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119/2014. (XI.26.) Öt. határozat
Tiszasziget 093,hrsz-ú ingatlan , valamint a 091.hrsz-ú terület ingyenes önkormányzati
tulajdonba kérése
14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet
Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő – Testületének 14/2014 (XI.27.) önkormányzati
rendelete Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő – Testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet
Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2013(XII.11.) Öt.
rendeletének módosításáról
16/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet
Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XI.26) önkormányzati
rendelete A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
2/2014. (I.28.) Öt. rendelet módosításáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26.-án
11.00. órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Ülés helye: Vedres István Faluház terme (6756 Tiszasziget, Szabadság utca 8.)
Jelen vannak:
Ferenczi Ferenc polgármester
Nacsa Tamás képviselő
Károsi János képviselő
Süveg József képviselő
Papp Bála képviselő
Kiss Róbert képviselő
Csóti Ferenc képviselő
Dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
Elmondja , hogy a testületi ülésről hangfelvétel készül, egyéb hangfelvétel készítése nem
megengedett.
Ferenczi Ferenc polgármester
Tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a helyi lakosokat,
érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes 7 fős testületből, 6 fő jelen van,
Papp Béla képviselő jelezte hogy egy kis késéssel ér ide, később csatlakozik az üléshez.
Ismerteti a napirendi pontokat , kéri , hogy aki egyetért azzal az kézfeltartással jelezze. A
szavazás eredményeképpen megállapítja , hogy a Képviselő testület 5 igen 1 fő nem
szavazattal a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta., és az alábbi határozatot hozta:
114/2014.(XI.26.) Öt. határozat
Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

Határozat
Nyilvános ülés:
1) Napirendi pontok elfogadása
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó:Ferenczi Ferenc polgármester
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2) Tiszasziget
Község
Önkormányzat
Szervezeti
Szabályzatának megalkotása
Előterjesztő:Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó:dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség - vezető
3) Polgármester
illetményének
megállapítása,
megbízatásának módosítása ügye
Előterjesztő: Nacsa Tamás alpolgármester
Előadó:dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség – vezető

és

a

Működési

polgármester

4) Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő – testület a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2013.(XII.11.) Öt.
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó:dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
5) Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – testületének a települési
szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
2/2014. (I.28.)Öt. rendeletének módosítása
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó:dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség – vezető
6) Tiszasziget Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal
megállapodás megkötése
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó:dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség – vezető
7) Egyebek

együttműködési
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1. napirendi pont
Tiszasziget Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
megalkotása
( testületi előterjesztés , rendelet tervezet , elfogadott rendelet jelen jegyzőkönyv 2. mellékletét
képezi)
Ferenczi Ferenc polgármester
Felkéri dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség - vezetőt , hogy ismertesse ezen napirendi
ponthoz kapcsolódó előterjesztést.
Dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
Elmondja , hogy Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja értelmében:a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza
szervezeti és működési rendjét. Az Mötv. 43. §-a alapján a képviselő-testület az alakuló ülését
a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. A képviselő-testület az alakuló vagy az azt
követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a
bizottság

vagy

illetményükről,

bizottságok

tagjait,

tiszteletdíjukról.

Az

az

alpolgármestert,

önkormányzati

alpolgármestereket,

rendeletek

(így

az

dönt

SZMSZ)

vonatkozásában is be kell tartani – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.), valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM
rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) rendelkezéseinek megfelelően – a jogszabályok
szerkesztésére, valamint a jogszabályok előkészítésére, az előzetes hatásvizsgálatra, az
indokolási kötelezettségre, illetve a már megalkotott jogszabályok esetében az utólagos
hatásvizsgálatra, valamint a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat.
A jelenleg érvényes szervezeti és működési szabályzatunkat , a hatályos jogszabályi
rendelkezésünknek megfelelően indokolt hatályon kívül helyezni és egy új szabályzatot
megalkotni.
A szabályzatnak vannak kötelező tartami elemei ,az Mötv. 53. § (1) bekezdése tartalmaz egy
tételes – ám nem teljes – felsorolást az SZMSZ kötelező elemeiről.
Vannak ezen túl lehetséges elemei , melyet a helyi sajátosságokhoz igazodva , alakítva kell
szabályozni.
Az SZMSZ a mellékelt anyagban megküldésre került a képviselő testület tagjai számára.
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Dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
Ismerteti részletesen a megküldött anyag tartamát a testületi tagok számára.
Ferenczi Ferenc polgármester
Megköszöni a kirendeltség vezetőnek a tájékoztatást .Kérdezi , hogy van e kérdés észrevétel
ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan.
Süveg József Miklós képviselő
A bizottságokhoz kapcsolódóan lenne kérdése , miszerint a szabályzat 44.§ a rendelkezik
arról , hogy a bizottság összetétele tekintetében a több mint a fele képviselő testületi tag kell,
hogy legyen. Ezzel ellentétes a bizottság összetételét tartalmazó függelék. Jelen esetben 3
külsős illetve 3 képviselő testületi tag áll benne. Mindenképpen ezt ki kellene javítani.
Személy szerint inkább a bővítést tartaná célszerűnek.
A bizottság feladatkörében is van kérdése, a 4. pontban szereplőt javasolná, hogy
mindenképpen maradjon a Képviselő – testület hatáskörében.
„A 4.pont: Dönt a föld tulajdonjoga megszerzése tárgyában a helyi földbizottság által kiadott
állásfoglalás ellen beterjesztett kifogásról”
Ferenczi Ferenc polgármester
Közben szeretné megkérdezni Csóti Ferenc képviselőtől , hogy az előtte levő készülék az egy
diktafon e , illetve, hogy ki lehet e kapcsolni?
Köszönti Papp Béla képviselőt , aki csatlakozik a testületi üléshez.
Csóti Ferenc képviselő
Igen az egy diktafon , ki lehet kapcsolni , de úgy tudja a törvényi rendelkezést , hogy
nyilvános ülésről hangfelvétel készíthető , még engedély sem kell hozzá .Ha ezt valaki meg
tudja cáfolni jogszabályi hivatkozással , akkor ki fogom kapcsolni.
Ferenczi ferenc polgármester
Úgy tudod , vagy van erre törvény?
Csóti Ferenc képviselő
Igen van erre törvény.
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Ferenczi Ferenc polgármester
Melyik?
Csóti Ferenc képviselő
A helyi önkormányzati törvény , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény. Tehát
nyílt ülésen véleménye szerint bárki által hangfelvétel készíthető, zárt ülésen nem.
Dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
Elmondja, hogy nyilvános testületi ülésre bárki bejöhet, azonban hangfelvétel csak a
képviselő testület hozzájárulásával készíthető. A képviselő – testületnek joga van ahhoz, hogy
döntsön, hogy engedélyezi a hangfelvétel rögzítéséhez, vagy nem engedélyezi.
Csóti Ferenc
Neki is a munkájához szükséges a hangfelvétel, hangsúlyozza hogy nyilvános ülésről
hangfelvétel készíthető. Itt is készül egy hangfelvétel, amihez a Képviselő testület hozzájárult
, így nincs miről beszélni véleménye szerint.
Ferenczi Ferenc polgármester
Mivel nincs egyetértés ebben az ügyben, így kéri, hogy szavazzon a képviselő testület arra
vonatkozóan, hogy a képviselő testület csak az Önkormányzat felvevőkészüléke által való
rögzítéshez járul, egyéb hangfelvétel készítéséhez nem.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy ezen javaslatot miszerint csak az
Önkormányzat által biztosított diktafon hangrögzítéséhez járul hozzá

a Képviselő

testület 6 igen szavazatta 1 fő nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
115/2014.(XI.26.) Öt. határozat
Tárgy: Csóti Ferenc képviselő hangfelvétel rögzítésének ügye

Határozat
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy döntött , hogy csak és kizárólag az
Önkormányzat által a kirendeltség vezető részére bocsátott diktafon készülékkel való
hangrögzítést engedélyezi a Képviselő Testület ülésén. Egyéb hangrögzítést nem engedélyez.
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Ferenczi Ferenc polgármester
Felkéri ennek függvényében Csóti képviselőt , hogy a diktafonját kapcsolja ki.
Csóti Ferenc képviselő
Azt gondolom polgármester úr , hogy nem él a felhatalmazása a választópolgárok
felhatalmazása , mellyel visszaél. Meg fogom keresni a jogszabályi háttért , ha már erre más
nem veszi a fáradtságot , mely leírja , mely felhatalmazást ad arra, hogy nyilvános ülésről
bárki felvételt készíthet. Ezt majd csatolni fogom.
Ferenci Ferencpolgármester
Nagyon szépen köszönöm , felkéri Csóti Képviselőt , hogy a határozat értelmében kapcsolja
ki a diktafonját . Kikapcsolja képviselő úr?
Csóti Ferenc képviselő
Nem kapcsolom ki.
Ferenczi Ferenc polgármester
Elmondja, hogy akkor felfüggeszti az ülést addig.

-szünetCsóti Ferenc képviselő
Csak azért hogy lássák hogy kompromisszum kész vagyok , kikapcsolom. Ezek után
hozzászólhatok ezen napirendi ponthoz?
Ferenczi Ferenc polgármester
Meg kell várni amíg Nacsa Tamás képviselő úr visszaér a tárgyalóterembe.

Ferenczi Ferenc
Köszönjük szépen , visszaért Nacsa Tamás képviselő úr is , így az ülést tovább folytatják.
Megadja a szót Csóti Ferenc képviselőnek.
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Csóti Ferenc képviselő
Elmondja , hogy sajnos ismételten későn kapta meg az anyagot. Átolvasta , áttanulmányozta ,
pontatlanságokat , ellentétes dolgokat tapasztalt benne. Bölcsebbnek tarja , hogy a következő
ülésen tárgyalják , mert vannak benne pontatlanságok. Ő is figyelmeztetni akart arra , hogy a
bizottság összeállítása sem sikerült megfelelően , néhol pontatlanságok , illetve hiányosságok
vannak benne. Jobbító szándékkal át kellene olvasni. Szeretné jelezni , hogy ha más nem
jelentkezik erre a pozícióra akkor ő szívesen betöltené a bizottsági helyet. Vannak benne
hiányosságok , illetve túlszabályozások. A személyes érintettség nem bejelentésére vonatkozó
szankció sem található benne. Mindenképpen indokoltnak látja , hogy napolják el az SZMSZ
tárgyalását. Szeretné megjegyezni, hogy az SZMSZ –ben főállású polgármester van
megjelölve , ami jelenleg nem így van szabályozva. Mindenképpen kéri , hogy napolják el
ezen döntést, kéri hogy a képviselő testületi tagok támogassák ezen kérését.
Most itt az SZMSZ- ben főállású polgármester van megjelölve , ezzel ellentétes az hogy a mai
napon társadalmi megbízatású polgármestere van Tiszaszigetnek.
Süveg József képviselő
Véleménye szerint jó ez előterjesztés , mivel az SZMSZ ben leszabályozott módon tudjuk a
társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség főállásúba történő módosítását elvégezni. Ha
nincs az SZMSZ ben meghatározva , hogy a polgármester tisztségét főállású polgármesterként
látja el , akkor nem tudjuk ezt módosítani.
Nacsa Tamás alpolgármester
Elmondja , hogy az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja , hogy a Képviselő –testület
munkájának elősegítése céljából dolgozik a helyi jegyző , illetve jelen esetben a kirendeltség
vezető asszony , aki a jogi szakmai előkészítője a képviselő testület munkájának. A Képviselő
testületi tagok nem jogtudós személyek , így mindenképpen a jogi szakmai előterjesztéseket a
legjobb belátásuk szerint , a helyi ismereteket és igényeket figyelembe véve vizsgálják.
A törvényességi felügyeleti szerv , ha valami jogi hibát talál , akkor azt jelezni fogja a
számunkra .
Csóti Ferenc képviselő
Mindenképpen azt látná indokoltnak , hogy jogilag megfelelő döntést hozzon a testület.
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Ferenczi Ferenc polgármester
Köszöni a hozzászólásokat , észrevételeket. Csóti képviselő úrtól elhangzott egy olyan
indítvány , hogy az SZMSZ tárgyalását napolják el a soron következő ülésre .
Süveg József képviselő úr jelezte , hogy a Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság
átruházott hatásköréből kerüljön ki

a „A 4.pont: Dönt a föld tulajdonjoga megszerzése

tárgyában a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen beterjesztett kifogásról”.
Továbbá Csóti Ferenc képviselő jelezte , hogy a bizottsági tagok közé kérné felvételét.
Mivel egyéb hozzászólás észrevétel nem érkezett , így kéri Képviselő- Testület tagjait , hogy
szavazzanak arra vonatkozóan , hogy egyetértenek e Csóti Ferenc képviselő indítványával az
SZMSZ tárgyalásának elnapolásával kapcsolatban , illetve támogatják e Csóti Ferenc
bizottsági tagként való megválasztását.
A szavazás eredményeképpen megállapítja , hogy a Képviselő testület 6 nem 1 fő
tartózkodik szavazattal Csóti Ferenc képviselő által tett javaslatot elutasította, és az
alábbi határozatot hozta:
116/2014.(XI.26.) Öt. határozat
Tárgy: Csóti Ferenc képviselő javaslata

Határozat
1.) Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy döntött , hogy Csóti Ferenc
képviselő az SZMSZ megtárgyalásának elnapolására tett javaslatát elutasítja és az ülés
napirendi pontjainak megfelelően megtárgyalja.
2.) Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy döntött , hogy Csóti Ferenc
képviselő Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság tagjaként való megválasztását nem
támogatja .

Ferenczi Ferenc polgármester
Kérdés, több vélemény nem lévén javasolja a képviselő-testületnek hogy az SZMSZ alábbi
módosításokkal történő elfogadásáról döntsön. A Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi
Bizottság tagjaként javasolja Nacsa Tamás alpolgármester megválasztását. Valamint a
javaslatok alapján a Bizottság átruházott hatásköréből a 4.pont „A 4.pont: Dönt a föld
tulajdonjoga megszerzése tárgyában a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen
beterjesztett kifogásról” törlését.
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Ezen módosítások elfogadásával kéri a Képviselő- Testület tagjait , hogy szavazzanak .
Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő- Testület ezen napirendi pontot
a fent megjelölt módosításokkal együtt 6 igen szavazattal 1 nem elfogadta és az alábbi
rendeletet megalkotta:
14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet
Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő – Testületének 14/2014 (XI.27.)
önkormányzati rendelete Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő – Testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2. napirendi pont
Polgármesteri tisztség főállásban való ellátása , illetményének
meghatározása
(testületi előterjesztés, határozati javaslat , jelen jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
Ferenczi Ferenc polgármester
Felkéri ezen napirendi pont előterjesztésére Nacsa Tamás alpolgármestert.
Nacsa Tamás alpolgármester
Az elmúlt időszak során megállapítást nyert, hogy a polgármester úr a polgármesteri tisztségét
bár társadalmi megbízatásban látja el, az Önkormányzat és a falu működését teljes
munkaidőben irányítja. Ezek alapján mindenképpen indokolttá vált, hogy a jogszabály adta
lehetőség alapján főállású polgármesterként lássa el tisztségét a jövőben , hiszen más
tisztséget így nem tud betölteni ezen elfoglaltság mellett.
Ferenczi Ferenc polgármester
Nagyon köszöni , természetesen egyetért ezzel a felvetéssel , hiszen teljes munkaidőben látja
el feladatát.
Dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető

12
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64.§ (2)
bekezdése alapján a polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a
megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és
működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja.
A polgármesteri tisztség főállásban ellátható, amennyiben a polgármester Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72.§ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelel. Az Mötv. 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy
társadalmi megbízatásban látja el. Az új szabályozás már a lakosságszámtól függetlenül
biztosítja ezt a lehetőséget. A főállású polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjra jogosult.
A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a
helyettes államtitkár törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből,
vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével (Mötv.71. § (2) bek., Kttv. 224. §).
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez
viszonyítottan kerülhet megállapításra
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében (Mötv. 71. § (4)
bek.).
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (1)
bekezdése szerint a 2014.évben az illetményalap 38650 forint.
A fent idézett jogszabályhely alapján a helyettes államtitkár illetményének összege:
Alapilletmény: 38.650 ft x 9=

347.850 Ft

Illetménykiegészítés: 347.850 Ft 50 %-a=

173.925 Ft

Vezetői illetménypótlék: 347.850Ft 65 %-a =

226.102,5 Ft

Összesen:

747.877,5 Ft

Mindezek alapján Tiszasziget a polgármester illetményének összege (a helyettes államtitkár
illetményének 60%-a) : 448.726 Ft, kerekítve: 448.700 Ft
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A polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének, tiszteletdíjának
15%-ában meghatározott összeg (Mötv. 71. § (1), (6) bek.).
A szabályozás tehát módosult, költségátalány megállapítására – a korábbiaktól eltérően –nincs
lehetőség.
Csóti Ferenc képviselő
Szeretne hozzászólni , köszöni a szót. Elmondja , hogy az alpolgármester úr előterjesztését
köszöni , de mindenképpen meg kívánja jegyezni hogy polgármester úr saját maga jelölte be a
társadalmi megbízatásúként kívánja ellátni. Tehát ez az ő döntése volt , amikor leadta a
jelölését. Az igazi okát szeretné megtudni , hogy miért sikerült ezt egy hónap alatt
megváltoztatni. Tisztában van vele, hogy törvényi akadálya nincs, de ennek költségvetési
hatásai vannak. Ezt az Önkormányzat ki tudja e gazdálkodni.
Nacsa Tamás alpolgármester
Szeretné megjegyezni , hogy a polgármester úrnak mérlegelnie kell , hogy vállal egy állást ,
ami mellett benéz a hivatalba , néha ellátja a településsel kapcsolatos feladatait, vagy teljes
egészében a falunak él a falu érdekeit képviseli.
Csóti Ferenc képviselő
Még egyet ezzel kapcsolatosan. Ha polgármester úr főállású lesz , akkor az önkormányzatnak
egy plusz munkavállalója lesz. Így véleménye szerint a hivatali létszám nő egy fővel.
Dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
Elmondja , hogy a polgármester főállású polgármesteri tisztség esetében nem az
önkormányzati hivatal tisztségviselője lesz.
Ferenczi Ferenc polgármester
Kiegészítésként kívánja elmondani, hogy a főállású polgármesteri tisztség betöltésével
illetmény kerül megállapításra. A régi illetményem és a most megállapításra került illetmény
közötti különbözetet felajánlom a jótékonysági célokra, mely különbözettel csökkentett
összegben kívánom igénybe venni a költségtérítésemet.
Nacsa Tamás alpolgármester
Szeretné ezen napirendi pontot szavazásra bocsátani.
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Ferenczi Ferenc polgármester
Bejelenti személyes érintettségét.
Nacsa Tamás alpolgármester
A polgármester úr személyes érintettségének bejelentését tudomásul vették. A szavazás
eredményeképpen megállapítja , hogy a Képviselő testület 5 igen 1 fő nem , 1 fő tartózkodik
( Ferenczi Ferenc polgármester személyes érintettség miatt) , szavazattal a napirendi pontot
elfogadta., és az alábbi határozatot hozta:
117/2014.(XI.26.) Öt. határozat
Tárgy: Polgármesteri tisztség főállásban való ellátása , illetményének meghatározása

Határozat
1. Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64.§ (2) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy Ferenczi Ferenc társadalmi megbízatású polgármesteri tisztségét 2014.
december 01-napjától főállású polgármesteri tisztségre módosítja.
2. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Ferenczi Ferenc főállású polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés c) alpontja alapján, 2014.
december 01. napjától havonta 448.700 Ft illetményre jogosult.
3. A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Ferenczi Ferenc főállású
polgármester havonta, az illetményének 15 %-ban meghatározott – 67.300 forint –
összegű költségtérítésre jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős:alpolgármester
Erről értesül:
1. Ferenczi Ferenc polgármester
2. Dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
3. MÁK Szeged
4. Gazdálkodás helyben
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5. Irattár

3. napirendi pont
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testületének A pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2013.(XII.11.) Öt. rendeletének
módosítása
(Előterjesztés , rendelettervezet, elfogadott rendelet jelen jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.)
Ferenczi Ferenc polgármester
Felkéri ezen napirendi pont ismertetésére kirendeltség vezető asszonyt.
Dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 17/2013. (XII.11.) Öt. rendelete szabályozza a szociális ellátási
formákat Tiszasziget községben. A helyi rendelet alkalmazásával kapcsolatosan a helyi
igényeket figyelembe véve indokolttá vált annak módosítása.
A települési önkormányzat képviselő – testülete méltányossági jogcímen közgyógyellátásra
való jogosultságot állapít meg annak a személynek a kérelmére aki a Jogosultság feltétele
részben ismertetett feltételeknek megfelel. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező
személy térítésmentesen jogosult a) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg
ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig b) egyes, külön
jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre c) orvosi rehabilitáció céljából
igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. A gyógyszerkeret egyéni gyógyszerkeretből, és eseti
keretből tevődik össze.
Méltányossági közgyógyellátás jogcímen az a szociálisan rászorult személy jogosult
közgyógyellátásra, akinek esetében az önkormányzat rendeletében meghatározott együttes
feltételek fennállnak.
Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 17/2013. (XII.11.) Öt. rendelet 13. § - a kimondja hogy:
(1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás.
(2) A közgyógyellátás iránti kérelmet Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatalánál lehet előterjeszteni.
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(1) Méltányosságból helyi közgyógyellátásra jogosult az is, aki szociálisan rászorult és a
rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése
nélkül nem képes viselni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultságon azt a havi rendszeres gyógyító
ellátási költséget és jövedelemhatárt kell érteni, amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25%-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
(3) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása során Vhr. 35–49. §-ban foglaltakat
kell alkalmazni.
A jelenlegi rendelet sajnálatos módon nem igazodik e helyi társadalmi viszonyokhoz , így
indokolt a korábbi rendelkezés ismételt hatályba helyezése és az előző rendeletben
meghatározott sávos jogosultság meghatározása.
További módosítása szükséges a rendeletnek , hogy az újonnan elfogadott SZMSZ – szel
összhangba kerüljön .Az önkormányzati segélyre vonatkozó hatáskör megjelölése szükséges ,
mivel az SZMSZ ben a képviselő – testület az önkormányzatra vonatkozó hatáskörét a
jegyzőre ruházza át.
Ferenczi Ferenc polgármester
Köszönjük szépen az elmondottakat , kérdezi , hogy van e kérdés észrevétel ezen napirendi
ponthoz kapcsolódóan. Mivel egyéb hozzászólás nincsen , kéri a Képviselő Testület tagjait ,
hogy szavazzanak.
Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő- Testület ezen napirendi pontot
6 igen szavazattal 1 fő tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet megalkotta:


15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
17/2013(XII.11.) Öt. rendeletének módosításáról
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4. napirendi pont
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testületének a a települési
szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
2/2014 ( I.28.) Öt. rendeletének módosítása
(Előterjesztés , rendelettervezet, elfogadott rendelet jelen jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)
Ferenczi Ferenc polgármester
Felkéri ezen napirendi pont ismertetésére dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezetőt.
Dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
2014 – ben a képviselő testület megalkotta új rendeletét a hulladékkezeléssel kapcsolatosan ,
mellyel egyidejűleg hatályát vesztette a Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2009.(XII.28.) Öt. rendeletével módosított 7/1999.(VI.30.) önkormányzati
rendelete a települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
ellátásáról.
A jelenlegi szabályozás nem tartalmazza a szüneteltetés szabályait , így a közszolgáltatóval
való egyeztetés értelmében indokolt a rendelet kiegészítése módosítása .
Ferenczi Ferenc polgármester
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Kérdezi , hogy van e hozzászólás észrevétel ezen napirendi
ponttal kapcsolatban. Mivel egyéb hozzászólás nincsen , kéri a Képviselő- Testület tagjait ,
hogy szavazzanak.
Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő- Testület ezen napirendi pontot
6 igen szavazattal 1 fő tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet megalkotta:


16/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XI.26)
önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásáról szóló 2/2014. (I.28.) Öt. rendelet módosításáról
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5. napirendi pont
Tiszasziget Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés
megkötése
(Előterjesztés , együttműködési megállapodás jelen jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.)
Ferenczi Ferenc polgármester
Felkéri ezen napirendi pont ismertetésére dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezetőt.
Dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése szerint „A helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala
gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a
feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
megállapodásban rendezik.”A nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos megállapodást
minden évben felül kell vizsgálni. Az általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést
követő harminc napon belül kell a megállapodást felülvizsgálni, melyre a képviselő-testület a
99/2014.(X.27.) Öt. határozatával adott megbízást.
Az együttműködési megállapodás tervezete mellékletként megküldésre került a képviselő
testület számára.
Ferenczi Ferenc polgármester
A cigány nemzetiségi önkormányzat a településen közmegelégedésre végezte a feladatát.
Köszönjük az eddigi munkájukat. Van e egyéb kérdés hozzászólása a képviselő testületnek.
Ferenczi Ferenc polgármester
Mivel egyéb hozzászólás nincsen , kéri a Képviselő- Testület tagjait , hogy szavazzanak.
Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő- Testület ezen napirendi pontot
6 igen szavazattal 1 fő tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
118/2014.(XI.26.) Öt. határozat
Tárgy: CNÖ –vel kötött megállapodás felülvizsgálata
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Határozat
1.) Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a Tiszasziget Cigány
Nemzetiségi Önkormányzattal, kötött- a 18/2014.(II.19.) határozatával jóváhagyottegyüttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, melyeket változatlan feltételekkel továbbra
is hatályban kíván tartani.
2.) Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő – Testülete az együttműködési
megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:
1.) Ferenczi Ferenc polgármester
2.) Kozák János Máté CNÖ elnöke
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

6. napirendi pont
Egyebek
(Előterjesztés , együttműködési megállapodás jelen jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.)



093. hrsz-ú ingatlan, 091.hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kérése

Ferenczi Ferenc polgármester
Elmondja , hogy az egyebek napirendi pontban szeretné kérni , hogy a jelenleg is folyamatban
levő kerékpárút építése projekt tárgyában szükséges két ingatlan tekintetében képviselő –
testületi döntés meghozatala. A projekt lezárásához közeledünk , két ingatlan vagyonátadása
van folyamatban. A Tiszasziget 091 hrsz-ú ingatlan , illetve a 093 hrsz-ú ingatlan. Az egyik a
régi vasutat keresztezi, ez állami tulajdonban levő ingatlan , melyet az MNV Zrt.
vagyonkezelésében áll , a másik ingatlan a 093 hrsz. alatt felvett ingatlan .A vagyonátadáshoz
szükséges képviselő testületi döntés , valamint felhatalmazás a polgármester részére , hogy
eljárjon az ügyben.. Illetve döntést kell arra hozni , hogy az Önkormányzat átvállalja az
átadással kapcsolatosan eljárási költségeket.
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Ferenczi Ferenc polgármester
Felkéri a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak ezen előterjesztéssel kapcsolatosan
A képviselő testület tagjai 7 igen szavazattal Ferenczi Ferenc polgármester
előterjesztését támogatja és az alábbi határozatot hozta:
119/2014.(XI.26.) Öt. határozat
Tárgy: 093,hrsz-ú ingatlan , valamint a 091.hrsz-ú terület ingyenes önkormányzati
tulajdonba kérése

Határozat
1.) Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a MNV ZRT.
vagyonkezelésében) lévő Tiszasziget település 091 helyrajzi számon felvett, kivett saját
használatú út megnevezésű, 3596m2 területű ingatlanból kialakuló 091/1 hrsz 266m2 területű
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását , valamint a Tiszasziget település 093
helyrajzi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, ingatlanból kialakuló 093/2 hrsz
–ú 0,0005 ha területű ingatlan , 093/3 hrsz –ú 0,0088 ha területű ingatlan, 093/4 hrsz –ú
0,0277 ha

területű ingatlan, 093/5 hrsz –ú 0,0269 ha

területű ingatlan ingyenes

önkormányzati tulajdonba adását.
2.) Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18.) pontjában meghatározott közfeladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni és megépített kerékpárút működtetése célra kívánja
felhasználni.
3.) A konkrét felhasználási cél meghatározása: az Önkormányzat kerékpáros forgalom
lehetőségét kívánja biztosítani a területen.
4.) Tiszasziget Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
5.) Tiszasziget község önkormányzat Képviselő-testülete vállalja , hogy az ingatlant a
vagyonátadást követően a meghatározott önkormányzati célnak megfelelően 15. évig
sajátjaként használja , üzemelteti, nem idegeníti el.
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6.) Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000)
védettség alatt.
7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszasziget külterület 091hrsz.ú és az abból kialakuló 091/hrsz ingatlan, valamint a 093 hrsz-ú ingatlan

ingyenes

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
8.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszasziget külterület 091hrsz.ú és az abból kialakuló 091/hrsz hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
vonatkozó megállapodást aláírja.
9.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszasziget külterület 093
hrsz.-ú és az abból kialakuló 093/2, 093/3, 093/4, 093/5

hrsz.-ú ingatlan ingyenes

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ferenczi Ferenc polgármester



Egyebek

Papp Béla képviselő
Elmondja hogy Tiszasziget belterületen az Alföldi utca és a Temesvári utca kereszteződéséből
hiányzik egy elsőbbségadás kötelező tábla , mely balesetveszélyes. A másik ugyanilyen
veszélyes kereszteződés a focipálya mögötti kereszteződés a Dózsa György utca és a Petőfi
utca.
Ferenczi Ferenc polgármester
Köszöni az észrevételt , intézkedik a probléma megoldására. Megnézi , hogy van e esetleg
elsőbbségadás kötelező tábla , ha nincs akkor beszerzésre kerül .
Károsi János képviselő
Térváron is indokolt lenne a sebességkorlátozás , mert az úton rengeteg gyerek közlekedik és
vannak helyi lakosok akik nem tartják be a viszonyoknak megfelelő sebességet.
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Ferenczi Ferenc polgármester
Köszöni a tájékoztatást. Mivel nincs több napirend, előterjesztés a polgármester a
képviselőtestület alakuló ülését berekeszti.

Kmf.

Ferenczi Ferenc
polgármester

Dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető
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MELLÉKLETEK

Ikt.szám:

/2014
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testülete 2014. november 26.-ai ülésére
Tárgy: Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatának felülvizsgálata , megalkotása
Melléklet:

Előterjesztő:

Ferenczi Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette:

Dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség – vezető

Előadó:

Ferenczi Ferenc polgármester

Véleményezésre megkapta:

Határozat elfogadása:

Minősített többség

Törvényességi véleményezést
készítette:

Dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség- vezető

Előzmény, korábbi döntés:

4/2013. (II. 27.) Öt. sz. rendelete

Terjedelem:

oldal
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Előterjesztés
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testülete 2014. november 26.-ai ülésére
Tárgy: Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatának felülvizsgálata , megalkotása
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Tisztelt Képviselő testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület az alakuló
vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ).
A jelenlegi SZMSZ számos helyen hivatkozik a már hatályon kívül helyezett helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) rendelkezéseire, az
alakuló ülésen meghozott, a bizottsági struktúrát érintő döntés átvezetése is szükséges
(bizottsági tagok létszámának megnövekedése, egy bizottság nevének megváltoztatása),
emellett az SZMSZ nem vagy nem megfelelően tartalmazza a vonatkozó jogszabályok által
előírt kötelező tartalmi elemeket, ezért egyszerű módosítás helyett az SZMSZ hatályon kívül
helyezése, és új SZMSZ megalkotása indokolt.
A jogszabályi környezet további lényeges változásai:
2014. október 12. napjával hatályát vesztette a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény.
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény tartalmaz felhatalmazó
rendelkezéseket a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára a helyi népszavazással
kapcsolatban. E törvény helyi népszavazásra vonatkozó szabályaiban átveszi az Ötv.
megfelelő rendelkezéseit. A törvény hatálybalépésével megszűnt a népi kezdeményezés
jogintézménye, így az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a tervezet már nem tartalmazza.
Az Mötv. rendelkezési már nem tartalmazzák a polgármester és az alpolgármester
költségátalányának fogalmát, helyette alanyi jogon költségtérítésre jogosultak a
tisztségviselők.
Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX.
törvény 64. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. 24. § (1) bekezdésében a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó rendelkezést.

A fentiekből megállapítható, hogy az SZMSZ kiemelt jelentőségű helyi rendelet, hiszen az
Önkormányzat működésének alapvető szabályait tartalmazza, mégsem feledkezhetünk meg

26
arról, hogy mint helyi rendeletre a jogalkotási és jogszabályszerkesztési szabályokat is
alkalmazni kell. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet nem ismeri a függelék intézményét, így a függelékek
kivezetésre kerültek, s javarészt melléklet formát kaptak.
A rendelet-tervezet a jogalkotás alapvető követelményeinek – különösen: a szabályozás nem
lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű, valamint a jogszabályban nem ismételhető
meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az
Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes – megfelel.
A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatát a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Tiszasziget, 2014. november 21.
Ferenczi Ferenc
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a kötelezővé teszi
az előzetes hatásvizsgálat végzését. A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.”

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A módosító rendelet-tervezetnek a bizottsági létszám változása miatt mutatható ki gazdasági,
költségvetési hatás. Ez elmúlt ciklusban Tiszasziget községben két bizottság működött,
helyette egy bizottság fogja a feladatokat ellátni , amiért díjazás nem illeti meg a tagokat.
A Képviselő testületi tagok tiszteletdíjat nem kapnak munkájukért , így a költségvetésben
megtakarítás keletkezik
b) Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns.
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c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
nincsenek.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A központi jogszabály-változások, illetve a működéshez szükséges módosítások indokolják a
jogszabály megalkotását.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az előterjesztés általános indokolása, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő- testület az alakuló
vagy az azt követő ülésén megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét.

Tiszasziget, 2014.november 21.

Dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség - vezető
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Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő Testületének
szervezeti és működési szabályzatáról

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő – testület) és
szervei számára a jogszabályban foglalt feladat- és hatásköri, szervezeti és működési
előírásokat a jelen SZMSZ figyelembevételével kell alkalmazni.

Az Önkormányzat megnevezése, székhelye, jelképei
2. §
(1)

Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tiszasziget község Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat)

(2)

Az Önkormányzat székhelye: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

(3)

A közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése: Algyői közös Önkormányzati
Hivatal (6756, Algyő, Kastélykert u. 40.)

(4)

Állandó kirendeltsége: Algyői közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége
(6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10.)

(5)

Az önkormányzat jelképei: címer, zászló, díszpecsét.

(6)

Az önkormányzat jelképeinek, valamint a község névhasználatának rendjét külön
rendelet állapítja meg.

(7)

Az önkormányzat jelképeinek színes grafikáját e rendelet 3. függeléke tartalmazza.

II. FEJEZET
Az Önkormányzat feladatai, hatáskörei
3. §
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(1)

Az Önkormányzat feladat- és hatáskörei a Képviselő-testületet illetik. Az
önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei (bizottságok, polgármester,
jegyző, közös önkormányzati hivatal) látják el. A Képviselő-testület által szerveire
átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 1-3.melléklete tartalmazza. A Képviselőtestület az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat.

(2)

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók azok
gyakorlásáról kötelesek – az önkormányzati hatósági ügyek kivételével – a Képviselő –
testületnek félévente beszámolni.

(3)

Az önkormányzati hatósági ügyek intézéseinek tapasztalatairól a hatáskör címzettje
évente egy alkalommal köteles tájékoztatni a Képviselő – testületet.

4. §
(1)

Az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként
vállalt feladatokat.

(2)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait költségvetési szervein, gazdálkodó- és
nonprofit szervezetein keresztül látja el és kinevezi azok vezetőit.

(3)

Az Önkormányzat kötelező feladatain túl, önként is vállalhatja más feladat ellátását
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 10. § (2) bekezdésében meghatározottak fennállása esetén,
amennyiben
a) az átvállalt feladat olyan közfeladat, amelyet jogszabály nem utal más
szerv kizárólagos hatáskörébe, vagy azt a feladat címzettjétől átvállalja,
b) rendelkezésére állnak a feladat ellátásához szükséges anyagi, személyi és
tárgyi feltételek, valamint alaptevékenységéhez kapcsolódó eszközök
gazdaságos működtetése indokolttá teszi.

(4)

Az Önkormányzat által önként vállalt feladatok felsorolását, valamint az önkormányzat
alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok meghatározását e rendelet 4. melléklete
tartalmazza.

(5)

Az Önkormányzat a Képviselő – testület előzetes döntése alapján kölcsönös érdekek
alapján együttműködhet és megállapodást köthet más haza és külföldi helyi
önkormányzattal, intézményekkel, szervekkel, beléphet nemzetközi önkormányzati
szervezetekbe.
III. FEJEZET
A Képviselő-testület működése
A Képviselő-testület tagjai
5. §

(1)

A Képviselő-testület tagjai a települési képviselők, valamint a megválasztott
polgármester.
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(2)

A Képviselő-testület tagjainak száma 7 fő.

(3)

A Képviselők névsorát és jelölőszervezetük megnevezését jelen rendelet 1.függeléke
tartalmazza.

A Képviselő-testület munkaterve
6. §
(1)

A Képviselő-testület az általa elfogadott éves munkatervben meghatározottak szerint
tartja rendes üléseit. Az éves munkatervet a polgármester állítja össze és terjeszti a
Képviselő – testület elé.

(2)

Az éves munkaterv elkészítéséhez javaslatot tehet
a) képviselő
b) bizottság
c) jegyző
d) közszolgáltatást végző szerv vezetője
e) önkormányzat által alapított intézmény, gazdasági társaság vezetője
f) települési nemzetiségi önkormányzat elnöke

(3)

Az éves munkatervbe fel kell venni a bizottság , illetve a megválasztott képviselők több
mint fele által javasolt előterjesztést.

(4)

A munkatervnek tartalmaznia kell
a) a hónap megjelölésével az ülések tervezett időpontját ,
b) a napirend tárgyát , előterjesztőjét,
c) a közmeghallgatás időpontját

A Képviselő-testület ülése
7. §
(1)

A Képviselő – testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart.

(2) A Képviselő-testület az ülését a Vedres István Faluház Dísztermében( 6756 Tiszasziget,
Szabadság utca 8.) tartja. A Képviselő-testület ettől eltérhet.
(3)

A Képviselő-testület ülése nyilvános.

(4)

A Képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben zárt ülést
tart illetőleg tarthat.1

1

A Mötv 46 (2)A képviselő-testület
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor,
fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti
érdekét sértené.
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(5) A Képviselő-testület zárt ülést az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben név
szerinti szavazással, minősített többséggel rendelhet el.
(6)

Rendkívüli ülést a polgármester saját döntése szerint is összehívhat.

(7)

A rendkívüli ülés összehívására és levezetésére az e rendeletben foglalt eltérésekkel a
rendes ülés szabályait kell alkalmazni.

(8)

A rendkívüli ülés napját és az ülés kezdetének időpontját a polgármester határozza meg.

A Képviselő-testületi ülés összehívása
8. §
(1)

A Képviselő-testület üléseit a polgármester, távollétében az alpolgármester írásbeli
meghívóval hívja össze.

(2)

A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg
akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos
feladatokat a Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke látja el.

(3)

A rendes ülést a Képviselő –testület – július , augusztus és január kivételével- havonta
fő szabály szerint minden hónap második szerdai munkanapján , délelőtt 11.30.órai
kezdettel tartja. A polgármester az ülés tervezett időpontjáról legkésőbb az ülést
megelőző 2.napon elektronikus úton Tiszasziget község honlapján közzétett , továbbá
papíron a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasziget kirendeltsége ( 6756 Tiszasziget ,
Szent Antal tér 10.) épülete Igazgatási Irodájában elhelyezett meghívóval értesíti a
képviselőket.

(4)

A Képviselő-testület rendes ülés meghívójának tartalmaznia kell az ülés helyének és
napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirend tárgyának és előadójának
megjelölését.

(5)

A Képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze. A megválasztott
képviselők harmadának , az állandó bizottság indítványára az összehívása kötelező.

(6)

A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülés
javasolt időpontját, napirendjét és indokait. Az indítványt a polgármesterhez címezve
elektronikusan kell előterjeszteni. A polgármester a rendkívüli ülést az indítvány
benyújtásától számított 15 napon belül köteles összehívni.

(7)

A rendkívüli ülésre szóló meghívót és annak nyilvánosan tárgyalandó mellékleteit a
polgármester legkésőbb az ülést megelőző 24 órával korábban elektronikusan küldi meg
a képviselőknek. A rendkívüli ülés összehívásáról a képviselőket – a szokásos
értesítésen túl- telefonon is értesíteni kell.
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(8)

Halaszthatatlan esetben a Képviselő – testület összehívható telefonon , faxon , vagy
sms útján a közlést követő napra a napirend megjelölésével.
9. §

(1)

Ahol jogszabály egyetértési vagy véleményezési jog biztosításáról rendelkezik, az ezzel
érintett napirendet kizárólag az egyetértési vagy véleményezési jog jogosultjával történt
egyeztetést követően, eredményének ismeretében lehet megtárgyalni. A megkeresett
félre vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezés hiányában az egyeztetési,
véleményezési eljárás lefolytatottnak tekintendő, ha a megkeresett fél 3 munkanapon
belül nem nyilatkozott.
A Képviselő-testületi ülésre meghívottak köre
10. §

(1)

A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a tisztségviselőket (jegyző, aljegyző, ügyintéző)
a nemzetiségi önkormányzat elnökét,
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal vezetőjét
a napirendben érintett intézményvezetőket,
a napirenddel érintett felkért szakértőket,
akiket a polgármester, a Képviselő-testület indokoltnak tart,
akiknek meghívását jogszabály kötelezően előírja.

A Képviselő-testület határozatképessége
11. §
Mötv. 47. § „(1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati
képviselőknek több mint a fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel
kell kísérni.”
(1)

Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirend megtárgyalására a Képviselő-testület
ülését 8 napon belüli időpontra újból össze kell hívni. Erre új meghívót kell kézbesíteni.

(2)

A képviselők a jelenléti íven regisztrálják részvételüket az ülésen.
Az ülés vezetése
12. §

(1)

A Képviselő-testület ülését a polgármester (levezető elnök) vezeti, távollétében az
alpolgármester, az alpolgármester(ek) akadályoztatása esetén a Pénzügyi Ügyrendi
Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke (levezető elnök) vezeti.
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(2)

Az ülés megnyitásakor a levezető elnök megállapítja a megjelentek számát, az ülés
határozatképességét, majd
a) javaslatot tesz a napirendi pontokra, azok sorrendjére,
b) beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
c) beszámol az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről,
d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
e) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, berekeszti
az ülést.
A levezető elnök ülésvezetési feladatai, jogkörei
13. §

(1)

A levezető elnök ülésvezetési feladatai, jogkörei:
a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése;
b) határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel
kísérése, Képviselő-testületi ülésről távolmaradó képviselők előzetes
bejelentéséről a Képviselő-testület tájékoztatása;
c) napirendi javaslat előterjesztése;
d) az ülés vezetése, a szó megadása bejelentkezési sorrendben, javaslat a
Képviselő-testületnek a szó megtagadására.
e) a szó megvonása;
f) az ülés rendjének biztosítása;
g) javaslattételi jog az ülés félbeszakítására;
h) a Szabályzat rendelkezéseinek betartása és betartatása;
i) szavaztatás;
j) a szavazás eredményének megállapítása.

(2) A levezető elnök rendre utasíthatja azt a felszólalót, aki a tanácskozáshoz nem illő,
másokat sértő kifejezést használ, a Képviselő-testülethez méltatlan magatartás tanúsít.
(3)

A levezető elnök egyidejűleg megvonja a szót attól a felszólalótól, akit másodszor utasít
rendre.

(4)

Amennyiben az ülésen olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a
tanácskozás folytatását, a levezető elnök javaslatot tehet a Képviselő-testületnek az ülés
meghatározott időre történő félbeszakítására.

(5)

A levezető elnök vitavezetési feladatai:
a) a vita megnyitása és javaslat a vita lezárására,
b) a szavazás elrendelése,
c) a szavazás eredményének megállapítása.

IV. FEJEZET
A Képviselő –testület ülése , tanácskozási rendje
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A napirend elfogadása
14. §
(1)

Az ülés napirendjéről - figyelembe véve a képviselői javaslatokat - a Képviselő-testület
vita nélkül határoz.

(2)

A Képviselő-testület a napirendek sorrendjének meghatározásáról történt döntést
követően azon egyszerű többséggel változtathat.

(4)

Azon napirendi pont javaslatokat, melyeket legalább a képviselők harmada aláírásával
támogat, az általuk meghatározott ülésre be kell terjeszteni.

(5)

A Képviselő-testület olyan halaszthatatlan döntést igénylő előterjesztést is napirendre
vehet, melyre tekintettel a Képviselő-testület rendkívüli ülése is összehívható lenne. A
napirendre vétel önálló napirendi pontként történik.

(6)

A jegyző köteles jelezni, ha a döntésnél vagy a testület működésében jogszabálysértést
észlel. Amennyiben a jegyző észrevételt kíván tenni, a szót meg kell neki adni.
A napirend elnapolása
15. §

(1)

A napirendi pont tárgyalása elnapolható. A javaslat felől a Képviselő-testület vita nélkül
határoz.

(2)

A Képviselő-testület bármely napirendi ponthoz tartozó előterjesztést előzetes vagy
további bizottsági tárgyalásra adhat ki.
Előterjesztő
16. §

A Képviselő-testület napirendi pontjának előterjesztője
a) tisztségviselő,
b) bizottság,
c) képviselő,
d) jegyző,
e) települési nemzetiségi önkormányzat elnöke,
f) a polgármester által felkért más személy,
g) az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaság
vezetője lehet.
Előterjesztés
17. §
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(1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés összeállításáért annak előadója,
törvényességéért a jegyző a felelős. Az előterjesztő az előkészítés során, a
lehetőségekhez képest köteles megismerni és figyelembe venni a lakosság, a napirend
témájában érintett szervek és szervezetek véleményét, javaslatát.
(2)

Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az előterjesztő megnevezését;
b) az előterjesztés készítőjét;
c) az előterjesztés tárgyát;
d) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját;
e) a határozati javaslatot, illetve a rendelet tervezetét;
f) a határidőt, a végrehajtásért felelős megnevezését;

(3)

Végrehajtásért felelősként a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a bizottság
elnöke, az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, intézmény vezetője,bizottság
elnöke, vagy képviselő jelölhető meg.

(4)

Az előterjesztést az ülést megelőző 5 nappal a tisztségviselőknek és a jegyzőnek meg
kell küldeni. E nélkül az előterjesztés a Képviselő-testületülésén nem tűzhető
napirendre. Ez alól kivételt képeznek a személyi kérdések, hatósági ügyek. A
képviselők számára a Képviselő-testület ülését megelőző 2.munkanapon 17 órától kell
biztosítani az előterjesztések elektronikus megküldését. A képviselők a zárt ülésen
tárgyalandó előterjesztéseket papír alapon postai úton kapják kézhez.

(5) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi
költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a Képviselőtestületnek. A Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság a költségvetési
rendelettervezetet köteles soron kívül véleményezni, véleményét a Képviselőtestületnek megküldeni. A Képviselő-testület a Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi
Bizottság véleménye ismeretében dönt.
18. §
(1)

Amennyiben az előterjesztés rendelet módosítására irányul, akkor tartalmaznia kell
legalább:
a) az új, tervezett rendeletet,
b) a hatályos rendeletet, vagy annak elektronikus úton való elérhetőségét,
c) indokolást, amely
ca) tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(továbbiakban: Jat.) 18. §-ában foglaltakat,
cb) kiemeli a hatályos rendelet és a rendelettervezet közti összes
különbséget és
cc) azon pontok esetében, ahol a hatályos rendelet és a
rendelettervezet eltérnek, bemutatja az eltérés lényegét és
következményeit.

(2)

Amennyiben az előterjesztés szerződés módosítására irányul, akkor tartalmaznia kell
legalább:
a) az új szerződéstervezetet,
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b) az eredeti szerződést és esetleges módosításait,
c) indokolást
(3)

Amennyiben az előterjesztés valamilyen szolgáltatás díjának megváltoztatására irányul,
akkor tartalmaznia kell legalább:
a) az előterjesztésben érintett évet megelőző év vonatkozó adatait és
b) a módosítás szükségességét.

(4)

Amennyiben az előterjesztés ingatlannal kapcsolatos, akkor tartalmaznia kell legalább
a) az ingatlant érintő jogügylet indokait és
b) a jogügyletet megalapozó, a döntést előkészítő dokumentumokat.

(5)

Amennyiben az előterjesztés meghatározott ingatlanterületek rendeltetési (területfelhasználási); építési (a beépítésre szánt területek építési előírásait rögzíti);
környezetvédelmi, értékvédelmi; tilalmi és korlátozási zónák közötti vagy azokon belüli
átsorolásáról szól, akkor tartalmaznia kell legalább:
a) az átminősítés szükségességének indokát,
b) az átminősítendő terület
ba) tervezett hasznosítását,
bb) korábbi átminősítéseit,

(6)

Amennyiben az előterjesztés Tiszasziget község pályázataira vonatkozó Képviselőtestületi döntésekkel kapcsolatos, akkor tartalmaznia kell legalább
a) a pályázatok Tiszasziget költségvetésére gyakorolt hatását

(7)

Az (1)-(6) bekezdések alá nem tartozó előterjesztéseknek tartalmazniuk kell legalább a
döntési javaslatok indokait.
19. §

Az önálló indítvány, az interpelláció, a felszólalás és a kérdés előterjesztésére a külön
szabályok vonatkoznak.
Önálló indítvány
20. §
(1) A képviselő a – Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben –
munkatervben nem szereplő önálló indítványt terjeszthet elő, amelynek meg kell
felelnie az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeknek ezen §.-ban foglalt
eltérésekkel
(2)

Az önálló indítványt elektronikus úton legkésőbb a Képviselő-testületi ülést megelőző
15. napig lehet a polgármesterhez benyújtani.

(3)

Az önálló indítványt a polgármester a Képviselő-testület meghívójában napirendi
javaslatként tünteti fel, és annak mellékleteként kézbesíti.
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Interpelláció, kérdés
21. §
(1)

A képviselő a polgármesterhez, (alpolgármesterhez), a jegyzőhöz, a bizottság
elnökéhez, önkormányzati ügyekben magyarázat kérése céljából interpellációt intézhet.
Amennyiben a képviselő az ülés napját megelőző 2. nap 11 óra 00 percig a
polgármesternél az interpellációt a (2) bekezdés szerinti módon és tartalommal
benyújtja, a benyújtást követő 2.munkanapon arra az ülésen választ kell adni. A
válaszadás elhalasztását a Képviselő-testület engedélyezheti, a válaszadás határidejének
megjelölésével.

(2)

Az interpellációt elektronikus úton kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) képviselő nevét;
b) azt a személyt, akihez az interpelláció irányul;
c) a képviselő kérdésének tárgyát, a kérdés részletes leírását és indoklását.

(3)

Ha a képviselő az interpellációt a Képviselő-testületi ülésen szóban is ismertetni
kívánja, e szándékát az interpelláció benyújtásával egyidejűleg az ülés elnöke felé
írásban kell jeleznie, az interpelláció tárgyának és az interpellálandó személyének
megjelölésével. A szóban előadott interpelláció tartama legfeljebb 2 perc lehet, az
interpellációk számától függetlenül.

(4)

A Képviselő-testületi ülésen szóban csak a határidőben a (2) bekezdés szerinti módon és
az ott meghatározott tartalmi feltételeinek megfelelően benyújtott interpelláció
ismertethető.
22. §

(1)

A polgármester biztosítja az interpelláció nyilvántartásba-vételét és az interpelláció
címzettjéhez történő eljuttatását.

(2)

Ha a képviselő az interpellációt Képviselő-testületi ülésen szóban nem kívánja előadni,
az interpellációt és a választ az interpelláció címzettje ismerteti.

(3)

A válasz ismeretében az interpelláló képviselőnek 2 perces viszontválaszra van joga,
amire az interpelláció címzettje nyilatkozhat ugyancsak 2 percben. Az interpellációra
adott válasz elfogadásáról a képviselő nyilatkozik, amennyiben a választ nem fogadja
el, úgy annak elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(4)

Ha a Képviselő-testület a választ nem fogadja el, a hatáskörébe tartozó ügyben
haladéktalanul intézkedést tesz, azt a hatáskörrel rendelkező szerv elé utalja. Az
intézkedés eredményéről a következő ülésen tájékoztatást kell adni.
23. §

(1) A képviselő a Képviselő-testületi ülésen a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a
jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez ,közös önkormányzati hivatal tisztségviselőjéhez
önkormányzati ügyben felvilágosítás kérése céljából kérdést tehet fel. A kérdésre
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azonnal szóban, vagy a Képviselő-testület hozzájárulásával 5 napon belül írásban kell
válaszolni.
(2)

Ha a képviselő a Képviselő-testületi ülésen kérdést kíván intézni az (1) bekezdésben
megjelölt személyekhez, úgy e szándékát az ülést megelőző nap 16 óráig az ülés
elnökének elektronikus úton jelzi, a kérdés tárgyának és részletes leírásának, továbbá a
kérdezett személy megjelölésének közlésével.

(3)

A szóban előadott kérdés tartama legfeljebb 2 perc lehet, a feltett kérdések számától
függetlenül. Kérdés esetében a képviselőnek viszontválaszra nincs joga.

(4)

A Képviselő-testületi ülésen csak a határidőben a (2) bekezdés szerinti módon és az ott
meghatározott tartalmi feltételeknek megfelelően benyújtott kérdés ismertethető. A nem
határidőben benyújtott kérdés a Képviselő-testület soron következő ülésén ismertethető,
ha a kérdés elektronikus úton, került benyújtásra és egyebekben megfelel a (2) bekezdés
tartalmi előírásainak.

(5)

Az írásbeli válaszadás megtörténtét, a soron következő Képviselő-testületi ülésen be
kell jelenteni.
Felszólalás
24. §

(1) A felszólalás lehet:
a) napirend előtti,
b) napirendhez kapcsolódó,
c) ügyrendi,
d) személyes megjegyzés.
(2) A Képviselő-testületi ülésen a felszólalás sorrendjét az elnök határozza meg. A
meghívottak a Képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, a napirendi
pontok vitájában napirendenként egy alkalommal, legfeljebb 2 percben szólalhatnak fel.
Azon meghívottak, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, csak a
meghívásuk szerinti napirend vitájában vehetnek részt.

Napirend előtti felszólalás
25. §
(1)

A Képviselő-testületi ülés napirendi javaslatai között nem szereplő önkormányzati
ügyben napirend előtti felszólalásra a képviselők, illetve a felszólalás tárgyának
megjelölésével kérhetnek szót, melyet az ülés vezetője köteles megadni. A felszólalás
legfeljebb 2 percig tarthat. A felszólalás tárgyában vitának, reagálásnak nincs helye.
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Vita
26. §
A vita során a napirendhez kapcsolódó felszólalás keretében a képviselő kifejti véleményét az
előterjesztésről.
Vita vezetése
27. §
(1)

A levezető elnök minden napirendet külön-külön nyit meg. Az előterjesztő kiegészítése
után először a bizottságok, majd a tanácsnokok véleményét kéri. Ezt követően a
levezető elnök megnyitja a vitát.

(2)

A vita során – a jelentkezések sorrendjének figyelembevételével – a képviselők, a
tanácskozási joggal meghívottak, illetve érintettek szólhatnak a tárgyhoz.

(3)

Egy képviselő, egy adott napirendhez két alkalommal szólhat hozzá, hozzászólásonként
maximum 2 perc időtartamban. A levezető elnök mérlegelést követően további egyszeri
maximum 2 perc hozzászólási lehetőséget biztosíthat.

(4)

A levezető elnök ügyel arra, hogy a képviselők lehetőleg felváltva kapjanak szót.

(5)

A Közös Önkormányzati Hivatal szakemberei a szakterületüket érintő napirendi
pontoknál tanácskozási joggal rendelkeznek.
Vita lezárása
28. §

(1)

Ha a napirendhez több hozzászóló nincs, a levezető elnök a vitát lezárja.

(2)

Bármelyik képviselő javasolhatja a vita lezárását, melyről a Képviselő-testület - vita
nélkül - egyszerű többséggel határoz.

Módosító javaslat
29. §
(1)

Módosító javaslatokat legkésőbb az ülést megelőző nap 16 óra 00 percig kell
elektronikus úton a polgármesternél benyújtani.

(2)

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés esetén módosító javaslatot a képviselők vita
keretében terjeszthetnek elő.
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Személyes megjegyzés
30. §
(1)

A képviselő, ha a személyét érintő korábbi felszólalásra kíván észrevételt tenni, soron
kívül, 2 perces személyes megjegyzésre kérhet szót.

(2)

A felszólalás engedélyezéséről az ülés elnöke dönt, viszontválasznak, a vitának helye
nincs.

V. FEJEZET
A szavazás rendje , határozathozatal, jegyzőkönyv
31. §
(1)

Az előterjesztő az előterjesztését visszavonhatja. Amennyiben az előterjesztés
visszavonására az ülés napirendjének megállapítása előtt kerül sor, úgy az előterjesztés
nem vehető napirendre. Amennyiben az előterjesztő a vita során vonja vissza az
előterjesztését, ennek engedélyezéséről a Képviselő-testület határoz.

(2)

A levezető elnök az előterjesztett és a vitában elhangzott, döntést igénylő javaslatokat
egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a módosító indítványokat, majd az
előterjesztésben szereplő döntési javaslatokat szavaztatja meg.

Határozathozatal
32. §
Mötv. 47. § „(1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati
képviselőknek több mint a fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan
figyelemmel kell kísérni. (2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő
javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő
javaslat esetén a megválasztott önkormányzati képviselők több mint a felének igen
szavazata szükséges. Ennek hiányában a képviselő-testület a javaslatot elutasította. A
betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából
betöltöttnek kell tekinteni”
(1)

A Képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) általában nyílt szavazással hozza.

(2) A képviselők igenlő, vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg
tartózkodnak a szavazástól. A szavazás kézfelemeléssel történik
(3)

A szavazatok megszámlálásáról a jegyző gondoskodik.

(4)

A szavazatok összeszámlálása után a levezető elnök megállapítja a javaslat mellett,
majd ellene szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát.
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(5)

A szavazás számszerű eredményének megállapítása után a levezető elnök kihirdeti a
döntést.
Titkos szavazás
33. §

(1) A Képviselő-testület titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor a jogszabály
azt kötelező jelleggel előírja. A Képviselő-testület minősített többséggel titkos szavazást
rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésben foglalt ügyekben.
(2) Bármely képviselő javaslatára minősített szótöbbséggel hozott határozata szerint a
Képviselő- testület titkos szavazást tarthat azokban az ügyekben is, amelyekben zárt
ülést tarthat, vagy köteles tartani.
(3) A titkos szavazást az Ideiglenes Bizottság bonyolítja le és gondoskodik a szükséges
feltételek (szavazólap, urna, stb.) biztosításáról. A szavazást követően pedig megszámlálja a
szavazatokat, elkészíti a szavazási jegyzőkönyvet és a szavazás eredményéről jelentést tesz a
Képviselő-testületnek. A szavazatarány alapja a leadott szavazatok száma. Ha titkos
szavazásnál szavazategyenlőség van, a szavazást meg kell ismételni. Ismételt
szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

Név szerinti szavazás
34. §
Mötv. 48. § „(3) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők
egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy
alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a
bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával
összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti szavazás módjának
meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik”.
(1) A Képviselő-testület legalább 3 fő képviselő indítványára név szerinti szavazást tart.
(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét.
képviselők a nevük elhangzását követően "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal
szavaznak.
(3)A jegyző a szavazatokat a névsorban feltünteti, összeszámolja az eredményt, és azt átadja a
levezető elnöknek, aki kihirdeti az eredményt.
(4)A névszerinti szavazáshoz igénybevett névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(5) Személyi kérdésben név szerinti szavazás nem tartható.
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(6) Titkos szavazás esetén név szerinti szavazás nem rendelhető el.
Határozathozatal személyi kérdésben
35. §
(1)

A Képviselő-testület valamennyi személyi kérdés esetében (választás, kinevezés,
vezetői megbízás) minősített többséggel dönt.

(2)

Több jelölt esetén – ha közülük többen is megkapták a minősített többséget – a legtöbb
szavazattal támogatott jelölt személyét fogadja el.

Minősített többség
36. §
Mötv 50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a
törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az
önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság
megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.
Mötv. 46. § (2) bek. c) a Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való
rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét
sértené.
(1) Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata)
szükséges a Mötv. 50. §-ában1 kötelezően előírtakon kívül:
a) azon ügyekben való döntéshez, amit törvény a Képviselő-testület át nem ruházható
hatáskörébe utal
b)az éves költségvetés 5%-át meghaladó hitelfelvételhez, a kötvénykibocsátáshoz, továbbá a
közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételéhez, és átadásához;
c)véleménynyilvánításhoz olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat
álláspontjának a kikérését írja elő;
d)az éves költségvetés 1%-át meghaladó forgalmi értékű tulajdon elidegenítéséhez vagy
beruházásához;
e)tisztségviselő fegyelmi és anyagi felelősségének megállapításához;
f)az előterjesztés visszavonása után, annak napirenden tartásához;
g)az Önkormányzati vagyon tulajdonjogának, használati jogának ingyenes vagy
kedvezményes átengedéséhez, illetve vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes
megszerzéséhez, vagyontárgy felajánlásának elfogadásához.
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h)titkos szavazás elrendeléséhez, azokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést tarthat vagy
köteles tartani.
i)a 13. § (4) bekezdés szerint a Képviselő-testületnek az ülés meghatározott időre történő
félbeszakítására.
j)a 37. § -a szerinti képviselő kizárásáról

Személyes érintettség
37. §
(1)

A polgármester, illetőleg a képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

(2)

A Képviselő-testületi döntés hozatalából kizárható az, akit, vagy akinek közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.

(3)

A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára
a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(4)

A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

Határozat-nyilvántartás
38. §
(1)

A Képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően –
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

(2)

A Képviselő-testület határozatainak nyilvántartását a jegyző vezeti.

(3)

A határozatokat a Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv elkészítését követő 15
munkanapon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személynek, vagy szervnek.

(4)

Azokban az esetekben, amikor az előterjesztés (beszámoló) elfogadása mellett további
feladat nincs meghatározva, nem kell sem a végrehajtásért felelős személyt, sem a
végrehajtási határidőt feltüntetni.

(5)

Amennyiben a testületi határozatot a polgármester az előírt határidőre nem tudja
végrehajtani, a határidő lejártát megelőzően, vagy a határidő lejártát követő első rendes
ülésen köteles kérni a Képviselő-testülettől a határidő módosítását.
Rendeletalkotás
39. §

(1)

Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:
a)

Képviselő-testület tagjai,
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b)

Képviselő-testület bizottsága

c)

nemzetiségi önkormányzat,

d)

jegyző, aljegyző

(2)

A javaslatot a jegyzőhöz kell írásban benyújtani.

(3)

Az elfogadott önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

(4)

A rendeleteket külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni.

(5) Az elfogadott rendeletek hiteles szövegét, a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtáblájára történő kihelyezéssel kihirdeti.
(6) A rendeletek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.

A jegyzőkönyv
40. §
(1)

A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell
Mötv 52. § (1) bekezdésében meghatározottakat. Erről a jegyző gondoskodik.

(2)

A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá.

(3)

A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni Csongrád
Megyei Kormányhivatal részére

(4)

A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5)

A jegyzőkönyv eredeti példányát a Közös Önkormányzati Hivatal az előterjesztésekkel
együtt évente bekötteti.

(6)

A Képviselő-testület nyilvános üléseiről és zárt ülésről hangfelvételt készíttet a jegyző.

(7)

A jegyző a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészülte után az ülésről készült
hanganyagot összegyűjti, és megőrzés céljából intézkedése szerint archiválja.

(8)

A Képviselő-testület tagjának írásbeli kérésére, a hangfelvétel alapján szó szerinti
jegyzőkönyvet, jegyzőkönyvrészletet kell készíteni.

Helyben szokásos kihirdetés
41. §
(1)

A Képviselő-testület rendeletét a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti
kirendeltségének ( 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.) központi hirdetőtábláján – 15
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napra történő kifüggesztéssel – hirdeti ki. A rendelet kihirdetésének tényét a rendeletre
záradékként rá kell vezetni. Ugyanez az eljárás az egyéb önkormányzati hivatalos
hirdetmények közzétételénél is.
(2)

Az SZMSZ szempontjából egyéb önkormányzati hivatalos hirdetmény: a Képviselőtestület és bizottságainak határozatai, tájékoztatói, nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei,
továbbá a polgármester és a Hivatal tájékoztatói.

(3)

A jegyző a rendeleteket, és az egyéb önkormányzati hivatalos hirdetményeket a Közös
Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltségének központi hirdetőtáblájára történő
kifüggesztéssel egy időben megjelenteti az önkormányzat hivatalos honlapján
(www.tiszasziget.hu).

(4)

Az egyéb önkormányzati hivatalos hirdetményeket vagy a róluk szóló tájékoztatót
lehetőség szerint meg kell jelentetni az önkormányzat hivatalos tájékoztató lapjában
(Tiszasziget - Térvári Hírmondó)

(5)

A hirdetőtáblák üzemeltetéséről a jegyző gondoskodik.

(6)

Az egyházak, valamint a civil szervezetek hirdetményeit a polgármester jóváhagyása
esetén lehet elhelyezni a hivatal hirdetőtábláin.

(7)

Ezeken a hirdetőtáblákon az e §-ban foglaltakon kívüli hirdetést elhelyezni TILOS!

Közmeghallgatás
42. §
(1)

A Képviselő-testület évente egy közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok, a
helyben érdekelt társadalmi szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot
tehetnek.

(2)

A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 30 nappal korábban, tájékoztatót
kell megjelentetni a 41. §-ban foglaltak szerint.

(3)

Az (1) bekezdésben foglalt személyek hozzászólási szándékukat az erre a célra szolgáló
adatlap kitöltésével és a levezető elnöknek történő átadásával jelezhetik.

(4)

Az adatlap tartalmazza a hozzászólni kívánó személy és/vagy az általa képviselt
szervezet nevét címét, valamint a kérdés, vagy a hozzászólás témájának megjelölését.

(5)

Egy személy egy témában maximálisan 5 perc időtartamban szólhat hozzá.

(6)

A kérdező által feltett kérdésre a választ a polgármester, az érintett képviselő vagy a
polgármester által kijelölt személy helyben, vagy ha arra nincs lehetőség, 15 napon
belül írásban adja meg.

(7)

A közmeghallgatásról 15 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a
hozzászólásokat, feltett kérdéseket valamint az azokra adott válaszok lényegét. A
jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
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(8)

A közmeghallgatás összehívására és lefolytatására egyebekben a Képviselő-testületi
ülésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

VI. FEJEZET
Települési képviselő
Települési képviselők jogállása
43. §
(1)

A képviselők jogait és kötelezettségeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról
szóló 2000. évi XCVI. törvény határozza meg.

(2)

A települési képviselő köteles tevékenyen részt venni a Képviselő-testület , valamint
annak a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja

(3)

A képviselő Képviselő-testületi ülésen kívül is, írásbeli tájékoztatást kérhet a jegyzőtől,
amely hozzásegíti a helyes döntés kialakításához.

(4)

A képviselő munkájának ellátásához szükséges ügyviteli segítséget, adminisztrációt,
gépelést a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége biztosítja.

(5)

A képviselő írásban vagy szóban köteles előre a polgármester részére bejelenteni, hogy
a Képviselő-testület ülésén való részvételben akadályoztatva lesz. Ha mindezt utólag
jelenti be, ezt igazolnia kell.

VII. FEJEZET
A Képviselő-testület Bizottságai
44.§
Mötv. 57. §” (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük
alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére
köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a
bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú
településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A
bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati
képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.”
Mötv. 59. § „(1) A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő testület
döntéseit, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz.
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(3) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat”
Mötv. 58. § „(1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által
történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A
bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a
polgármester. (2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a
polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.”
(1) A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére,
ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságokat
választ és ideiglenes bizottságot választhat. (a továbbiakban Bizottság)
(2) A bizottságok a Képviselő-testület ülései között végzett tevékenységükről a Képviselőtestületi ülésen félévenként beszámolnak.
(3) Az egyes bizottságok Képviselő –testület által átruházott hatásköreit jelen rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
Állandó bizottságok
45.§
(1)A Képviselő-testület a következő állandó bizottság hozza létre:
Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság (PÜIJ-Bizottság) 7 fővel ( összetétele: 4 fő
települési képviselő, 2 fő külsős tag, 1 fő CNÖ elnöke külsős tag)
(2) Az állandó bizottság tagjainak nevét és jelölőszervezetét jelen rendelet 2. függeléke
tartalmazza, a változást a 5 munkanapon belül a jegyző átvezeti.

Ideiglenes bizottság
46.§
(1)

A Képviselő-testület egy konkrét feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2)

Az ideiglenes bizottság tagjainak megválasztására ugyanazok a szabályok vonatkoznak,
mint az állandó bizottságra.

(3) Az ideiglenes bizottság elnöke csak képviselő lehet.
(4)

Az ideiglenes bizottság megszűnik, amennyiben a létrehozásának alapjául szolgáló ok,
vagy feladat megszűnik, az időpont, vagy esemény bekövetkezik.
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Bizottsági működés főbb szabályai
47. §
(1) A bizottságok munkájában a nem képviselő bizottsági tagok csak eskütétel után
vehetnek részt. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütételét lehetőleg az alakuló
ülést követő 30 napon belül meg kell tartani.
(2)

A bizottságok szervezeti és működési rendjüket – saját SZMSZ - maguk állapítják meg.

(3)

A bizottságok az üléseik időpontját a Képviselő-testület üléseihez igazodva határozzák
meg.

(4)

A bizottság elnöke felelős azért, hogy a bizottság üléseiről készített jegyzőkönyvek,
illetve a bizottság működése során hozott határozatok szövege a Közös Önkormányzati
Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltsége részére a bizottság ülésétől számított 5 munkanapon
belül le legyen adva.

(5)

Abban az esetben, ha a bizottság a 46. § (1) bekezdése alapján véleményt nyilvánít, a
bizottság vélemény-nyilvánításához minden esetben egyszerű többség szükséges

(6)

A bizottság a bizottsági elnök állandó helyettesítésére, az elnök munkájának segítése
céljából alelnököt választ.
Bizottsági feladatok
48. §

(1)

A bizottságok általános feladatai:
a)

a feladatkörüket érintő rendelkezések tekintetében véleményezik a gazdasági
program, a költségvetési koncepció, a költségvetési rendelet-tervezet, a
féléves beszámoló, az éves beszámoló, valamint a költségvetési módosítások
előterjesztéseit;

b)

véleményezik a Képviselő-testületi ülés feladatkörüket érintő napirendi
pontjainak előterjesztéseit;

c)

elősegítik a lakosság közreműködését az önkormányzati feladatok
végrehajtásában;

d)

a Képviselő-testület a bizottságaira minősített többséggel hatáskört ruházhat
át, illetőleg azt visszavonhatja. Az átruházott hatáskörben eljáró bizottság
határozata ellen jogorvoslattal a Képviselő-testülethez lehet fordulni;

e)

kezdeményezi valamely előterjesztés vagy indítvány sürgősségi tárgyalását;

f)

állást foglal a Közgyűlés által meghatározott előterjesztésben foglaltakkal
kapcsolatban;
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g)

ellenőrzi a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasziget Kirendeltségének a
Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló
munkáját;

h)

ellátja a Képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat;
49. §

(1) A Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság feladatai:

e)

a)

Az Önkormányzatnál és intézményeinél írásban véleményezi az önkormányzat
gazdasági programját,

b)

Írásban véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló
féléves, éves beszámoló tervezeteit,

c)

Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli
az azt, előidéző okokat,

d)

Részt vesz a pénzügyi - különös tekintettel a felújítási, beruházási előirányzatok
célszerű, gazdaságos felhasználására vonatkozó – döntések előkészítésében, majd a
végrehajtás ellenőrzésében,
Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,

f)

Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodásának
tevékenységével elő kell segítenie az eredményes gazdálkodást,

folyamatát,

g)

Véleményezi az önkormányzat helyi adóztatással kapcsolatos rendeleteit, illetve a
rendelet-módosításokat,

h)

Véleményezi az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok gazdálkodását,

i)

Működési területén vizsgálja a lakossági panaszok, bejelentések intézését,

j)

A bizottság vizsgálati megállapításairól haladéktalanul tájékoztatja a Képviselőtestületet. Ha a Képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy
a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az
észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

k)

Véleményezi az éves belső ellenőrzési terv tervezetet, az éves ellenőrzési jelentést,
az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

l)

Véleményezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény
adatszolgáltatását az általa elismert tartozásállományról.

m)

Megvitatja a Képviselő-testület működését érintő önálló indítványokat, és ezzel
kapcsolatban kialakítja véleményét,
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n)

A képviselők, és a polgármester, valamint a nem képviselő bizottsági tagok
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást lefolytatja és annak eredményéről a
Képviselő-testület következő ülésén beszámol.

VIII. FEJEZET
A tisztségviselők
Polgármester
50. §
Mötv. 65. § „A képviselő-testület elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti
a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet.” Mötv. 66. § „A
polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.”
(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.
(2) A polgármester a tevékenysége során köteles a jogszabályokban és a jelen rendeletben
foglaltakat maradéktalanul betartva eljárni.
(3) A polgármestert távollétében az alpolgármester helyettesíti. A polgármesteri és az
alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a
Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke jogosult a Képviselő-testület
összehívására és vezetésére.
(4) A polgármester feladatai a Képviselő-testület működésével kapcsolatban:
a)
képviseli a Képviselő-testületet;
b)
benyújtja a Képviselő-testület munkatervére vonatkozó javaslatát,
c)
összehívja és vezeti a Képviselő-testület üléseit;
d)
ellátja jelen rendeletben meghatározott feladatokat;
e)
beszámol az átruházott hatáskör gyakorlásáról;
f)
gondoskodik az interpellációk nyilvántartásba vételéről, figyelemmel kíséri
megválaszolásukat, segíti a képviselők munkáját;
g)
az üléseket követő 15 napon belül aláírja az ülésen elfogadott Képviselő-testületi
rendeleteket, valamint 15 napon belül az ülésekről készített jegyzőkönyvet;
h)
ellenőrzi a Képviselő-testület határozatainak végrehajtását;
i) helyi népszavazásra, népi kezdeményezésre vonatkozó javaslatot – amennyiben annak az
Ötv.-ben, valamint a Képviselő-testület rendeletében meghatározott feltételei fennállnak - a
Képviselő-testület legközelebbi ülésén döntésre előterjeszti.
Mötv. 61. § „(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete
döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az
önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén
határoz.”
(4) A polgármester haladéktalanul intézkedik a Képviselő-testület bizottságainak jelzése
alapján, ha a Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységében a Képviselő-testület
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álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdekek sérelmét vagy a szükséges
intézkedés elmulasztását észleli.
Mötv. 67. § „A polgármester
a)
a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri
hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt;
b)
a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a
közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a
szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
c)
dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a
jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére;
d)
a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási
rendjének meghatározására;
e)
a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
f)
gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;
g)
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati
intézményvezetők tekintetében.”
(5) A Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét jelen rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
Mötv. 68. §” (1) Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi
önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben - a képviselő-testület
önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott
döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A
kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a
benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig
végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem
dönt.
(2) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya
miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben - a 42. §-ban meghatározott
ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő- testületet a
következő ülésen tájékoztatja.
(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban
meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő,
halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület
hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a
forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”
51. §
A Képviselő-testület két ülése közötti időszakban a polgármester dönt olyan pályázatok
benyújtásról és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírásáról, amelyhez önerő nem
szükséges azzal, hogy a döntéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén
tájékoztatja.
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Alpolgármester
52. §
Ötv. 34. § „(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai
közül választ meg …”
„(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait."

(1)

A Képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, illetőleg munkájának segítésére, a
polgármester javaslatára saját tagjai közül egy alpolgármestert választ.

(2)

A megválasztott alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát.

(3)

A polgármester határozza meg az alpolgármesterek feladatait, kijelöli az őt helyettesítő
személyt. Ezekről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

Jegyző, Aljegyző
53. §
Mötv. 82. § „(1) A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt,a
jegyző javaslatára az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői megbízásnak
minősül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vezetői megbízásra
vonatkozó rendelkezéseit”
Mötv. 81. § „(1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati
hivatalt.
(2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.
(3) A jegyző
a)
dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
b)
gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati
hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb
munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
c)
gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
d)
tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának
ülésén;
e)
jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a
döntésük, működésük jogszabálysértő;
f)
évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
g)
döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
h)
dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
i)
dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
j)
a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.”
(1) A jegyző feladatai az önkormányzati testületek működésével összefüggésben:
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a)
b)
c)

d)
e)

törvényességi szempontból véleményezi a Képviselő-testület és a bizottságok elé
kerülő előterjesztéseket
biztosítja a testület működésével összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok ellátását;
gondoskodik a Képviselő-testület jegyzőkönyveinek elkészítéséről és aláírásáról, és az
ülést követő 15 napon belül - az esetleges törvényességi észrevételével - felterjeszti
azokat a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjéhez;
gondoskodik az önkormányzati rendeletek szakmai előkészítéséről;
az elfogadását követő 8 napon belül aláírja az önkormányzat rendeleteit és
gondoskodik azok kihirdetéséről, valamint a Képviselő-testület általános érvényű
szabályozást tartalmazó (normatív) határozatainak közzétételéről.

(2) A jegyző feladatai a Közös Önkormányzati Hivatal működésével összefüggésben:
a)
b)

ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben, valamint a Képviselő-testület által
meghatározott feladatokat, hatósági hatásköröket;
gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(3) A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzékét jelen Rendelet 3.
melléklete tartalmazza.

IX. FEJEZET
Közös Önkormányzati Hivatal
54. §
Mötv. 84. §” (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselőtestület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti.”
(1) A közös Önkormányzati Hivatal megnevezése:Algyői Közös Önkormányzati Hivatal
(2) A közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervként működik és ellátja a jogszabályok
szerint hatáskörébe tartozó feladatokat. Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u.40.
(3) A közös Önkormányzati Hivatal állandó kirendeltsége megnevezése: Algyői közös
Önkormányzati Hivatal Tiszasziget Kirendeltsége Címe: 6756 Tiszasziget , Szent Antal tér
10.

X. FEJEZET
Záró rendelkezések
55. §
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(1) Ez a rendelet 2014. november 27. napján lép hatályba . Ezzel egyidejűleg a Tiszasziget
község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Tiszasziget, 2014. november .26.

Ferenczi Ferenc
polgármester

dr.Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség-vezető

A rendelet kihirdetésre került: 2014. november 27.napján 8.00-kor.

dr.Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség-vezető
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4/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság Feladata Hatásköre
1.
Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos nyilvántartási és ellenőrzési
Feladatokat (2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdés)
2.
A polgármester kezdeményezésére képviselőt érintő összeférhetetlenségi ügyeket
vizsgál,és javaslatot tesz a Képviselő-testület felé. (2000. évi XCVI. törvény 9. § (2)
bekezdés)
3.

Dönt a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt ügyekben.

4.

Javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására és jutalmazására.

5.

Véleményezi az önkormányzat által kötendő 5 millió Ft feletti jogügyleteket.

6.

Kitüntetés adományozására a polgármesterhez javaslatot terjeszthet elő

7.

Helyi népszavazást kezdeményezhet a polgármesternél.

8.
Meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, jóváhagyja szervezeti és
működési szabályzatát, amennyiben az többletkiadást nem jelent az önkormányzat számára,
az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli
a könyvtár szakmai tevékenységét. (1997. évi CXV. törvény 68. § (1) bekezdés)
9.
Dönt az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevőkről, amennyiben az
többletkiadást az önkormányzat számára nem jelent.
10. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai kedvezményének
megállapításáról
11.
Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása
tárgyában ( Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testületének 11/2014 (IX.22.)
Önkormányzati rendelete alapján)
4/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete:
A polgármester Képviselő-testülettől átruházott hatáskörei
1. Dönt az önkormányzatot, mint adóst, illetve mint kötelezettet terhelő kötelezettségek
más által történő átvállalásáról szóló szerződés megkötéséről, ha azaz önkormányzatra
többletkötelezettséget nem jelent.
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2. Elemi kár mértékének megállapítására kárbecslő bizottságot hoz létre. (Htv. 138. §(2)
bekezdés e) pont)
3. Dönt a településrendezési kötelezésekről, ehhez kapcsolódóan megkeresi az
ingatlanügyi hatóságot a kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése-,
illetve a kötelezettség megszűnése esetén a kötelezettség tényének törlése érdekében.
(Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 29.§ (5)
bekezdés)
4. Dönt első fokon a temetési segéllyel kapcsolatos ügyekben. (1993. évi III. törvény 25.
§ (3) bekezdés bc) alpont)
5. Megállapodást köt a köztemetés lebonyolítására. (1993. évi III. törvény 48. § (1)
bekezdés)
6. Halaszthatatlan esetben dönt a rendkívüli átmeneti segély odaítéléséről
7. Halaszthatatlan esetekben dönt az átmeneti segély folyósításáról
8. Dönt a bejegyzett jelzálogjog törléséről.(1993. évi III. törvény 119. § (3) bek.)
9. Intézkedik a behajthatatlan hátralék törléséről.
10. Gyakorolja jelen Rendelet 1. mellékletében és Tiszasziget község Önkormányzat
Képviselő-testületének rendeleteiben meghatározott bizottsági hatásköröket, a
bizottságok kialakításáig.
11. Dönt a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt hatáskörökben.
12. A részére benyújtott kitüntetési javaslatokat a szakmai egyeztetéseket követően a
Képviselő-testület elé terjeszti és átadja a kitüntetetteknek a kitüntetéseket.
13. Dönt a közfoglalkoztatottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára vonatkozó
háromoldalú megállapodás(ok) megkötéséről.
14. Dönt a közfoglalkoztatás tárgyában a munkáltatókkal megkötendő megállapodások
tartalmáról.
15. Dönt az önkormányzat által benyújtandó, közfoglalkoztatásra irányuló
kérelmek/pályázatok benyújtásáról, a költségvetésben biztosított előirányzat
mértékéig.
16. Dönt a költségvetési előirányzat erejéig az egyes foglalkoztatóknál egy időben az
önkormányzat által is támogatott közfoglalkoztatottak maximális létszámáról.
17. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat minden olyan kérdésben, mely az Önkormányzat
számára nem jár pénzügyi kötelezettségvállalással
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14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
A jegyző Képviselő-testület által átruházott hatáskörei
1.

Dönt az átmeneti segéllyel kapcsolatos ügyekben. (1993. évi III. törvény 25. § (3)

bekezdés bb) alpont)
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14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati szerinti besorolásban
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320

Köztemető fenntartása és működtetése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó

tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka-program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410

Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082091

Közművelődés

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

960900

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

999000

Szakfeladatra el nem számolt tételek
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14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. Függeléke
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI

1. Ferenczi Ferenc polgármester
2. Nacsa Tamás alpolgármester
3. Süveg József
4. Kiss Róbert
5. Károsi János
6. Papp Béla
7. Csóti Ferenc
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14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. függeléke
TISZASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BIZOTTSÁGÁNAK
ÖSSZETÉTELE

Pénzügyi Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság
1.

Süveg József elnök

képviselő

2.

Papp Béla

képviselő

3.

Károsi János

képviselő

4.

Nacsa Tamás

képviselő

5.

Pamukné Szűcs Mária

Külsős tag

6.

Kozák János Máté

CNÖ elnöke külsős tag

7.

Babarczi Istvánné

Külsős tag
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14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. függeléke

TISZASZIGET KÖZSÉG CÍMERE
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14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. függeléke

TISZASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS
BÉJEGZŐLENYOMATA
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Előterjesztés
Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 26. napján tartandó nyilvános ülésére
Tárgy: A polgármesteri tisztség főállásban való ellátása, illetményének meghatározása
Előterjesztő és előadó: dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
Tisztet Képviselő-testület!
Az illetmény/tiszteletdíj közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.). Erre tekintettel javasoljuk a
napirendet nyilvános ülésen tárgyalni és arról - egyéb rendelkezés hiányában - egyszerű
többséggel határozatot hozni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64.§ (2)
bekezdése alapján a polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a
megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és
működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja.
(64. § (1) A polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el.
(2) Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A
polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán
belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat
egyidejű módosításával megváltoztathatja.)
A polgármesteri tisztség főállásban ellátható, amennyiben a polgármester Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72.§ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelel.
(72. §34 (1) Az 1500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének az
összeférhetetlenségére a 36. §-t kell alkalmazni.
(2) Az 1500 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere tudományos, oktatói,
lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb,
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat,
nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja.)
A főállású polgármester illetménye
Az Mötv. 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi
megbízatásban látja el. Az új szabályozás már a lakosságszámtól függetlenül biztosítja ezt a
lehetőséget. A főállású polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjra jogosult.
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A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a
helyettes államtitkár törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből,
vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével (Mötv.71. § (2) bek., Kttv. 224. §).
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez
viszonyítottan kerülhet megállapításra
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében (Mötv. 71. § (4)
bek.).
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX, törvényben (Kttv) 224.§ (1) – (3)
bekezdései a helyettes államtitkár alapilletményének, illetménykiegészítésének, valamint
vezetői illetménypótlékának mértékére vonatkozóan a következő szabályokat tartalmazza:
224. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) kilencszerese.
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény
50%-a.
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
132. § Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg
úgy,hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (1)
bekezdése szerint a 2014.évben az illetményalap 38650 forint.
A fent idézett jogszabályhely alapján a helyettes államtitkár illetményének összege:
Alapilletmény: 38.650 ft x 9=

347.850 Ft

Illetménykiegészítés: 347.850 Ft 50 %-a=

173.925 Ft

Vezetői illetménypótlék: 347.850Ft 65 %-a =

226.102,5 Ft

Összesen:

747.877,5 Ft

Mindezek alapján Tiszasziget a polgármester illetményének összege (a helyettes államtitkár
illetményének 60%-a) : 448.726 Ft, kerekítve: 448.700 Ft
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A polgármester költségtérítése
A polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének, tiszteletdíjának
15%-ában meghatározott összeg (Mötv. 71. § (1), (6) bek.).
A szabályozás tehát módosult, költségátalány megállapítására – a korábbiaktól eltérően –nincs
lehetőség.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a
polgármesteri tisztség főállásban való ellátásáról, valamint illetményéről, tiszteletdíjáról.

Határozati javaslat
a polgármesteri tisztség főállásban való ellátásának, illetményének meghatározása
1.) Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64.§ (2) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy Ferenczi Ferenc társadalmi megbízatású polgármesteri tisztségét 2014.
december 1-napjától főállású polgármesteri tisztségre módosítja.
2.) Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Ferenczi Ferenc főállású polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés c) alpontja alapján, 2014.
december 1. napjától havonta 448.700 Ft illetményre jogosult.
3.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Ferenczi Ferenc főállású
polgármester havonta, az illetményének 15 %-ban meghatározott – 67.300 forint –
összegű költségtérítésre jogosult.

dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető
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Ikt.szám:

/2014

ELŐTERJESZTÉS
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testülete 2014. november 26.-ai ülésére
Tárgy: Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – testületének A pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2013.(XII.11.)Öt. rendeletének módosítása
Melléklet:

Előterjesztő:

Ferenczi Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette:

Dr.Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség – vezető

Előadó:

Ferenczi Ferenc polgármester

Véleményezésre megkapta:

Határozat elfogadása:

minősített többség

Törvényességi véleményezést
készítette:

Dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség- vezető

Előzmény, korábbi döntés:

4/2013. (II. 27.) Öt. sz. rendelete

Terjedelem:

oldal
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Előterjesztés
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testülete 2014. november 26.-ai ülésére
Tárgy: Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – testületének A pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2013.(XII.11.)Öt. rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Tisztelt Képviselő testület!
Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 17/2013. (XII.11.) Öt. rendelete szabályozza a szociális ellátási
formákat Tiszasziget községben. A helyi rendelet alkalmazásával kapcsolatosan a helyi
igényeket figyelembe véve indokolttá vált annak módosítása.
A települési önkormányzat képviselő – testülete méltányossági jogcímen közgyógyellátásra
való jogosultságot állapít meg annak a személynek a kérelmére aki a Jogosultság feltétele
részben ismertetett feltételeknek megfelel. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező
személy térítésmentesen jogosult a) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg
ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig b) egyes, külön
jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre c) orvosi rehabilitáció céljából
igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. A gyógyszerkeret egyéni gyógyszerkeretből, és eseti
keretből tevődik össze.
Méltányossági közgyógyellátás jogcímen az a szociálisan rászorult személy jogosult
közgyógyellátásra, akinek esetében az önkormányzat rendeletében meghatározott együttes
feltételek fennállnak.
Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 17/2013. (XII.11.) Öt. rendelet 13. § - a kimondja hogy:
(1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás.
(2) A közgyógyellátás iránti kérelmet Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatalánál lehet előterjeszteni.
(1) Méltányosságból helyi közgyógyellátásra jogosult az is, aki szociálisan rászorult és a
rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése
nélkül nem képes viselni.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultságon azt a havi rendszeres gyógyító
ellátási költséget és jövedelemhatárt kell érteni, amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25%-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
(3) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása során Vhr. 35–49. §-ban foglaltakat
kell alkalmazni.
A jelenlegi rendelet sajnálatos módon nem igazodik e helyi társadalmi viszonyokhoz , így
indokolt a korábbi rendelkezés ismételt hatályba helyezése és az előző rendeletben
meghatározott sávos jogosultság meghatározása.
További módosítása szükséges a rendeletnek , hogy az újonnan elfogadott SZMSZ – szel
összhangba kerüljön .Az önkormányzati segélyre vonatkozó hatáskör megjelölése szükséges ,
mivel az SZMSZ ben a képviselő – testület az önkormányzatra vonatkozó hatáskörét a
jegyzőre ruházza át.

INDOKOLÁS
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz:
A polgármesteri hatáskör bővül , ennek megfelelően jogosulttá válik a temetési segély
megállapítására a rendeletben szabályozott feltételek együttes fennállása esetében. A beérkező
kérelmeket haladéktalanul el lehet ennek következtében bírálni.
A 2. §-hoz:
Az önkormányzati segély megállapítását a jegyző hatáskörébe teszi a Képviselő testület.
Ennek megfelelően gyorsabb , hatékonyabb ügyintézés válik lehetővé.
3. §.-hoz:
Ezen kiegészítéssel lehetővé válik a rendkívüli , váratlan , közvetlen megélhetést
veszélyeztető tényezők gyors elhárítása , problémák megoldása.
4. §- hoz:
A jogosultsági körök bővülnek , a jogosultsági feltételek kiszélesedésével elérhetővé válik
ezen ellátási forma biztosítása rászoruló személyek számára.
5.§ -hoz:
A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik
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6.§-hoz:
A módosító rendelet hatályon kívül helyezésének napját jelöli meg.

Tiszasziget, 2014. november 21.

Ferenczi Ferenc
polgármester

Hatásvizsgálati lap
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2013.(XII.11.)Öt. rendeletének
módosítása
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása a méltányos közgyógyjogosultság feltételeinek
kiszélesedésével , több rászoruló személy számára megállapítható lesz ezen ellátási
forma.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nem
releváns.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív többletterhei nem relevánsak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a
Képviselő-testület számára is jogalkotási kötelezettséget jelent az önkormányzati segély
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályait illetően.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
többletfeltételeket nem igényel.
Tiszasziget, 2014. november 26.
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Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2014. (XI…….) önkormányzati rendelet-tervezete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2013(XII.11.) Öt. rendeletének
módosításáról
Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013. (XII.11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 4.§ -ának (5) bekezdése az alábbi c.) ponttal
egészül ki:
,, 4.§ (5) c.) a temetési segélyre vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.’’
2. §
A R. 4.§ -ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
,, 4.§ (6) A Képviselő-testület az önkormányzati segélyre vonatkozó hatáskörét jegyzőre
ruházza át. ’’
3. §
A R. 10.§ -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
,, 10.§ (6) A Polgármester az összes körülmény mérlegelésével e Rendeletben foglaltaktól
eltérő összegű önkormányzati segélyt állapíthat meg a kérelmező részére , ha annak
családjában rendkívüli esemény következett be.’’
4. §
A R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,14.§ (2) Méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult az
a.) az egyedül élő személy, akinek
aa) a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, feltéve, hogy a
kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által
elismert térítési díja (továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) meghaladja a
nyugdíjminimum 15 %-át,
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ab) a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát, feltéve,
hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a nyugdíjminimum 25 %-át,
b.) a családban élő személy, akinek
ba) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét,
feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja
nyugdíjminimum 20 %-át,
bb) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum
háromszorosát, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége
eléri a nyugdíjminimum 25 %-át.
5. §
(1) E rendelet 2014. ………...-jén lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépését
követően indult ügyekben kell alkalmazni.

6. §
E rendelet 2015. január ………... napján hatályát veszti.

Ferenczi Ferenc
Polgármester

dr.Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető

dr.Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető
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Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014. (XI.26) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2013(XII.11.) Öt. rendeletének
módosításáról
Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013. (XII.11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 4.§ -ának (5) bekezdése az alábbi c.) ponttal
egészül ki:
,, 4.§ (5) c.) a temetési segélyre vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.’’
2. §
A R. 4.§ -ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
,, 4.§ (6) A Képviselő-testület az önkormányzati segélyre vonatkozó hatáskörét jegyzőre
ruházza át. ’’
3. §
A R. 10.§ -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
,, 10.§ (6) A Polgármester az összes körülmény mérlegelésével e Rendeletben foglaltaktól
eltérő összegű önkormányzati segélyt állapíthat meg a kérelmező részére , ha annak
családjában rendkívüli esemény következett be.’’
4. §
A R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,14.§ (2) Méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult az
c.) az egyedül élő személy, akinek
aa) a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, feltéve, hogy a
kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által
elismert térítési díja (továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) meghaladja a
nyugdíjminimum 15 %-át,
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ab) a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát, feltéve,
hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a nyugdíjminimum 25 %-át,
d.) a családban élő személy, akinek
ba) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét,
feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja
nyugdíjminimum 20 %-át,
bb) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum
háromszorosát, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége
eléri a nyugdíjminimum 25 %-át.
5. §
(1) E rendelet 2014. december 01.-jén lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépését
követően indult ügyekben kell alkalmazni.

6. §
E rendelet 2015. január 02. napján hatályát veszti.

Ferenczi Ferenc
Polgármester

dr.Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető

Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetésre került 2014. november 26. napján 16.
00.órakor.

dr.Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető
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Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (XII.11.) Öt. rendelete
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
(Egységes szerkezetbe foglalva a 15/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelettel)
Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) Ezen rendelet hatálya Tiszasziget Község Önkormányzat közigazgatási területén
lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)–(4) bekezdése szerinti, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 18. § (4) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.
(2) Az önkormányzati segély és, a méltányossági alapon megállapított közgyógyellátás esetén
a Gyvt. 18/A. §-ában meghatározott illetékességi szabályok szerint kell eljárni.
(3) Amennyiben a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy
tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása
szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.
2. Az ellátások rendszere
2. §

(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális
ellátás nyújtható.
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az arra jogosult
személynek:
a) pénzbeli ellátásként
aa) önkormányzati segélyt,
ab) beiskolázási segélyt
b) természetbeni ellátásként
ba) méltányossági alapon megállapított közgyógyellátást,
bb) önkormányzati segélyt,
(a továbbiakban együtt: szociális ellátások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e
rendeletben meghatározott feltételek szerint.
3. Eljárási szabályok
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3. §

(1) E rendeletet a Sztv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások
elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, valamint a Gyvt.-vel
együtt kell alkalmazni.
(2) A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít
meg – egész évben folyamatosan benyújtható postai küldeményként vagy személyesen a
Tiszasziget Község Önkormányzati Hivatalánál (a továbbiakban: Eljáró hatóság).
4. §

(1) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Sztv.-ben, a Vhr.-ben,
valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.
(2) A szociális ellátások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a
Sztv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a
jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
(4) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a kérelem benyújtását
közvetlenül megelőző hónapra vonatkozó, a munkáltató által kiállított nettó
jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal
igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,
c) álláskeresési támogatás esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatala Szegedi Járási
Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség)
megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét
igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem
benyújtását
megelőző
havi
igazolószelvénnyel
(nyugdíjösszesítő),
bankszámlakivonattal,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi
összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai
feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal, vagy az összeg átadásáról szóló és
büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi
igazolással,
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Csongrád Megyei
Kormányhivatala Szegedi Járási Hivatal Gyámhivatalának határozatával,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,
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k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló
nyilatkozattal,
l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában
életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Kirendeltség igazolása
arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).
(5) A Képviselő-testület:
a) beiskolázási segélyre,
b) méltányossági alapon megállapított közgyógyellátásra,
vonatkozó hatásköreit a polgármesterre ruházza át.
c) a temetési segélyre vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át1
(6) A Képviselő-testület az önkormányzati segélyre vonatkozó hatáskörét a jegyzőre ruházza
át. 2
5. §

(1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok az Eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetőek.
(2) Az Eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg.
Szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni.
(3) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére
– a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az Eljáró hatóság rendelkezésére,
vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást az Eljáró hatóság
megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
6. §

E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Sztv. 4. §-ában és a Gyvt. 5. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
4. A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
7. §

(1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Sztv. 17. §-ának
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A polgármester a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból
módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti,
vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és
a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését
1
2

Megállapította a 15/2014.(XI.26.)önkormányzati rendelet 1.§ -a .Hatályos: 2014.december 01. napjától
Módosította a 15/2014.(XI.26.)önkormányzati rendelet 2.§ -a .Hatályos: 2014.december 01. napjától
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veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A részletfizetés
időtartama azonban nem lehet hosszabb 12 hónapnál.
(3) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől
számított 15 napon belül az Eljáró hatóságon benyújtott vagy postai úton eljuttatott –
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
5. Önkormányzati segély
8. §

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati segélyt
nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező:
a) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved,
vagy nem várt többletkiadása keletkezik,
b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
c) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok
megállapítása).
(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező:
a) megélhetése, valamilyen előre nem látható esemény miatt igazolt módon
veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többletkiadása keletkezik, vagy
b) lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak, de a lakásfenntartási költségek
megfizetésére nem képesek és emiatt hátralékuk keletkezett,
c) méltányossági alapon közgyógyellátási igazolványra nem jogosultak, de a
gyógyszerköltséget nem képesek viselni,
d) ha elemi csapás (árvíz, belvíz, tűzvész, stb.) következtében lakhatását biztosító
ingatlana, valamint ingósága megrongálódott, és helyrehozatali költségének teljesítése
átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti.
9. §

(1) Az önkormányzati segély igényelhető:
a) eseti jelleggel, ha a kérelmező átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került és maga
vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,
b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként.

10. §

(1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek – a 11. §-ban foglalt kivétellel
–, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
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a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.
(2) Az önkormányzati segély egyszeri összege – a 11. §-ban foglalt kivétellel – nem lehet
kevesebb, mint 3.000 Ft.
(3) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati segély
összege – a 11. §-ban foglalt kivétellel – az adott naptári évben nem haladhatja meg:
a) a 15.000 Ft-ot, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő
családtagja lakásfenntartási támogatásban részesül,
b) a 25.000 Ft-ot, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő
családtagja nem részesül lakásfenntartási támogatásban.
(4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra hivatkozással
önkormányzati segély megállapítása iránt 15 napon belül ismételten benyújtott kérelem esetén
önkormányzati segély – a 11. §-ban foglalt kivétellel – nem állapítható meg.
(5) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítását követő 15 napon belül a
Tiszasziget Község Önkormányzat Hivatalának Pénzügyi Főelőadója gondoskodik.
(6) A Polgármester az összes körülmény mérlegelésével e Rendeletben foglaltaktól eltérő
összegű önkormányzati segélyt állapíthat meg a kérelmező részére , ha annak családjában
rendkívüli esemény következett be.3
11. §
(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt
önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg
a) családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%-át.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt
önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az
eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A
temetési számlát a Vhr. 32. § (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetését követően a
kérelmező részére vissza kell adni.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt
önkormányzati segély összege: 25.000 Ft.
(5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
igényelt önkormányzati segély iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül
nyújthatja be.
3 Megállapította a 15/2014.(XI.26.)önkormányzati rendelet 3.§ -a . Hatályos: 2014.december 01. napjától
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6. Beiskolázási segély
12. §
(1) Beiskolázási segélyben részesülhet
a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 18.
életévének betöltéséig,
c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25.
életévének betöltéséig,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%át.
(2) A beiskolázási segély évente egy alkalommal adható, melynek összege 5.000,- Ft/tanuló.
(3) A segély iránti kérelem benyújtási határideje minden év július 15. napjától szeptember 1ig terjedő időszak.
III. Fejezet
Természetbeni ellátások
7. Méltányossági alapon megállapított közgyógyellátás
13. §
(1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás.
(2) A közgyógyellátás iránti kérelmet Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatalánál lehet előterjeszteni.
14. §
(1) Méltányosságból helyi közgyógyellátásra jogosult az is, aki szociálisan rászorult és a
rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése
nélkül nem képes viselni.
(2)4 Méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult az
a.) az egyedül élő személy, akinek
aa) a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, feltéve, hogy a
kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által
4

Módosította a 15/2014.(XI.26.)önkormányzati rendelet 4.§ -a .Hatályos: 2014.december 01. napjától
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elismert térítési díja (továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) meghaladja
a nyugdíjminimum 15 %-át,
ab) a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát, feltéve,
hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a nyugdíjminimum 25 %-át,
b.) a családban élő személy, akinek
ba) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét,
feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja
nyugdíjminimum 20 %-át,
bb) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum
háromszorosát, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége
eléri a nyugdíjminimum 25 %-át.
(3) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása során Vhr. 35–49. §-ban foglaltakat
kell alkalmazni.
8. Természetben nyújtott önkormányzati segély
15. §
(1) Önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható, melynek feltételeire
e rendelet 5. Önkormányzati segélyre vonatkozó részében szabályozottak az irányadók, a
11.§-ban foglalt kivétellel.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
9. Hatályba léptető rendelkezések
16. §
Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.
17. §
(1) Hatályát veszti Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális
ellátásokról szóló 5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete.
(2) Hatályát veszti Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének A
gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2011.(II.28.)
önkormányzati rendelet 4.§-a.

Ferenczi Ferenc
polgármester

Dr. Szénási Hanna
kirendeltség vezető
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A módosító rendelet kihirdetve: 2014.november 26.napján 16.00 órakor.

Dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető

Egységes szerkezetbe foglalva: 2014.november 26. napján

Dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető
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Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2014. (XI…...) önkormányzati rendelet tervezete
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
2/2014. (I.28.) Öt. rendelet módosításáról

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 88. § (4) bekezdésben a)-b) és d)
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva
a következő rendeletet alkotja:

1. §
Az önkormányzat 2/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az
alábbi 13.§-al egészül ki,
„13.§
(1) Az ingatlanhasználó az ingatlana használatának jellegét a használat megkezdésétől
számított 15 napon belül a közszolgáltatónak, a közszolgáltató által rendszeresített
adatlapon köteles bejelenteni.(Az adatlap letölthető a közszolgáltató honlapjáról, illetve
igényelhető az Önkormányzati Hivatalban)
(2) Az ingatlanhasználó illetve tulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább
60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem
használja, és legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a közszolgáltatótól a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte
idejére. A szünetelést a közszolgáltató a kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte utáni
hónap első napjától veszi figyelembe és a szüneteltetés időtartama alatt számlát nem
készít. A kérelem csak a tárgyévre nyújtható be, amennyiben a szüneteltetés időtartama a
naptári évet meghaladja, abban az esetben a következő év első hónapjának 15. napjáig az
igénybejelentést személyesen vagy írásban meg kell ismételni. Ilyen folyamatos
szüneteltetési kérelem előterjesztésével egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles az utolsó
háromhavi időszak közüzemi számlái közül legalább két szolgáltató negyedéves időszakot
igazoló számlájával (ahol egyik az áram ) igazolni az ingatlan használaton kívüliségét.
Igazolásra rész-számla nem alkalmas.
(3) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat. A
szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a lejárat előtt legalább 30 nappal
korábban, az ingatlantulajdonos írásban köteles kérni a közszolgáltatótól.
(4) A (2)-(3) bekezdések szerinti szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az
esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs vagy azt a kérelem benyújtásáig
rendezte, illetőleg a kérelem nyomtatványt Tiszasziget Község Önkormányzat
polgármestere aláírásával és bélyegzőjével leigazolta.
(5) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a szolgáltató jogosult szüneteltetés kezdő
időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat
pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt
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érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszaknál
rövidebb időre vette jogszerűen igénybe.
2. §
A 13.§-14.§-re, 14.§-15.§-re, 15.§-16.§-ra, 16.§-17.§-ra, 17.§-18.§-ra módosul.

3. §
A rendelet 2014. november ….. napján … órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január
….. napjától kell alkalmazni.
4. §
Jelen rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető

Ferenczi Ferenc
polgármester
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Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
2/2014. (I.28.) Öt. rendelet módosításáról

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 88. § (4) bekezdésben a)-b) és d)
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva
a következő rendeletet alkotja:

5. §
Az önkormányzat 2/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az
alábbi 13.§- al egészül ki,
„13.§
(1) Az ingatlanhasználó az ingatlana használatának jellegét a használat megkezdésétől
számított 15 napon belül a közszolgáltatónak, a közszolgáltató által rendszeresített
adatlapon köteles bejelenteni.(Az adatlap letölthető a közszolgáltató honlapjáról, illetve
igényelhető az Önkormányzati Hivatalban)
(2) Az ingatlanhasználó illetve tulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább
60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem
használja, és legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a közszolgáltatótól a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte
idejére. A szünetelést a közszolgáltató a kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte utáni
hónap első napjától veszi figyelembe és a szüneteltetés időtartama alatt számlát nem
készít. A kérelem csak a tárgyévre nyújtható be, amennyiben a szüneteltetés időtartama a
naptári évet meghaladja, abban az esetben a következő év első hónapjának 15. napjáig az
igénybejelentést személyesen vagy írásban meg kell ismételni. Ilyen folyamatos
szüneteltetési kérelem előterjesztésével egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles az utolsó
háromhavi időszak közüzemi számlái közül legalább két szolgáltató negyedéves időszakot
igazoló számlájával (ahol egyik az áram ) igazolni az ingatlan használaton kívüliségét.
Igazolásra rész-számla nem alkalmas.
(3) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat. A
szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a lejárat előtt legalább 30 nappal
korábban, az ingatlantulajdonos írásban köteles kérni a közszolgáltatótól.
(4) A (2)-(3) bekezdések szerinti szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az
esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs vagy azt a kérelem benyújtásáig
rendezte, illetőleg a kérelem nyomtatványt Tiszasziget Község Önkormányzat
polgármestere aláírásával és bélyegzőjével leigazolta.
(5) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a szolgáltató jogosult szüneteltetés kezdő
időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat
pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt
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érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszaknál
rövidebb időre vette jogszerűen igénybe.
6. §
A 13.§-14.§-re, 14.§-15.§-re, 15.§-16.§-ra, 16.§-17.§-ra, 17.§-18.§-ra módosul.

7. §
A rendelet 2014. november 26. napján 16.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január
29. napjától kell alkalmazni.
8. §
Jelen rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető

Ferenczi Ferenc
polgármester

Kihirdetési záradék: Rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került 2014. november
26. napján 16.00.órakor

Dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XI.26.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásáról szóló 2/2014. (I.28.) Öt. rendelet módosításáról rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
Társadalmi hatások:
Nem jelentős.
Gazdasági, költségvetési hatások:
Gazdasági, költségvetési hatása nincs.
Környezeti és egészségügyi következmények:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozása elengedhetetlen az emberi egészség
védelme, a természeti és épített környezet megóvása, környezettudatos magatartás kialakítása
céljából. Hulladék által okozott terhelés minimalizálása, újrahasználható termékek kialakítása.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások :
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Helyi rendeletnek a központi jogszabállyal összhangban kell lenni, jogszabály módosításának
elmaradása miatt a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak.

Dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető
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Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I.28.) Öt. rendelete
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról
(Egységes szerkezetbe foglalva a 16/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelettel )

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 88. § (4) bekezdésben a)-b) és d)
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva
a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja Tiszasziget Község közigazgatási területén belül keletkező települési
szilárd hulladék káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése által, az épített- és
természeti környezet valamint az emberi egészség megóvása. Ennek érdekében a Képviselőtestület a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes
elhelyezésére kötelező közszolgáltatást szervez és e tevékenység ellátásáról közszolgáltatás
útján gondoskodik.
(2) Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében
mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését
okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(3) A hulladékkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a
hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, újrahasznosítását
minél nagyobb arányban tegye lehetővé, a környezeti kockázatot a környezetkárosító hatású
anyagok bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse, illetve keletkezésének
ellenőrzését és mennyiségének mérését biztosítsa. Különböző hulladékfajták lehetőség szerint
elkülönített (szelektív) gyűjtésével elő kell segíteni a gazdaságos hulladék-hasznosítás
előfeltételét.
(4) A hulladékok és azok bomlástermékeinek gyűjtése, tárolása, szállítása, ártalmatlanítása,
hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti
vízbe, levegőbe jutását.
A rendelet hatálya
2. §
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(1) A rendelet tárgyi hatálya: kiterjed az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék
rendszeres összegyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére a kijelölt
hulladéklerakó helyen.
(2) A rendelet területi hatálya: a közszolgáltatás Tiszasziget község teljes közigazgatási
területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya: kiterjed valamennyi magánszemélyre, valamint gazdálkodó
szervezetre – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerint –,
akinek, illetve amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában – a község
közigazgatási területén – lévő ingatlanán (a továbbiakban: ingatlanhasználó) települési szilárd
hulladék keletkezik.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és
azok kezelésével összefüggő tevékenységére.
3. §
(1) A szervezett helyi hulladékszállítási közszolgáltatást az önkormányzat megbízott (a
továbbiakban: Közszolgáltató) útján látja el.
(2) Tiszasziget község közigazgatási területén, mint működési területen:
a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére
irányuló közszolgáltatást – közszolgáltatási szerződés alapján –
a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 06-09-011647, székhelye: 6728
Szeged, Városgazda sor 1.) látja el.
Fogalom meghatározások
4. §
E rendelet alkalmazása szempontjából a Ht. fogalom meghatározásai az irányadóak.

II. fejezet
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás tartalma
A települési önkormányzat feladatai
5. §
A képviselő-testület feladatai:
(1) a hulladékgazdálkodásra kötött együttműködési megállapodás alapján, a szelektíven
gyűjtött egyéb települési szilárd hulladék lerakása céljából hulladékgyűjtő sziget kijelölése,
(2) a települési szilárd hulladék
ártalmatlanításának megszervezése,

rendszeres

összegyűjtésének,

elszállításának

és
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(3) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés
megkötése.

Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei
6. §
Az ingatlantulajdonos alapvető kötelezettsége, hogy:
(1) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa;
(2) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig a külön
jogszabályban előírtak szerint ideiglenesen gyűjtse, illetve tárolja;
(3) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalommentes elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon gondoskodjon;
(3) a települési hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészséges és jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja;
(4) az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónak 8 napon belül köteles bejelenteni, ha
tulajdonváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
A települési szilárd hulladék elhelyezése
7. §
A közszolgáltató a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot a
Szeged, Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepen (Hrsz.: 0140/2) vagy más
engedéllyel rendelkező lerakón helyezheti el.
Közszolgáltatási szerződés
8. §
(1) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék
önálló közszolgáltatásként közszolgáltató útján látja el.

gyűjtését

és

elszállítását

(2) Tiszasziget Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási feladatai ellátása érdekében
közszolgáltatási szerződést köt a Ht. alapján a helyi közszolgáltatás végzésére a 3. § (2)
bekezdésében megjelölt szolgáltatóval.
(3) A rendelet a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezései –
külön szerződési kikötés hiányában is – a szerződés részévé válnak.
A szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti jogviszony
9. §
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(1) A Közszolgáltató által nyújtott, a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és
elszállítására irányuló közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező.
(2) A helyi közszolgáltatás körében a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti
jogviszonyt a települési szilárd hulladék esetén a közszolgáltatás rendelkezésre állásának és az
ingatlan tulajdonlásának, birtoklásának vagy használatának ténye hozza létre.
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állást igazolja. A hulladékszállítási közszolgáltatás megvalósulása esetén alkalmazandó
minimális díj az adott területen igénybe vehető legkisebb mennyiségű és gyakoriságú
szolgáltatás díja.
(4) A Polgári Törvénykönyvről szóló – mindenkor hatályos – törvény (a továbbiakban: Ptk.)
közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályai alapján a közszolgáltatás igénybevételére
közszolgáltatási szerződés jön létre, mely tartalmazza a közszolgáltatás ellátásának módját,
gyakoriságát, igénybe vételének módját és feltételeit, a szerződő felek adatait, jogait és
kötelezettségeit, különös tekintettel a szolgáltatás díjának megfizetésére.
(5) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató által megkötendő szerződés tartalmazza e
rendelet közszolgáltatás rendjére, módjára és feltételeire, a szerződő felek jogaira és
kötelezettségeire, a díjalkalmazásra, a díjfizetés módjára az ügyfélfogadás, tájékoztatás,
panasz intézésének módjára vonatkozó rendelkezéseket.
(6) A szerződéses jogviszony kezdő időpontja az a nap, amikor a Közszolgáltató a
közszolgáltatás megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban
értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanján rendszeresen
keletkező egyéb szilárd hulladék keletkezésének tényét. A tulajdonos által megjelölt
mennyiségnek megfelelően a közszolgáltató és a tulajdonos külön szerződést köt a hulladék
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére.
(8) A közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az
ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban köteles értesíteni. Ha előre nem
látható rendkívüli okból következik be változás, a Közszolgáltató értesítési kötelezettségének
egyéb alkalmas módon is eleget tehet.
(9) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek
megfelelően köteles ellátni.
(10) A szolgáltató a szolgáltatással összefüggő írásban beérkezett panaszokat köteles
megvizsgálni, és a vizsgált eredményről a panaszost 30 napon belül tájékoztatni.
A közszolgáltatás ellátásának rendje
10. §
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Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkező háztartási szilárd hulladékot az annak
begyűjtésére e rendeletben feljogosított Közszolgáltatónak köteles átadni.
11. §
A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének külön szabályai:
(1) A Közszolgáltató az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladékot a község
belterületén és külterületi részen, a közterületre kihelyezett, a szolgáltató által rendszeresített
vagy annak megfelelő szabványos gyűjtőedényből heti 1 alkalommal szállítja el.
(2) A Közszolgáltató a hulladékot az ingatlan bejáratának közeléből, a külterületi tanyás
részein az ingatlan bejárója végétől szállítja el, az ingatlan-tulajdonossal kötött szerződésben
megjelölt időpontban.
(3) A gyűjtőedényeket és a szilárd hulladék kihelyezéséhez használt zsákokat a
szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni illetve tárolni. Az ingatlantulajdonos a
közterületre történő kihelyezést a közszolgáltató és az ingatlan-tulajdonos közötti
szerződésben meghatározott szállítási időpontot megelőzően legfeljebb 10 órával elvégzi, és
az ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tárolóhelyre történő
visszahelyezéséről.
(4) A kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, és
elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó
közérzetének, illetve a településképnek indokolatlan megzavarásával.
(5) Ha az ürítés napja ünnepnapra esik, akkor is biztosított a szolgáltatás, kivéve minden év
január első napját.
(6) A közszolgáltató a többlethulladékot az általa forgalmazott emblémás zsákban külön
díjazás ellenében szállítja el, melynek díja magába foglalja a szállítás és a deponálás díját.
(7) A közszolgáltató a szelektíven gyűjtött szilárd hulladékot a közszolgáltatás keretében az
ingatlan előtt közterületre kihelyezett gyűjtőzsákban, és a közterületen elhelyezett
gyűjtőszigetről begyűjti és elszállítja.
(8) Az ingatlan tulajdonos kötelezettsége gondoskodni, szabványos, megfelelő minőségű és
szükséges térfogatú tároló tartály beszerzéséről, annak javításáról, pótlásáról, megőrzéséről,
tisztántartásáról.
(9) Abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos nem biztosítja a szabványos gyűjtőedényt, a
közszolgáltató a szolgáltatás részeként bérleti díj ellenében biztosítja azt, melyet az
ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Ez esetben annak javításáról, vagy cseréjéről a
közszolgáltató köteles gondoskodni, a megőrzés és tisztántartás az ingatlan tulajdonosának
kötelezettsége. Az ingatlantulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőedényzet átvételét aláírásával
köteles igazolni.
(10) A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot és a szelektíven gyűjtött hulladékot az
ingatlantulajdonossal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott szállítási napon
köteles elszállítani. A hulladékszállítás időpontjának megváltozásáról a szolgáltató az
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ingatlantulajdonost értesíti, 10 nappal a közszolgáltatás megkezdése előtt, illetve a
szolgáltatási időpont megváltozásának időpontját megelőzően.
(11) A tárolóedény tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(12) A gyűjtőedény környezetének tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles
gondoskodni, kivéve, ha a hulladék a közszolgáltató hibájából szóródik el.
(13) Tilos a gyűjtőeszközökben veszélyes, undort keltő, folyékony, robbanó, vagy egyéb
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét,
testi épségét vagy egészségét.
(14) A Közszolgáltató évi két alkalommal (ősszel és tavasszal) lomtalanítást végez az
Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban. A lomtalanítás keretében a szolgáltató
kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra
használatos gyűjtőtartályban el nem helyezhető hulladékot gyűjti összeg, és szállítja el.
III. fejezet
A közszolgáltatás díja
12. §
(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat
köteles fizetni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter a Ht.
felhatalmazása alapján miniszteri rendeletben szabályozza a közszolgáltatás díjait,
díjalkalmazás feltételeit, megfizetés rendjét.

13. §1
(1) Az ingatlanhasználó az ingatlana használatának jellegét a használat megkezdésétől
számított 15 napon belül a közszolgáltatónak, a közszolgáltató által rendszeresített
adatlapon köteles bejelenteni.(Az adatlap letölthető a közszolgáltató honlapjáról, illetve
igényelhető az Önkormányzati Hivatalban)
(2) Az ingatlanhasználó illetve tulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább
60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem
használja, és legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a közszolgáltatótól a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte
idejére. A szünetelést a közszolgáltató a kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte utáni
hónap első napjától veszi figyelembe és a szüneteltetés időtartama alatt számlát nem
készít. A kérelem csak a tárgyévre nyújtható be, amennyiben a szüneteltetés időtartama a
naptári évet meghaladja, abban az esetben a következő év első hónapjának 15. napjáig az
igénybejelentést személyesen vagy írásban meg kell ismételni. Ilyen folyamatos
szüneteltetési kérelem előterjesztésével egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles az utolsó
háromhavi időszak közüzemi számlái közül legalább két szolgáltató negyedéves időszakot
1

Megállapította a 16/2014.(XI.26.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.január 29. napjától

93
igazoló számlájával (ahol egyik az áram ) igazolni az ingatlan használaton kívüliségét.
Igazolásra rész-számla nem alkalmas.
(3) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat. A
szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a lejárat előtt legalább 30 nappal
korábban, az ingatlantulajdonos írásban köteles kérni a közszolgáltatótól.
(4) A (2)-(3) bekezdések szerinti szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az
esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs vagy azt a kérelem benyújtásáig
rendezte, illetőleg a kérelem nyomtatványt Tiszasziget Község Önkormányzat
polgármestere aláírásával és bélyegzőjével leigazolta.
(5) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a szolgáltató jogosult szüneteltetés kezdő
időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat
pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt
érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszaknál
rövidebb időre vette jogszerűen igénybe.

IV. fejezet
Egyéb rendelkezések
A hulladék elszállításának megtagadása
14. §2
A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha
a) az nem rendszeresített gyűjtőeszközökben kerül átadásra;
b) a hulladék ürítés és elszállítás során a szállítást végző személyek életében, testi
épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat;
c) megállapítható, hogy a gyűjtőeszköz mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy
olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető,
nem szállítható, vagy nem minősül települési szilárd hulladéknak.
A közszolgáltatás alá nem tartozó körben szerződés alapján végzett tevékenység
15. §3
(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló
megrendelését bejelenti, ha ingatlanán a közszolgáltatás alá nem eső alkalmi háztartási szilárd
hulladék vagy egyéb szilárd hulladék is keletkezik.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a megrendelés és a közszolgáltatás feltételeiben történő
megállapítás alapján a közszolgáltatót bízza meg, úgy a közszolgáltató a megjelölt időpontra
vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű többlet hulladéknak megfelelő gyűjtőeszközt a
2 Módosította a 16/2014.(XI.26.) Önkormányzati rendelet.
3
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tulajdonos rendelkezésére bocsátja, és annak elszállításáról és elhelyezéséről megállapodás
szerint díj ellenében gondoskodik.
Adatkezelés
16. §4
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáshoz rendelt adatkezelés a
következő személyes adatokra terjed ki:
a) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos neve;
b) az ingatlantulajdonos lakcíme;
c) az ingatlantulajdonos születési helye, ideje, anyja neve;
d) a települési szilárd hulladék szállítással érintett ingatlan címe.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja:
a) a közszolgáltatást igénybevevő ingatlan-tulajdonos személyének megállapítása;
b) számlázás
lebonyolítása;

és

a

közszolgáltatás

igénybevételével

kapcsolatos

levelezés

c) a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban esetlegesen keletkező díjhátralék
behajtása.
(3) Az (1) bekezdés a) - c) pontokban meghatározott adatok kezelésének időtartama a
közszolgáltatási szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás
fennállásáig terjed.
(4) A közszolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt személyes adatokat köteles az
adatvédelmi törvény és a belső adatvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kezelni. Az
érintetten kívül a személyes adatokat csak a (2) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott
célok érvényre juttatása érdekében ismerheti meg az érintett szerv/személy.
(5) Az (1) bekezdésben foglalt személyes adatokat az önkormányzat – rendszeresített
nyilvántartásából, vagy hivatalos tudomása alapján – esetenkénti írásbeli kérelemre a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátja, amennyiben az a díjhátralék behajtásához, illetve a
közszolgáltatást tényleges igénybe vevő megállapításához szükséges.
V. fejezet
Záró rendelkezések
17. §5
A rendelet 2014. január 29. napján lép hatályba.
4 Módosította a 16/2014.(XI.26.) Önkormányzati rendelet.
5
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18. §6
(1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: Tiszasziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009.(XII.28.) Öt. rendeletével módosított
7/1999.(VI.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd kommunális hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról.

Ferenczi Ferenc
polgármester

Dr. Szénási Hanna
kirendeltség vezető

A rendelet kihirdetésre került 2014. január 28 napján.
Dr. Szénási Hanna
kirendeltség vezető

A módosító rendelet kihirdetésre került: 2014. november 26. napján 16.00.órakor
Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. november 26.napján

Dr.Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető

6
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Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség
Előkészítette: dr. Vladiszavlyve Zsanett kirendeltség vezető
Tárgyalás módja: Nyilvános ülés
Egyéb előterjesztés
Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 26 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése szerint „A helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala
gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a
feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
megállapodásban rendezik.”
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a szerint:

(1)17 A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és
az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában,
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség
ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatok ellátása;
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével.

A nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos megállapodást minden évben felül kell
vizsgálni. Az általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon
belül kell a megállapodást felülvizsgálni, melyre a képviselő-testület a 99/2014.(X.27.) Öt.
határozatával adott megbízást.
Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy változatlan feltételek mellett továbbra is tartsa
hatályban a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat:

1.) Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a Tiszasziget Cigány
Nemzetiségi Önkormányzattal, kötött- a 18/2014.(II.19.) határozatával jóváhagyottegyüttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, melyeket változatlan feltételekkel továbbra
is hatályban kíván tartani.
2.) Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő – Testülete az együttműködési
megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Tiszasziget Község Önkormányzata (adószáma: 15726559-2-06, székhelye: 6756
Tiszasziget, Szent Antal tér 10., képviseli: Ferenczi Ferenc polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),
másfelől a Tiszasziget Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (adószáma 16686951-1-06,
székhelye: 6756 Tiszasziget, Rákóczi utca 2., képviseli: Kozák János Máté elnök, a továbbiakban:
Nemzetiségi Önkormányzat)
/együttesen a továbbiakban: Felek/ között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Jogszabályi háttér:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban Áht.) 27. § (2) bekezdése alapján
a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási
ellenőrzési, finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a nemzetiségi
önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi
önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatok ellátásának részletes
szabályait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § szerint megállapodásban
rendezik. Hivatkozott törvény 80. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi
önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról,
melynek érdekében a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására
vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. Felek e megállapodás a fent
hivatkozott törvényhelyeken található megállapodás-kötési kötelezettség teljesítése érdekében kötik meg.

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása:
1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használati jogot biztosít egy, a
feladata ellátására alkalmas, számítógéppel, áramellátással, működő internetkapcsolattal ellátott
irodahelyiségre az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező különálló épületben, amely 6756
Tiszasziget, Rákóczi utca 2. szám alatt található, valamint a benne található berendezési - és felszerelési
tárgyakra.
2. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával működtetésével
kapcsolatos rezsi- és egyéb költségek az Önkormányzatot terhelik.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban írt eszközöket és épületet kizárólag alapfeladatának
ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint,
a jó gazda gondosságával kezelheti, a használat jogát az Önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem engedheti át.
5. Az Önkormányzat 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló – egyéb ügyintéző alkalmazása útján biztosítja a nemzetiségi képviselők munkájának segítéséhez, a képviselő-testületi ülések
előkészítéséhez, a testületi és tisztségviselői döntések előkészítéséhez, a működéssel kapcsolatban
felmerült nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtését, a
szükséges óraszámban.
6. A képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók, előterjesztések,
hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) az
Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosítja.
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7. Az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el a nemzetiségi képviselő-testületi
döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.
8. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi
ülésein a jegyző, vagy annak megbízottja az Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
9. A 5. és a 6. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket az Önkormányzat viseli,
kivéve a képviselő-testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatát.

III. Az Önkormányzat kötelezettségei a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban:
A Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az
Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: gazdálkodó szerv) útján köteles a
Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggésben a következő feladatokat ellátni, azaz a Jegyző
által a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói közül ezzel megbízott – pénzügyi ügyintéző - köteles az
alábbi feladatokat elvégezni:
A) A gazdálkodó szerv által elvégzendő bejelentési kötelezettségek:
1. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételét
kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál, ezzel egyidejűleg megkérte a Nemzetiségi
Önkormányzat adószámát.
2. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat működésének, várható gazdálkodási
folyamatainak ismeretében eleget tesz az adózási kötelezettségnek, az adóhatósághoz bejelentette a
Nemzetiségi Önkormányzatot.
3. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat részére önálló fizetési számla nyitását
kezdeményezte a helyi önkormányzat számlavezető pénzintézeténél, a számlanyitással kapcsolatos
adminisztrációs feladatokat elvégezte (aláírás bejelentők), a számlavezetéssel kapcsolatos
változásokat a nyilvántartásokon folyamatosan átvezeti.
B) A gazdálkodó szerv által elvégzendő gazdálkodási feladatok:
1. A Nemzetiségi Önkormányzat által a saját nevében vállalt kötelezettségek alapján elvégzi a bevételek
és kiadások könyvelését, a gazdálkodásról legalább negyedévente elkészíti a főkönyvi kivonatot, és
a pénzforgalmi jelentést.
2. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését elvégzi, a kötelezettség vállalásokról
nyilvántartást vezet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
3. A kötelezettségvállaló megbízásából pénzügyi kifizetéseket teljesít.
4. A kifizetések pénzügyi ellenjegyzését a fedezet megléte esetében elvégzi.
5. A beszerzett eszközökről állományi és leltári nyilvántartást vezet.
6. Elvégzi a gazdálkodás miatt szükségessé váló előirányzat módosításokat, és ezeket jóváhagyásra a
nemzetiségi önkormányzat elé terjeszti.
7. A működéshez szükséges további nyilvántartásokat vezet (különösen: vagyon-nyilvántartás;
számviteli nyilvántartás, kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra, érvényesítésre
jogosult személyek és aláírás mintájuk nyilvántartása).
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C) A gazdálkodó szerv által elvégzendő jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek:
1. A Magyar Államkincstár számára határidőre elkészíti, és megküldi a Nemzetiségi Önkormányzat
működésével összefüggő havi, negyedéves költségvetési jelentéseket, és az időszaki
mérlegjelentéseket.
2. A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetést, évközi beszámolókat és a zárszámadást a KGR
rendszeren keresztül megküldi a Magyar Államkincstárnak
3. Az adókötelezettségnek eleget tesz, bevallást készít, és kezdeményezi a kötelezettségvállalónál a
gazdálkodás miatt esedékessé váló adó befizetését vagy visszaigénylését.
D)

A gazdálkodó szerv által a Nemzetiségi Önkormányzat számára készítendő dokumentumok:

1. Az elnök által elkészített költségvetési koncepció alapján elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési dokumentumait jóváhagyásra.
2. A költségvetés végrehajtása miatt szükségessé váló előirányzat módosításokat szükséges
gyakorisággal a testület számára elkészíti jóváhagyásra.
3. Az évközi beszámolókat és a zárszámadást előkészíti a testület számára jóváhagyásra.
4. Igény szerint a képviselő-testület minden ülésére tájékoztatót készít a pénzkészlet alakulásáról, a
felvett előlegekről a kötelezettségvállalások alakulásáról, a szabad költségvetési keret állományáról.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat számára a pénztári be- és kifizetések részletszabályait a Hivatal
Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat adóbevallását a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíti.
E) Feladatok ellenőrzési jogkörben:
A Jegyző által a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatainak ellátására megbízott személy
minden a nemzetiségi Önkormányzat nevében tett kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés előtt
köteles meggyőződni a fedezet meglétéről.

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat feladatai és kötelességei a gazdálkodással kapcsolatos feladatok
körében:
1. A Nemzetiségi Önkormányzat köteles együttműködni a gazdálkodó szervezettel, és figyelembe
venni a gazdálkodó szervezet ellenőrzési jogkörében tett észrevételeit.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállaló személy - a kötelezettségvállalás
előtt - köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés fedezete biztosított.
3. Meghatározza a kötelezettségvállalásra, utalványozásra, teljesítésigazolásra jogosultak körét és
kezdeményezi azok nyilvántartásba vételét.
4. Gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát önálló fizetési számláján
köteles lebonyolítani.
5. Köteles a Pénztári Szabályzat előírásait betartani.
6. Köteles időben adatot, információt szolgáltatni a gazdálkodó szerv felé feladatai határidőben
történő elvégzéséhez.
7. A vonatkozó jogszabályok
Önkormányzat elnöke felelős.

alapján

szolgáltatott

adatok

valódiságáért

a

Nemzetiségi

V. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítésigazolás:
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1. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a költségvetés végrehajtása során fizetési vagy más
teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa erre
felhatalmazott nemzetiségi képviselő, írásban jogosult.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében tett kötelezettségvállasokat a Jegyző által kijelölt személy
jelen Megállapodás III. B) 4. pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyileg ellenjegyzi. Fedezet
hiánya esetén tájékoztatja kötelezettségvállalót vagy az utalványozót, ebben az esetben az ezzel
megbízott személy az ellenjegyzést és a pénzügyi érvényesítést köteles megtagadni.
3. Az ellenjegyző az ellenjegyzés előtt köteles arról is meggyőződni, hogy a kötelezettségvállalás
egyebekben nem sérti-e a gazdálkodás szabályait. Az ellenjegyzés és a pénzügyi érvényesítés
nyilvánvaló jogsértés, vagy szabálytalan gazdálkodás esetén megtagadható, az ellenjegyzést és a
pénzügyi érvényesítést a továbbiakban a Jegyző által megbízott személy a kötelezettségvállaló
írásbeli utasítására végzi el.
4. Ha az ellenjegyzés és a pénzügyi érvényesítés írásbeli utasításra történt, a gazdálkodó szerv a
Nemzetiségi Önkormányzatot a következő testületi ülésén írásban tájékoztatja.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadás teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának
elrendelésére (a továbbiakban: utalványozás) kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az
általa erre felhatalmazott nemzetiségi képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítést
követően lehet. Pénzügyi teljesítés az utalványozás és annak ellenjegyzése után történhet.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárából készpénz akkor fizethető ki, ha a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla)
bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon a gazdálkodó szervnél jelzi.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében érvényesítésre a Jegyző által megbízott köztisztviselő –
pénzügyi ügyintéző - jogosult.
8. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében teljesített kiadás teljesítését igazolni kizárólag az elnök
vagy az általa erre felhatalmazott nemzetiségi képviselő jogosult az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 57. §-ában foglaltak alapján.

VI. Összeférhetetlenség:
1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet.
2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

azonos

a

3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására
irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a
továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

VI. Záró rendelkezések:
1. A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben
jóváhagyólag írták alá.
2. Jelen megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2014.(……….) határozatával, a
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2014.( …....) határozatával hagyta jóvá.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a mindenkor hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló
törvény(ek) rendelkezései az irányadók.
Tiszasziget, 2014. október……
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