkormányzat tulajdonában álló köztemetőkben vállalkozóként
működő szolgáltatóval megkötendő megállapodásról.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött,
hogy Tiszabura Községi Önkormányzat tulajdonában álló
köztemetőkben vállalkozóként működő szolgáltatóval – Temetkezés
Kovács Bt-vel - megkötendő megállapodást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Bán Attila jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Temetkezés Kovács Bt.
3./ Házipénztár
4./ Irattár
Felelős:
Dr. Bán Attila jegyző
Határidő:
Azonnal.
Farkas László polgármester
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Döntés id. Farkas László közalkalmazotti jogviszonyáról.
Előadó: Farkas László polgármester

Tiszabura
Kunhegyes

Dr. Bán Attila jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy id. Farkas László kinevezésével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
2011. január 3-án történt a kinevezése, amelyet a jegyző írt alá. Az Önkormányzatnál
foglalkoztatott közalkalmazottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 83/A. § (1) bekezdése vonatkozik, amely szerint az önkormányzattal közalkalmazotti
jogviszonyban álló esetében a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos
hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja.
A hivatkozott jogszabályhely alapján a kinevezés érvénytelen, azonban ezen szabálytalanságot
a Képviselő-testület döntésével orvosolhatja.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Nagy Imre alpolgármester: Véleményem szerint itt összeférhetetlenség áll fenn.
Dr. Bán Attila jegyző: Nincs összeférhetetlenség.
Gecse Béla képviselő: Kérdésem, hogy amennyiben a Képviselő-testület nem hoz olyan
döntést, amelyben ezen szabálytalanságot orvosolja, akkor meg kell szüntetni id. Farkas
László jogviszonyát?
Dr. Bán Attila jegyző: A szerződés érvénytelen, a kinevezést a Képviselő-testület döntésével
orvosolhatja.
Gecse Béla képviselő: Tehát amikor az id. Farkas Lászlót kinevezték, akkor a testület ebben
nem vett részt.
Farkas László polgármester: Az a javaslatom, hogy ezt a szabálytalanságot most határozat
hozatalunkkal orvosoljuk.
Nagy Imre alpolgármester: Azt javasolom, hogy a polgármester a jövőben körültekintőbben
járjon el, mivel úgy gondolom, hogy a kinevezéskor tudnia kellett volna, hogy ez így
szabálytalan, mindettől függetlenül javasolom, hogy fogadjuk el a szabálytalanság
határozattal történő orvosolását/kiigazítását.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Döntés id. Farkas László közalkalmazotti jogviszonyáról szóló
javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatot – 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal – elfogadja.
23/2014.(III.13.)Ök. Határozat
Döntés id. Farkas László közalkalmazotti jogviszonyáról.

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött id.
Farkas László közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban az
alábbiak szerint:
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete id. Farkas
László 2011. január 3-án történt közalkalmazotti kinevezésének
érvénytelenségéről tudomással bír. mivel nem a munkáltatói jogkör
gyakorlója részéről történt a kinevezés.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
érvénytelenséget orvosolva a 2011. január 3-án történt kinevezést,
mint a munkáltatói jogkör gyakorlója jelen határozattal változatlan
feltételekkel megerősíti, ezáltal érvénytelenségét orvosolva
érvényesnek ismeri el.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert,
hogy id. Farkas László közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos
intézkedéseket megtegye.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Magyar államkincstár
3./ Házipénztár
4./ Irattár

Tiszabura
Szolnok

Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal
Farkas László polgármester
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Döntés adósságrendezési eljárás során reorganizációs hitel felvételéről.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a vagyonfelosztási végzés
hatályon kívül helyezésével kapcsolatban. Elmondta, hogy az Önkormányzat csatlakozó
fellebbezéssel fog élni a vagyonfelosztási végzés hatályon kívül helyezését illetően, ezzel
lehetővé válhatna a reorganizációs hitel felvételével kapcsolatos tárgyalások megkezdése.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel őt és Dr. Bán Attila jegyzőt, hogy az
Önkormányzatot képviselhessék a reorganizációs hitel felvételét előkészítő folyamatokat
érintő tárgyalásokon.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.

Indítványozom, hogy a Döntés adósságrendezési eljárás során reorganizációs hitel felvételéről
szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadja.
24/2014.(III.13.)Ök. Határozat
Döntés adósságrendezési eljárás során reorganizációs hitel felvételéről.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az
adósságrendezési eljárás során reorganizációs hitel felvételéről.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert, és
Dr. Bán Attila jegyzőt, hogy a reorganizációs hitel felvételével
kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./Házipénztár
3./ Irattár

Tiszabura

Felelős:
Farkas László polgármester
Dr. Bán Attila jegyző
Határidő:
Azonnal
Farkas László polgármester:
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Egyebek
- Lakóbérleti szerződésekről.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy néhány önkormányzati
ingatlanban bérlők laknak, akiknek lejár az albérleti szerződésük. Elmondta, hogy ezekbe az
ingatlanokban azért engedélyezte a nehéz sorsú ingatlannal nem rendelkező családok
beköltözését, hiszen addig is megóvják ezen ingatlanokat attól, hogy bűncselekmény
következtében azonosítatlan elkövetők kárt tegyenek az önkormányzati ingatlanban. Kérte a
Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az érintett családok újbóli kérelem beadását követően
tovább bérelhessék az ingatlanokat.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Lakóbérleti szerződésekről szóló javaslatot a Képviselő-testület
fogadja el.

Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadja.
25/2014.(III.13.)Ök. Határozat
Lakásbérleti szerződésekről.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
Lakásbérleti szerződésekről, az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület hozzájárul a korábban is albérletként
bérbeadott önkormányzati ingatlanok lakóbérletéhez azzal a
kikötéssel, hogy – mivel az albérleti szerződés határozott idejű volt
és lejárt az előző bérlők új kérelem benyújtásával kérvényezzék a
lakóingatlanban történő lakhatásukat.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert,
hogy a lakóbérleti szerződésekkel kapcsolatos intézkedéseket
megtegye.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Házipénztár
3./ Irattár

Tiszabura

Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Folyamatos
Farkas László polgármester:
Minden megjelent munkáját megköszönve, az ülést ezennel 14 óra 05 perckor bezárom.
Tiszabura, 2014. március 13.

Farkas László
polgármester

Csóka Enikő jkv.

Dr. Bán Attila
jegyző

