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Polgármesteri megnyitó, targysor ozati pont megállapí tásé na javaslat

) E gyüttműkö dé s i me gállap o dás fe lülvi zs gáIata a T iszaeszlári
Né met Nemzetisé gi Önkorm ány zattal

1

Nagy Tibor
polgármester

.

2.) ATiszaeszlé ni Gyermekjólé ti

é s Családsegí tő Szolgálat 2017 é vi Nagy Tibor
é vi munkáj arőI szőlő beszámoló elfogadása
polgármester

3.) 2018 é vi költsé gveté si előterjeszté si javaslat
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Ajegyzőkönyvhitelesí té sé reKunkliMiklósné szemé lyé benteszjavaslatot.Adö
nté shez
van
hogy a szavazás megkezdé sekor 6 ké pviselő
egyszerű többsé g ,rtitreg".. Megállapí tom,

'Í lir,u*, 6 igen egyhangú

é s a kÖvetkező
szavazatta: a hatatfuozati javaslatot elfogadta

hatfuozatothozta:
1/20

1

8.(il.

14.) határ ozat

Kunkli MiklÓsné ké PviselŐt jelÖli ki'
A Ké pviselő _ testiilet jegyzőkönyveinek hitelesí té sé re
NagyTiborpolgármesterszeretettelköszöntiamegielentké pviselőket.Megállapí tja,hogy6

határozatké pes, artmegnyitja,
ké pviselőből 6 ké pviselő megjelent, 1gJ az ülé s
pontok megtárgYalására, melYet a ké PviselŐ
Javaslatot tesz a*"grri"ouá ,r"r"p|i nuprrendi
elfogadott,
- testület 7 í genegyhangú szavazattal

Nagy Tibor Polgármester
bevé teleivel é s
szóló törvé ny szerint a helyi nemzetisé gi Önkormanyzat
ellenőrzé si . ftnanszí rozásÍ '
kiadásaival kapcsolatban a terrrerási, iazdáIkoőási, nemzetisé' gi
Önkormányzat
a helyi
adatszolgáltatási é s beszámo|ási feladatok etlatásáról
hivatala gondoskodik, A helyi
szé khelye szerinti helyi tinkormanyzat önkormányzati
önkormányzatok a feladatok ellátásának
önkormány zat é s az őrintett helyi nemzetisé gi
jogairól szóú törvé ny szerinti.megállapodásban rendezik,
ré szletes szabáIyaita nemzetisé gek
Né mei Nemzetisé gi Önkormányzat közötti
Elké szí tettiikaz önkorm ányzat,é s a Tiszaeszlári
azokata feladatokat é s egYÜttmiikÖdé si
megállapodás tervezeté t, mály ré szletesen tartalmazza

Az

áI|arrháztartásról

lehetősé geket,amelyekeredmé nyesensegí tikajogszabályokbóladódókö
telezettsétervezeté
gek
t
A megállaPodás
*.g*toritását.
Ó
etot
Á^Átt
megfog
ktizásen
a
é
s
teljesí té sé t
mindenki

me gtekinthette,

Azelőterjeszté sseIkapcsolatbanké rdé s.'é szreré telnemlrangzottel.Ké rem,ké zfelemelé ssel
szavazzunkazegyüttműködé sirnegállapodástervezeté nekelfogadásáról.

A ké pviselő_testület

határozatot hozta:
7 egyhangú í gen szavazattal, a követke ző

Tiszaeszlár Közsé g önkormányzat Ké pviselő

testülete 21201.8

(IL14,)

Kt.határozata:
A Ké pviselő - testület:

- A

Tí szaeszlár Közsé g Önkormányzata

Önkormany zat közötti

együttműködé si

é s a Tiszaeszlári Né met Nemzetisé gi
megállapodásí az előterjeszté s mellé klete

szerint fogadja el.

Családsegí tő Szolgálat 2017 é vi
Tárg\-: (2.tsp.\ A Tiszaeszlári Grermekiólé ti é s
Á-un ká i,á r ó l sz ó ló b esz ám o ló elfo ead ás a
\ag1 Tibor Polgármester
Szolgálat beszámolóját
.1 rireghí i o1,o, ŰnJ.1r11i megkapta a Gyermekjólé ti

Azelőterjeszté sselkapcsolatbanké rdé s,é szrevé telnemhangzotte1.

A ké pviselő_testület

7 egylrangú í gen szavazaItal, a következőhatározaí ot

Tiszaeszlár Közsé g önkormányzat Ké Pviselő

hozta:

testÜlete 312018 (IL14')

kt.határozataz
A Ké pviselő - testület:

testülete az önkormányzat
Ttszaesz1át Közsé g önkormányzat Ké pviselő
ellátásaról szóló beszámolót
gyermekjólé ti é s gyermekvé delmi feladatainak 2016. é vi
megismerte é s elfogadta.

-

Felké ri a jegyzőt, hogy a Ké pviselő - testiilet jelen jóváhagyó haüározatával egYÜtt a
1991

é vixxK. törvé ny

96 § (6) bekezdé s szerint továbbí tsa a SzabÖlcs

Bere g Me gyei Kormanyhivatal

S

zociális é s Gyámhi

v

-

Szatmé r -

atalához.

Tárgv: (3.tsp.) 2018 é vi költsé gveté si előterieszté si iavaqlat,
Előadó: Naey Tibor poleármester
önkormányzatok központi költsé gveté si támogatási rendszere a 2018. é vben is az
önkormány zati feladatellátáshoz igazo dő -

A helyi

Az önkorm ányzatok feladatainak nagyobb

ré szé ta klasszikus é rtelemben vett ÖnkormánYzati

feladatok teszik ki.

E helyi közügyek e\Látását általános jellegű támogatás szolgáIja. Az ákalános támogatáson
belül külön jÓlenit meg az önkormányzati hivatal támogatása) a települé süzemelteté si
feladatok, illetve az egyé b kötelező önkormányzati feladatok támogatása. A hivatali feladatok
támogatása eseté ben változat\an, hogy a központi költsé gveté s telePülé skategóriánké nt
diffeónciált mé rté kben finanszí rozza a köztisztviselőilé tszámot. A települé s - üzemelteté si

feladatok támogatása települé skategórianké nt, a 2016. é ves önkormányzati beszrámolÓkban a
vonatkozó szakfeladatokon kimutatott nettó működé si kiadás átlaga alapján kerül
meghatározásta,

A jövő é vi felmé ré sa\apján az

önkormányzati hivatal mú ködé sé neküzemelteté sé hez

kapcsolódó feladatok támo gatása I I 0.323 .4I5. - Ft.
A települé sek fő feladata a köznevelé s területé n az óvodai ellatás binosí tása, melynek
támogatása 72,I1 3.233.- Ft,
Szociális feladatok támogatása 91 .451.156.- Ft.
Közművelődé si feladatellátásra 3.267 .00O.- Ft. összegű ftnanszitozásra számithatunk.
A költsé gveté si törvé ny szerint a gé pjfuműadóról szóló törvé ny alapján a belftrldi
gé pjárművek után a települé si ö9nkomrányzat áItaI beszedett adó 40Yo-a a települé si
önkormányzatot illeti meg.
Amennyiben nincs ké rdé s,ké rem szavazzlslk az előterjeszté s elfogadásarÓl.

Megállapí tom, hogy Tiszaesz|ár Közsé gi Önkormanyzat Ké pviselŐ - testiilete

7 igen

egyhangú szavazatta| ahatározati javaslatot elfogadta, é s a következőhatározatothozta.

Tiszaeszlár Közsé g Önkormányzat Ké pviselő - testülete 412018. (II.14.) Kt.határozata:

A Ké pviselő - testület:
elfogadja Tí szaeszlár Közsé g Önkormrányzatának 2018. é vi költsé gveté si koncepcióját
az előterj eszté sben foglaltak szerint.
Felké ri a jegyzőt,hogy az 1. pontban szereplő dönté snek megfelelően ké szí tseelŐ a
2018. é vi önkormé nyzati költsé gveté si rendelet tervezeté st é s azt terjessze be a Ké pviselő testület elé .

4

Előadó: Nagy Tibor Polgármester
egYike
148-as hrsz-ú , Szé chenyi utca 39. szám a|att taláIhatő ingatlant a tulajdonosok
t25000,szeretné az önkormányzainl<rrak ajándé kozni. Az ingatlan másik tulajdonosátÓl
forint vé teláré rttudj uk me gv enni az Yz tu|aj doni arányát,

A

Ké rem döntsünk aztngatlanmegvásarlásáról, illetve az qándé k elfogadásáról,
Í gen
Megállapí tom, hogy Tiszaesz!ár Közsé gi Önkormanyzat Ké pvtselŐ - testÜlete 7
a határ ozati j avasl atot e lfo gadta, é s a köv etk ező határ o zatot hoú a,
e gyhan gú rru, *Űl

Tiszaeszlár Közsé g önkormányzat

Ké pviselő - testülete 512017. (II.1.) Kt.határozataz

A Ké pviselő - testület:
_ megállapí tja, hogy a pinté r Judit 4400. Nyí reglháza, FŐzde utca 29- szám alatti
lakos 1/2 arányú tulajdonát ké pező tiszueszlú ri 148 hrsz-Ú, a valÓságban

Tiszaeszldr, Szé chenyi utca 39. szú m alatt található kivett lakőház, udvar
megnevezé sű, 1485 m2 területű belterületi ingatiantmegvásároljaatulajdonostÓl.

_ Az

ingatlan vé te|árát a felek kölcsönösen

125.000.- Ft., azaz egyszázhllszonÖt-ezer

forintban állapí tj ák meg.

_

Felhatal

mazza a polgármestert az í ngatlan megvásarlásához szüksé ges inté zkedé sek

megté telé re.

Tiszaeszlár Közsé g önkormányzat

A Ké pviselő - testület:

_

Ké pviselő - testül ete

612017 .

(II.1.) Kt. határozataz

a CzetőLászlő István 4400. Nyí reglháza, FŐzde utca 29. szám
arányű tulajdonát ké pező tiszaeszlú ri 148 hrsZ-Ú, a

megállapí tja, hogy

alatti lakos 1/2

valóságban Tiszaeszlú r, Szé chenyi utca 39. szdm alatt ta\áIhatő kivett |akőháu,
területű belterületi ingatlant elfogadja a
udvar megnevezé sű, 1485

^'

tulajdonostól.

_ Az

ajándé k é rté ké tkölcsönösen

100.000.- Ft., azaz egyszí aezer forintban állapí tjak

meg.

_

Felhatalmazza
megté telé re.

a polgármestert

azingal|anmegvásárlásához

sziiksé ges inté zkedé sek

\/an

-

e mé g valakinek ké rdé se?

hozzászőIás nem hangzott el, Nagy Tibor
ké pes v olt", azt bezáqa.

A napirendi pontokkal

kapcsolatban
a, hogy mi
megállapí
tj
polgármester

&,

B,

ME$n,

Wirnl. €
'J.lat.,.^.-r_ Xa*C,cBadicshé Kormos Eva
jegyző
l,
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/

kú nkli Miklósné
j

egyzőkönyv

hitelesí tő
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Tis zte lt Ké pvis elő-tes t ület

!

Az áIlarthátú artásről szőIő 2011. é vi CXCV. törvé ny 27, § (2) bekezdé se szerint,,A
helyi nemzetisé gi önkormányzat bevé teleivel é s kiadósaival kapcsolatban a tervezé si,
gazdálkodási, ellenőrzé si, finanszí rozási, adatszolgáltatási é s beszómolási feladatok
ellátásáról a helyi nemzetisé gi önkormányzat szé khelye szerinti helyi önkormányzat
önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat é s az é rintett helyi nemzetisé gi
önkormányzatok a feladatok ellátásának ré szletes szabályait a nemzetisé gek jogairól szóló
törvé ny szerinti megállapodasban rendezik. "

A

nemzetisé gek jogairól szóló 20II. é vi CLXXIX. törvé ny (a továbbiakban: Njtv.) 80.
§-a szerint:

,,80. § (])A helyi önkormányzat a helyi'nemzetisé gi önkormányzat ré szé re- annak
szé khelyé n - biztosí tja az önkormányzati műlódé s szemé lyi é s tárg,,i felté teleit, továbbá
gondoskodik a műkadé ssel kapcsolatos vé grehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati
működé s felté telei é s az ezzel kapcsolatos vé grehajtásifeladatok;

a) a helyi

nemzetisé gi önkormányzat ré szé rehavonta igé ny szerint, de legalább
tizenhat Órában, az önkormányzati feladat ellátásához szülrsé ges tárgli, technikni
eszközökkel felszerelt helyisé g ing1,1enes használata, a helyisé ghez, továbbá a
helyisé g infrastruktú rájához kapcsolódó rezsiköltsé gek é s fenntartási kahsé gek
viselé se;
b) az önkormányzat működé sé hez (a testületi, tisztsé gviselői, ké pviselői feladatok
ellátásához) szüksé ges tárgyi é s szemé lyi felté telek biztosí tása;
c) a testületi ülé sek előké szí té se(meghí vók, előterjeszté sek, hivatalos levelezé s
előké szí té se,postázása, a testületi ülé sekjegyzőkönyveinek elké szí té se,postázása);
d) a testületi donté sek é s a tisztsé gliselők dönté seinek előké szí té se,a testületi é s
tisztsé gviselői dönté shozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosí tási, postázási
feladatok ellátása;
e) a nemzetisé gi önkormányzat működé sé vel, gazdálkodásával kapcsolatos
ny ilv ántar t ás i, ir atke z e l é s i fel adat o k e ll átá s a ; é s
Í ) az a) - e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó koltsé geknek - a
testületi tagok é s tisztsé gviselők telefonhasználata kal*é gei kivé telé vel - a viselé se.

Az (1) bekezdé s szerinti kötelezettsé gé nek teljesí té seé rdeké ben a helyi önkormányzat
harminc napon belal biztosí tja a rendelteté sszerű helyisé ghasználatot, valamint a
helyisé ghasználatra, a további felté telek biztosí tására é s a feladatok ellótására vonatkozóan
megállapodást kat a helyi nemzetisé gi önkormányzattal. A megállapodást minden é v ianuár
3]. napjáiq, általános vag,l időkazi választás eseté n az alakuló ülé st követő harminc napon
belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat é s a nemzetisé gi önkormónyzat szervezeti é s
működé si szabályzatában rögzí ti a. megállapodás szerinti műkadé si felté teleket, a
me gáll ap o dás me gköt é s é r, m ó d o s í t ás át' köv e t ő harminc nap on b e lül.
(2)

(3)

A

(2) bekezdé s szerinti megállapodásban

a) a helyi

rögzí teni kell

önkormányzat é s a helyi nemzetisé gi önkormányzat költsé gveté sé nek
előké szí té sé velé s megalkotásóval, valamint a kaltsé gveté sselösszefi)ggő
adatszolgáltatási kötelezettsé gek teljesí té sé vel,továbbá a helyi nemzetisé gi
önkormányzat análló fizeté si számla nyitásaval, törzskönyvi nyilvántartásba

l,é relé t,elé s acJószám igé nylé sé velkapcsolatos határidőkeí
k ó rel

e

z e í t s é geke

t, a

.fe l el

ő s cl k ko nkr é t kij

el

é s együttműködé si

al é s é v e l,

a hell.i neűzetisé gi önkormányzat kötelezettsé gvállalásaival kapcsolatosan a helyi
utalványozási, szakmai
ónkortn(tnyzatoí terhelő ellenjegyzé si, é rvé nyesí té si,

bl

telj

c) a

felelősok konkré t kií elolé sé t,
kö
hell,i nemzetisé gi önkormányzat telezettsé gvállalásának a szervezeti é s

esí té sigazolási feladatokat, í ovábbá

a

műkoc]é ,si szabályzatban meghatározott szabályait. külanösen

nyilvántart ási kötel eze tts é geket,
a niryi tlemzetisé gi önkormányzaí működé si felté teleinek é s gazdálkodásának
eljárási é s cJokuntentációs ré szletszabályaival, valamint az ezeket vé gző szemé lYek
kiielaMsanek rencljé vel, é s az adatszolgáltatási feladatok teljesí té sé velkapcsolatos
e l ő í r ás okat, fe l t é t el e ke t.

ö s

d)

aZ

sze.fé r h e t etl ens é gi,

helyi önkormányzctt é s a helyi nemzetisé gi önkormányzat megállapodásban
rögzí í eni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos ké pesí té sielőí rásoknak
.igpua - megbí zottja a helyi önkormányzat megbí zásából é s ké pviseleté ben ré szt vesz a
(1)

A

neűzefisé gi önkormányzat testületi ülé sein é s jelzi, amennyiben törvé nysé rté st é szlel.

(5) Onkormányzati műkadé sen é rtendő a testüleí i ülé seken é s a közmeghallgatáson tú l,

bizottsógok műkaclé se, a tisztsé gviselői é s ké pviselői megbí zatás ellátása, valamint a
"
katelező önkorntányzati.feladatok ellátását szolgáló rendezvé nyek megtartása is.

a

Áttanulmányozva a megállapodást azon a vé lemé nyen vagyunk, hogy annak módosí tása
j avas lat e lfo g adását.
i ndoko lt, e zé r1 j avaso \om az al ább i határ o zati

Határoza|i iavaslat:
T iszaeszlár Közsé g Önkormányzat ké pvis elő - testületé nek
...../20 1 8 ( ..........) számú határozata

A Ké pviselő -

testület:

_ A Tiszaeszlár
mányzat közötti

Közsé g Önkormanyzata é s aTiszaeszlari Né met Nemzetisé gi Önkoregyüttmú ködé si megállapodást az előterjeszté s mellé klete szerint fo-

gadja el.

T

iszaeszIár, 20|8, február 5.

EGyüTTtuú rönBsr uncÁllaponÁs
Tiszaeszlár Közs é g Önkormán

y zat, v

alamint a Tiszaeszlári Né met Nemzetisé gi

Önkormányzatközőtt

1.

Általános szempontok

Tiszaeszlé n Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete, valamint a Tiszaeszlái Né met
Nemzetisé gi Önkormányzzt Ké pviselő-testülete a nemzetisé gek jogairól szóló 20II. é vi
CLXXIX. törvé ny 80. § (1)-(4) bekezdé seiben kapott felhatalmazás alapjé n, együttműködé si
gállapodást (továbbiakban

me

:

megál lapodás) kötnek.

A Tiszaeszlári Né met Nemzetisé gi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetisé gi önkormanyzat)
gazdálkodásának vé grehajtó szerve - megállapodás alapj é n - az Tí szaeszlé n települé si

önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költsé gveté si szerveké nt működő polgármisteri
hivatala, közös hivatala (továbbiakban: Hivatal).

A

megállapodás ré szletesen brtaknazza azokat a feladatokat é s együttműködé si
lehetősé geket, amelyek eredmé nyesen segí tik a jogszabályokból adódó kötelezettsé gek
teljesí té sé té s a közösen megfogalmazott cé lok megvalósí tását.
2,

Az együttműködé si lehetősé gek területei

é s formái

A Hivatal

a nemzetisé gi ügyek ellátása kciré ben bixosí tja a nemzetisé gi jogok é rvé nyesülé sé t,
elIátja a települé s, a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtrári ellátással, muzeális
inté zmé nyekfenntartásával, közművelődé ssel, tájé koztatással, a nemzetisé g szellemi, é pí tett
é s tárgyi öröksé gé vel, í rott é s elektronikus sajtojával, a szociális alapellátással, a helyi
kö zfo gl alk o ztatás sal kap c s o l ato s tel epül é s i ö nkormány zati feladatokat.

Az

Önkormányzat szenrezeti é s működé si szabályzata ré szletesen szabályozza az
Onkormányzat ké pviselő-testiilete feladatait a települé sen, megyé ben miiködő települé si,
területi é s országo s nemzetisé gi önkormán y zaí tal.

Az

Önkormrányzat ké pviselő-testülete a nemzetisé gi önkormányzat ké pviselő-testülete
kezdemé nyezé sé rea nemzetisé gek ügyeivel foglalkozőbí zottságothoz lé tre, vagy e feladattal
megbizza valamely bizottságát A nemzetisé gi ügyekkel foglalkoző bizottságban a települé si
nemzetisé gi önkormányzat ké pviselteti magát.

A

nemzetisé gi önkormányzat pé nzügyi, ügyviteli, ügyinté zé sié s egyé b alapvető feladatai
egysé ges szabályok szerinti elvé gzé se, átláthatősága é rdeké benkapcsolődik az Önkormrányzat
Hivatala áItal működtetetett - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható
informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pé nzügyi állami ellenőrzé s eszközeké nt is
szolgá1.

Az

Önkormé nyzat Hivatala a nemzetisé gi önkormányzat É szé re- annak szé khelyé n
biztosí tja az önkormányzati működós szemé lyi é s tárgyi felté teleit, továbbá gondoskodik a
működé ssel kapcsolatos vé grehajtási feladatok ellátásáról. A vé grehajtásról az önkormé nyzat
Hivatala gondoskodik.

Az

Önkormé nyzat Hivatala a lehetősé gei é s költsé gveté si helyzeté nek figyelembe vé tele
mellett a nemzetisé gi önkormé nyzattal törté nő előzetes egyezteté st ktivetőé n az adott é vi
koltsé gveté si rendeleté ben - egyes feladatellátáshoz
- pé nzngyi támogatást biztosí t.

Az

Önkormányzat Hivatala Kiss Krisztina alkalmazottjé n keresáül segí ti a nemzetisé gi

önkormányz at

Az

p ály ázati

l

ehető

sé

geinek a f eltár ását

é

s azok

e

lké szí té s é t.

Önkormányzat Hivatalilnak jegyzője önkormányzati megbizottat (továbbiakban:
megbí zott) jelöl ki a nemzetisé gi önkormé nyzatí al törté nő kapcsolattartásta, melyrőI az
elnököt Í rásban é rtesí ti.Az Önkormányzat Hivatala é s a nemzetisé gi önkormányzatközöttí
kapcsolattartásra Dé r Lászlóné t jelöli ki.

jegyző lvagyl jegyzőve| azonos
önkornránl,zat rleg,nizásából é s ké pviseleté bena
_ megbí zottja ré szt_ vesz a nemzetisé gl önkormányzat
ké pesí té sielőí iásoknak rllegttlelő
é szlel.
testtileti ülé sein é s ielzi. atlletrnl,iben törvé nysé rlé st
gyerekek
rika né met nemzetisé gű
Az oktatás terüieté rr kienlelt tigr,elemmel kí séé rdeké
+^_,.l Ál,
av
ben tehetsé ges tanulók aZ
lehetősegeit. annak segí té se
,l
1 ,,- ,^!^-^^::1-^1,

Az
7

a

fií uoilffiJ;il"

ilÍ ffiÖ?.#" **;;,;

;

jg

i

;''k

;r.'

ánl zai dönté

s

e alapj án támo gatásb an ré s ze sülnek,

ré szé reh_"):ii^:i,^1y,i,?j,"il,,ji
Önkormányzat Hivatala a netrrzetisegi önkormányzat
Llz§lutcrL L'
#;1'*"i,"'u,ioun..o1onlo"",n,],11,terlaat":\Tu,?h::l_.TuT:^**:,sJ:),iiilj;
legataD'
ffi
ú aiar.r."rj szüksé ges tárgyi, technikai eszközökkel
tiú sé gviselői, ké pviselői feladatok ellátásalo.,)
:?o:,.9._,_^_^^ +_,1_+{._ÁiÁh^o,onncnlÁr]ó

Az

Hffi.-JilÖi,iJ1,,rr.,,es használatat;á1,:i A helyi-sé g :iry"*illii*":::::""*
A Hivatal a nemzetisé gi
-l:.:1x_ L^1.,-ÁftA+ hizfncif
iffi|,x:#il?T r",iiá*|álÖ"t"i ; Ó"k" rmány zat-viseli.
az
ysé get biztosí í A7
tifio",'a"i""t feladatellátásáűloz té dté smentesen külön helysé
Önkormány zali Hiv ata|a é pületé ben,

ké zbesí té si,gé pelé si,
Hivatal Dé r Lászlóné n keresztül biáos í rja a postai levelezé si,
é s az ezzel járő kÖltsé gek
sokszorosí tási feladatok ellátásat, jegyzőkö"y".k ;ké szí té sé t

A

viselé sé t.

hagyományőrző
segí ti a nemzetisé gi önkormányzat kulturális, művé szeti
Ezen kí vül közös rendezvé nyek
rendezvé nyeinek megszervezé sé t é s tebonyolitasat.
é s annak é rté keit,
szervezé sé vel né pszeÁí tiké s mutatják be a települé st
együttesek, klubok, civil
Az önkorm ányzattámogatja a települé sen működő hagyományőrző

A Hivatal

szervezetek működé sé t.

feladatokat a számviteli
önkorm é nyzat gazdáIkodásával összeftiggő sajátos
é s le|tározási szabályzata, az
kereté ben elké szí teti - eszközök é s fonások leltarké szí té si
szabályzat - továbbá a felesleges
eszközök é s források é rté kelé siszabáIyzata, apé nzkezelé si
é s a számlarend tartalmazza, A
vagyontárgyak hasznosí tásának é s selejtezé ren.r. szabáIyzata
politika

Az

Jőayru|őuhatáIyaanemzetisé giönkormányzatraiskiterjednek,
3.Aköltsé gveté selké szí té sé neké selfogadásánakrendje
3.1.

a nemzetisé gi önkormányzat
í elepülé si önkormányzat költsé gveté si rendeleté nek é s
költs e gv eté si h atdr ozatdn ak elké s zí té se

A

hatánozattewezeté t,
testülete

A nemzetisé gi önkorm ányzatké ré sé rea jegyző ké .szí tielő a költsé gveté si
a nemzetisé gi önkormányzat
amelyet a nemzetisé gi önkormányzat.i"ók. terjesá
elé .

során a jegYző a
nemzetisé gi önkorm tnyzat költsé gveté si határozatának elŐké szí té se
szÜksé ges adatokat nemzetisé gi önkormanyzat költsé gvetái hatátozatának elŐké szÍ í é sé hez
rendelkezé sre állást kÖvetően - kÖzli a
a költsé gvetesi ttir,rJn}|ál adódó É szletesinformációk

A

nemzetisé gi önkormanyzat

elnöké vel,

torvé nYből

A önkormé nyzaté s a nemzetisé gi önkormányzatköltsé gveté rT",u költsé gveté sikÖltsé gveté si
adódó ré szletes információk megisme.ré se után, az ÖnkormánYzat
által megbí zott szemé Iy folfarja az
rendelettervezeté nek előké szí té s",orá az Önkormányzat
ennek kereté ben haladé ktalanul
egyezteté st a nemzetisé gi önkormányzat elnöké vel,
kÖltsé gveté sé nekmegtervezé sé hez
rendelkezé sre uűatí u J nemzetí sé giönkormé nyzat
szüksé ges adatokat,

önkormé nYzatot é rintő
önkormányzat költsé gveté si rendelettervezeté nek a nemzetisé gi
tí sztáuzé k,
ré szé tamegbí zottegyezteli az elnökkel é s a vitás ké rdé seket

Az

nemzetisé gi önltor1]1;,l]\zat költsé gveté si határozatának szerkezeté te a, lht. 23-25. §
rendelkezé seit az Áht. :O. .. r1) bekezdé se szerinti elté ré sekkel, továbbá az Avr,24. §-t,a27,
§-t é s a 28. §-t kell alkalnlazni az,{vr. 29. § (1) bekezdé sé benfoglalt elté ré sekkel.

A

Az

Önkormány,-zat ké pviseltl-testtilete a nemzetisé gi önkormányzat ré szé remeghatározott
támogatás mé rté ké rőljanuár 3 1-ig tá.lé koztatja a nemzetisé gi önkormányzatot.

A jegyző által előké szí tett költsé gi-eté si határozat-tenlezetet az elnök a központi
költsé gveté sről szóló törvé nl hatálrbalé pé sé tkövető negyvenötödik napig nyú jtja be a
ké pviselő-testületnek.

A

nemzetisé gi önkormányzaí a ké pr-iseló-testiilet által jóváhagyott é ves költsé gveté sről, az
áI|amháztulás pé nzügyi információs rendszere kereté ben adatszolgáltatást teljesí t.

A Hivatal

r,alamint a nemzetisé gi onkormányzat által irányí tott
jóváhagyott
elemi költsé gl,eté sé ről a hatátozat-tervezet ké pviselő-testület
költsé gveté si szerv
elé terjeszté sé nek határidejé t követő harnlinc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár
területileg i lleté k es szerv é hez (a továbbiakb an: Igazgatóság).
a nemzetisé gi önkormányzat.

A

az elfogadást
nenlzetisé gi önkormányzat költsé gveté si határozatának előké szí té sé é r1,
Lukács Mária könyvelő a felelős.
követő adatszolgáltatások határidőben törlé nő teljesí té sé é rt
Önkornrán.vzat a nemzetisé gi önkormányzat
ogosultsággal nem rendelkezik.

Az
j

költsé gveté sé re vonatkozóan dönté si

Az

Önkormányzat a nenrzetisé gi önkormányzat költsé gveté si határozata törvé nyessé gé é r1,
ber,é teli é s kiadási előtrányzatainak megállapí tásáé r1 é s teljesí té sé é rt,továbbá egymás
kötelezettsé gvállal ásaié fi é s tartozásaié rt nem felelős.

4.

A

A köttsé gveté si előirányzatok módosí tásának rendje
nemzetisé gi önkormányzat

előí ré nyzatai kí zárőIag

a

nemzetisé gi önkormé nyzat

költsé gveté sihatátozataalapjánmódosí thatók.
Amennyiben a nemzetisé gi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevé telt é r el,
bevé tel kiesé se keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosí tást hajt vé gre, abban
az esetben módosí tania kell költsé gveté si haté rozatát, melyről a nemzetisé gi önkormé myzaí
ké pviselő-testülete dönthet,

A nemzetisé gi önkormányzat által vé grehajtott előirányzatváltozásának haté rozat-tewezeté ta
jegyző ké szí tielő. Az é v közben engedé lyezett központi támogatások felhaszná|ásáről, a saját
hatáskörben vé grehajtott, valamint a nemzetisé gi önkormányzat költsé gveté si szervei által
javasolt előiré nyzat-átcsoportosí tások miatt a költsé gveté sihaté trozat módosí tásarőI a jegyző
által t<irté nő előké szí té seután, az elnök előterjeszté se alapjan a nemzetisé gi önkormé nyzat
ké pviselő-testülete dönt.

A nemzetisé gi önkormányzat költsé gveté si szerve bevé teli é s kiadási előirányzatai saját
hatáskörben módosí thatók, a kiadási előhányzatok egyrnás között átcsoportosithatők. Az
elnök a költsé gveté si szefv sqát hatásköré ben vé grehajtott előirányzat-módosí tásairól,
átcsoportosí tásairól a ké pviselő-testületet harminc napon belül tájé koztalja.
A

nemzetisé gi önkormányzat ké pviselő-testülete az első negyedé v kivé telé vel
negyedé venké nt, a dönté se szerinti időpontokban, de legké sőbb az é ves költsé gveté si
határidejé ig (február 28-ig), december 3l-ei hatállyal módosí tja a
beszámoló elké szí té sé nek
költsé gveté sí határozatát. Ha é v közben az Országgyűlé s - a nemzetisé gi önkormé nyzatot

é rintő módon -meghajá1o z.ott hozzájárulások,
üimogatasok előirány zatait zárolja, azokat
csÖkkenti, tÖrli, az inté zkedé skihirdeteset
követően tauoektdurrrrl a ké pviselő_testület
elé
kell terj eszteni a költsé gveté si batár o zatmódo
sí üí sát.

A nemzetisé gi önkormányzat

előfuányzat módosí tásainak ké pviselő-testületi
előterjeszté sé nek
előké szí té sé é rta jegyző a felelős.

A

nemzetisé gi önkormányzat előfuányzatairól
é s az abbart bekövetkezett változásairől az
ÖnkormánYzati hivatal Lukács Máriakányvelő
napraké szn yllvántartást vezet.
5. Beszámolási kötelezettsé g

A

nemzetisé gi önkormányzat ké ré sé rea jegyző

a

ké szí tielő
zárszámadási határozat
tervezeté t, amelYet a nemzetisé gi önkorm
ányza7'elnake
terjesá a nemzetisé gi önkorm ányzaí
testrilete elé .
nemzetisé gi .inko.- á";;; )irr)Á^aari
határozatá| az elnök az
zátszámadási iendelettervezeté nek elké szí té sé
hez
továbbí tja apolgármester
.?#.T*Yzat

A

A.

nemzetisé gi önkormányzat

költsé gveté shez hason
6.

A

1ő

an

-

az é ves gazdálkodásaről

határ ozatbanköteles

A költsé gveté si gazdáIkodás szabályai

szőlő

zánszámadásáí

a

"ffbr;;i

nemzetisé gi Önkormányzat operatí v gazdátkodásának
bonyolí tó szerve

a

Hivatal által

A nemzetisé gi Önkorm ánYzat operatí v gazdálkodásával
összefiiggő dönté si hatáskörök é s
ellenőrzé si jogkÖrÖk gYakorlásának rendjé t,
felelőseinek é s a helyettesí té s rendjé nek
a
meghaÍ ározását a Hivatal kötelezettsé §vállalás,
utalv.é ny.ozás, pé nzügyi ellenjegyzé s,
é rvé nyesí té s,
teljesí té sigazo!ásrendjé nek í zaaa§iátaiáauuiut
ban: szabáIyzat) tartalmazza.

6.

l.

Kö

te le zetts

égv ól

lalú s

A

nemzetisé gi ÖnkormánYzat kÖltsé gveté si
határozatáben
előirány zatai terhé te
a nemzetisé gi -önkormanyiat.3lnöke nr§i * szereplő
általa
í
rásban
felhatalmazott
nemzetisógi ÖnkormánYzati ké pviselb
vállalhat köteÉ ettsé get. A felhatal mazás,
illetve a
felhatalmazás visszavonása

kizátőlag

mináen esetben csak í rásban törté nhet.
A nemzetisé gi ÖnkormánYzatnevé ben kötelezettsé get
vállaln i az Ávr-beH foglalt kivé telekkel
csak Pé nzÜgYi ellenjegYzé s után, a pé nzügyi
teljZsí té sesedé kessé gé tmege lőzően,
í rásban
lehet, A Pé nzÜgYi ellenjegYző.rót á"g
ué it gyázadnie anól, hogy a siabad, előkányzat
rendelkezé sre áll, a teruezett kifizeté si
iaa,pon:iotuan á pé nzugyi fedezet
biztosí tott, é s a
kötelezettsé gvállalás nem sé rti a gazdálkodasia
vona-tko zá szabályokat.
A nemzetisé gi Önkormé nyzat eseté ben nem szüksé ges
vrv
- --*rlvYbvg előzetes
í rásbeli kötelezettsé gvállalás
az olyan kifizeté s teljesí té sé hez, amely:
a) é rté kea száaezer forintot nem é ri
eÍ ,
b) fizeté si számlál<ről a szám'avezető
által
juttatás , vagy
.leemelt dí j,
c) az Áht.36 § (2) bekezdé se ,r;;;;
fizeté si riái"ú ttré gnekminősül.
"gyeu
Az a)-c) Pontokban rÖgzí tettkifizeté sekre
a kötelezettsé gvállalások teljesí té sé re
(é rvé nyesí té s,
utalvánYozás) é s nYilvárrtartására vonatk
o.ző szabályái'utf,a^-ni kell. Az előzetes
í rásbeli
kÖtelezettsé gvállalást nem igé nylő kifizeté sek
rendjé t
Js
utalványozási
szabályzatarögzí ti, ami kiterje á anemzetisé gi
"
önkáÁÁyz'at
ais.

Ht;;il;-tJ"r]í

A

nemzetisé gi önkormányzat
könyvelő gondoskodik.
6.

2. Kö

te I e zetts

égv

óllalds

p

kötelezettsé grállalásainak nyilvántartásárő|

Lukács Mária

é nzügy i e lle nj e gt zé s e

nemzetisé gi önkormányzat kiadási előirányzaái terhé re vállalt kötelezettsé g pé nzngyi
ellenjegyzé sé ie a Hivatal gazdasági vezetője, vagy y: általa í rásban kijelölt, Hivatal
állomanyáb a tartoző D é r Lás zl óné köztisztviselő j ogosult'

A

.

nemzetisé gi önkormányzatnáI felhatalmazott pé nzngyi ellenjegyzőnek a pé nzÜgYi
ellenjegyzé st Áegelőzően meg keII győződnie arról, hogy a tervezett kifizeté si időpontokbarr
a pé Ázigyi fedezetbiztosí tott, é s a kötelezeí tsé gvá||alás nem sé rti a gazdálkodásra vonatkozó

A

szabályokat.

Amennyiben a kötelezettsé gvállalás nem felel meg az előző bekezdé sé benelőí rtaknak; a
koztatnia kell a kötelezettsé gvállalÓt, a
pé nzi1gyi ellenjegyzőnek er.ől í rásban táj€
kötelezettsé get vállaló szerv vezetójé t é s gazdasági vezetőjé t.

pé nzigyi ellenjegyzé st a kötelezettsé gvállalás dokumentumé n a pé nzügyi ellenjegyzé s

A

dátumának é s a pé nzügyi ellenje gyzé s té nyé retörté nő utalás megjelölé s é vel, az arra jogosult
szemé ly aláí r ásáv aI kell igazolni.
6.3. Teljesí té s igazolds

A

nevé ben a kötelezettsé gvállalÓ Í rásos

te§esí té s igazolására a nemzetisé gi önkormányzat
kij elölé se aIapjí n a G azdag Ferenc í rásban j o go sult.

teljesí té sí az igazolrás dátumának é s a teljesí té sté nyé retörté nő utalás megjelölé sé vel, az
arra j o go sult szemé ly aláí rásáv aI kell i gazolni,

A

6.4. Ervé nyesí í é s

nemzetisé gi önkormé nyzat kiadási előí rányzatai terhé re vállalt kötelezettsé g
a Hivatal gazdasági vezetóje, vagy u1 áItala í rásban kijelölt, a hivatal
é rvé nyesí té sé re

A

állományáb a tartoző Lukác s Mrária közti sztvi selő

j o go

sult'.

Az

tartalmaznia kell az é rvé nyesí té sreutaló meg|elölé st, a megállapí tott
é rvé nyesí té snek
" é s az é rvé nyesí tőaláí rását.
s
összeget, az é rvé nyesí té dátumáú

Az

é rvé nyesí tőneka nemzetisé gi önkormányzat gazdaságí esemé nyeinek vonatkozásában
ellenőriznie kell az összegszerűsé get, a fedezet meglé té t é s azt, hogy a megeLŐző
ügymenetb en az Áht., az állanÁé ztartási számviteli kormányrendelet é s e rendelet előí rásait,
tovább á a be l s ő szab ály zatokb an fo glaltakat me gtartották- e.
6.5. Utalvdttyozú s

IJtalványozásta a nemzetisé gi önkormányzat elnöke lvagl az áItala í rásban felhatalmazott
nemzetisé gi önkormányzati ké pviselő jogosult. A felhata|mazás, illetve a felhatalmazás
visszavonása minden esetben csak í rásban törté nhet.

tA
á ll

gazctasági szervezetí el nem renclelke:ő önkornú nyzaí i hivatal eseté ben a
o

mányá ba

ta r toz

ó köz

t

i

sz tv i se

lő.

jeglző által í rásban kqelah, az önkormányzati llivatal

2 A gazctásági szervezettel nem rendelkező önkonnányzati hivatal eseté betl a jeglző által í rásban kljelalt, az önkormányzati hivatal
á

llományá ba

to

rí ozó köztisz^)

i se

lő.

pé nzté ttbizonylatra rávezetett,

1_1talványozni ké szpé nzes fizeté si mód eseté n az é wé nyesí tett
esí té sigazolást követően
más esetben külön í rásbeli rendelkezé s sel lehet. Utalványoz ásr a a telj
kerülhet sor.

Nem kell utalványozni az Ávr.59. § (5) bekezdé sé bennevesí tett esetekben.

6. Öss zeferhetetlens é gi követelmé ny ek

6.

ellenjegYző
nemzetisé gi önkormányzat tekinteté ben a kötelezettsé gvállalÓ é s a Pé nzigYi
é wé nyesí tő
Az
lehet.
g-aurugi erá.rré .ry tekinteté ben azonos szemé ly nem
ugyanazon "gazdas;gí
esemé ny tekinteté ben nem lehet azonos a kötelezettsé gvállalásra,
ulyun-on
űIuányoráú a jogoJdt é s a teijesí té sttgazoló szemé llyel. A kötelezettsé gvállalási, Pé nzÜgYi
feladatot nem
ellenlegyzé si, é rv?nyesí té si,vtalványoiási é s teljesí í é sigazolására Í rányulÓ
polgari
közeli
szerinti
Tö
rvé
nykö
nyv
aki ezt a tevé kenysé gé ta
vé gezheti * u
Mária a
"r"Áé ly,
hűzátartozőja, vagy Áugu javára látná el. Az önkormányzatí hivatal Lukács
é rvé nYesí té sre,
kötelezetts é §váIIaIÍ Űa, peniugyi ellenjegyzé sre, teljesí té sigazolására.
foglaltak
utalványozáira jogosuí t szemeryókről é s áláí rás-mintájukról a belső szabályzatában)
szerint napraké sz nyilvantartást v ezet.

A

7.Pé nze|látás
A nemzetisé gi önkormé nyzat Tiszántú li Takaré k Takaré kszövetkezet 68500043-II048534sz,
rendelkezé si jogosultakat a
szám1aszámon vezeti pé nzforgalmi szám!áit. A számla feletti
pé nzkezelé sí szabáIyzatmellé kletetartalmazza,
A nemzetisé gi tinkormányzaí pé ruforgalmi számlát,- a meghatározoí í kivé telekkel - egY
számlával
belfoldi hitelinté zetné lvágy u rlrr.rtu.Uan nyithat, é s csak egy pé nzforgalmi
rendelkeáet. Költsé gveté É gazdálkodásáva| é s a pé nzellátással kapcsolatos minden
kÖteles
pé nzforgalmát e száÁIán - ideé rtve az e\számolási számla alcí mű szé rr1,Iáit is lebonyolí tani.
kÖvetően
nemzetisé gi önkormányzatot a számlavezető megvá|tortatásé trÓl hozott dÖnté st
terhé re:
azonnaltájé ioztatni kell. Á nemzetisé gi önkormányzatdönté se aIapjé né sforrásai
költsé gveté sből folYÓsí tott
a) fizeté si számlé $ához kapcsolódóan alcí mű szám|ákat (a központi
űzzájarulások, iámogatások jogszabáIyban meghatfuozott esetben; rövid |ejé ratú beté tei
elkÜlÖní té sé re
elkülöní té sé re szolgáú alszámlá; egyé b, meghatározott cé lú pé nzeszkőzök
szolgáló alszámla á programonk é it az európai uniós fonásbÓl ftnanszí rozott Programok
l ebonyolí tására szol gál ő a|szí ml/ra.)
b) leté ti pé nzeszközök kezelé sé releté ti számlát,

A

c) devizabeté t számlát vezethet.

a
nemzetisé gi önkorm ányzat önálló pé nztárat nem működtet. A Hivatal hániPé nztárábŐI
sor.
ké szpé nzberrl,i.terrő kiadások teljesí té sé reapé nrtári órák figyelembe vé telé vel kerÜlhet
A nemzetisé gi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vé telé velé s adőszám igé nYlé sé vel
kapcsolatos ieladatokat a Hivatal köztisáviselője (Kiss Krisztina) látja el.

A

8.

Vagyongazdálkodás

nemzetisé gi önkormányzat vagyoni é s pé nzügyi helyzeté ről a Hivatal elkÜlÖní tett
nyilvántartástvezet, melyé rt a könyvelő a felelős,
A nemzetisé gi onkorm é nyzatvagyona, - az abbanbekövetkezett növekedé s vagY csÖkkené s elkülöní tetten a könywiteli áerteg szerkezete szerinti tagolásban, a zfuszámadási
haté ro zatb an kerül b emqtatásra. .

A

A

y

vagyon Ieltározása a Hivatal Ieltátrozási é s leltárké szí té siszabályzatában előí rtak szerinti
rendszeressé ggel é s módon törté nik. A nemzetisé gi önkormányzat vagyonának lelté rozásában
az elnök, é s az áItala í rásban kijelölt ké pviselő közreműködik.

A

vagyontargyak selejtezé sé velösszeftiggő szabáIyokat a Hivatal felesleges vagyontárgyak
hasznosí tásának é s selejtezé sé nek a szabáIyzatában előí rtak szerint kell elvé gezni. A
nemzetisé gi önkormányzat a selejtezé sre javasolt eszközeire az elnök - a nemzetisé gi
önkormányzat ké pviselő-testületé nek vé lemé nyé tkiké rve - tesz javaslatot a jegyző felé .
9.

A belső kontrollrendszer

é s a belső ellenőrzé s

A Hivatal a nemzetisé gi önkormé nyzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer
kereté ben kialakí tani, működtetni é s fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockánatkezelé si
rendszert, a kontrolltevé kenysé geket, az információ é s kommunikációs rendszert, továbbá a
nyomon követé si rendszert. A nemzetisé gi önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer
kialakí tásá é rt a jegyző a felelős.
A

belső kontrollrendszer kialak í tásánál figyelembe kell venni a költsé gveté si szervek belső
kontrollrendszeré ről é s belső ellenőrzé sé ről szóló 370l20II. (XII. 31.) Korm. rendelet
elóí rásait, továbbá az áIlamháztutásé rt felelős miniszter által közzé tett módszertani
ú tmutatókban leí rtakat.

A

nemzetisé gi önkormányzat belső ellenőrzé sé t külső szaké rtő vé gzi. Belső ellenőrzé sre a
kockázatelemzé ssel alátámas*ott é ves belső ellenőrzé si tervben meghaté rozottak szerint kerül
sor. A belső ellenőrzé s lefolytatásának rendjé t a belső ellenőrzé si vezető által jóvahagyott
belső ellen őrzé si ké zikönyv tartalmazza,

A

nemzetisé gi önkormányzat ré szt vesz a belső ellenőrzé s é rté kelé sé rőlké szülő é ves
beszí moló - rá vonatkoző ré szé nek- elké szí té sé ben,amit a Hivatal ké szí tel.
10.

Zárő rendelkezé sek

A megállapodás 2018. januar 01. napjától lé p hatályba é s az ebben foglaltakat
kell alkalmazni.

A (koróbbalz) megkötött megállapodás

e naptól

2018. január 01-től hatályát veszti.

A

megállapodást minden é v január 31. napjáig, általános vagy időköziválasztás
alakuló ülé st követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Kelt.

kezdve

eseté n az

ffi§
"ffi-;

Záradé kz Az együttműködé si megállapodást a Tiszaeszlár Közsé g települé si önkormányzat
ké pviselő-testülete a 3r20I8. (II.14) számú haté rozatával, a Tiszaeszlári Né met Nemzetisé gi
Ónkormányzar ké pviselő-testülete a 3/2018. (III.12) számí határozatával jőváhagyta.
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20l6.januar 1-től családsegí té s csak gyermekjólé ti szolgáltatással integráltan - egy szervezetí

A települé si önkormányzat

keretben működtethető.

biáosí tása

A

-

feladatköre az általános segí tő feladatok

család é s gyermekjólé ti szolgálat működteté se.

segí tő tevé kenysé getké t fő családsegí tő láftja eI.

Mivel

a családsegí té s é s gyermekjólé ti szolgáltatás integrált formában működik tovább, ezé rt

szüksé ges a foladatokat is komplex formában meghatározni.

I.

GYERMEKJÓLETI Es CsAlÁnsncÍ rŐ szol,cÁL,q.r FELADATAI

Feladataink
a)

táj

né

gy

tar

gykör köré

c

soporto sí thatók

:

é koú atás nyú j tása

b) szociális segí tőmunka
c) szolgáltatások, ellátások közvetí té se
d) adminis rttáciős tevé kenysé gi kör

t XÉ nOZTATÁSI FELADATAI KÖREBEN
szociális é s egyé b információs adatokat gyűjt, é s tájé koztatja:

o

a szülőt, illetve vagy gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról é s ellátásokról,
amelyek összefiiggé sben állnak a gyermek testi, lelki egé szsé gónek biztosí tásáva|,
családban törté nő nevelkedé sé nek, vagy

o

a gyermek

számára szüksé ges vé delem

a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támo gatásokról é s ellátásokról

o

a születendő gyermeke felnevelé sé t nem vállalő,váIsághelyzetben

a nyí lt é s a

titkos örökbefogadás

lé vő várandós anyát

lehetósé gé ről, joghatásairól, valamint

a

nyí lt

örökbefogadást

elősegí tő

elősegí tő köáasznú szewezetek illetve

é s a titkos

örökbefogadást

a nyí lt örökbefogadást

előké szí tő területi gyermekvé delmi

szakszolgálatok tevé kenysé gé rőlé s elé rhetősé gé rő1

az örökbefogadó szülőt az

örökbefogadas

szolgáItatásró l, é s se giti az utánkö veté st

az

/

vé

gző szerv ezet felkere

anyagi nehé zsé gekkel küzdők számára

továbbá a szo ci á1 i s szolgáltatásokho z v aIő

utánköveté se köré ben igé nybe vehető

ho

sé s

é t.

a pé nzbelí ,termé szetbeni ellátásokhoz,
zzájutás me g sz erv ezé s é t

a tartós munkané lküliek, a fiatal munkané lküliek, az adősságterhekkel é s lakhatási

problé mákkal küzdők,

a

fogyaté kossággal

é lők, a krónikus betegek,

a

szenvedé lybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábí tószer-problé mával k'jzdők, illetve
egyé b szociálisan rászorult szemé lyek é s családtag|aik ré szé retanácsadást nyú jt

SZOCIÁLIS SEGÍ TŐMLrNA KERETÉ BEN
a) segí ti az igé nybevevőket a családban jelentkező mú ködé si zavarck ellensú lyozásában, a
c

saládban é lő gyermek gondozás ában. ellátásának me gszervezé sé ben,

b) az igé nybe vevő szüksé gleteinek kielé gí té se,problé májának megoldása, cé ljai elé ré se
é rdeké ben számba veszi é s mozgósí tja az igé nybevevő saját é s környezeté ben jelentkező
erőforrásait ..termé szetes támaszait", továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a

cé lok elé ré sé be,ú jabb problé mák megelőzé sé be,
c) koordinálja az esetkezelé sben közreműködő

szakemberek, valamint a közvetí tett ellátásban,

szolgáltatásban dol gozók együttműködé sé t,
d) az eset szerinti aktuális problé ma megoldásában é rintett összes szakember bevonásával, a

közös

problé madeí iniálás.

a

válla|t feladatok tí sztázása,

lllegtervezé se é rdeké benesetmegbeszé lé st, illetve
problé lllában. illetr-e

a

a

segí tő folyamat

együttes

az előbbiek mellett a

megoldásában é rintett tagjainak,

a

család

lehetsé ges támaszt jelentő

szerrré ll,eknek. továbbá korától. é rettsé gé tőlfliggően az é rintett gyermeknek a ré szvé telé vel
esetkonferenciát szervez,
e) a szolgáltatást igé nybe vevő szemé ly, család, illetve gyermek é s szülő (törvé nyes ké pvise-

1ő) közreműködé sé vel szüksé g szerint, de legalább felé vente é rlé keliaz esetkezelé s
eredmé nyessé gé t,
f) közreműködik

a válsághelyzetben

levő várandós anya problé máinak rendezé sé ben.

g) valamennyi család eseté ben legalább havi három szemé lyes találkozást kell megszetvezni
é s dokumentálni.
2

E

LLÁTÁ s oKHoz,

s

zol

GÁL

T.{ T.\ s o K

Hoz y ALó llozz ÁrurÁs É noprÉ BpN

a) folyamatosan figyelemmel kí sé riaz é rintett szemé ly, illetve családot veszé lyeztető
körülmé nyeket é s a veszé lyezteteí t szemé ly, illetve család szolgáltatások é s ellátások iránti
sztiksé gleteit,

b) a más szemé ly, illetve szetvezet által nyujtott
é rdeké benegyüttműködik
szolgáltatások.

el

l

átások

i

a

szolgáltatások, ellátások közvetí té se

területé n találhatő szolgáltatókkal, segí tsé getnyú jt a

gé nyl é sé ben,

c) a válsághelyzetben Ievő várandós anyát segí ti a tí tmogatásokhoz, ellátásokhoz, sziiksé g
eseté n a családok átmeneti otthonában igé nybe vehető ellátáshoz valőhozzájutásban,

d) segí ti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz valő hozzájutásbaí l) az
átmeneti gondozást szüksé gessé tevő okok megsziinteté sé ben, illetve elősegí ti a gyermek
mielőbbi hazakerülé sé t.

HIVATALOS ÜGYEK INTEZÉ SE KÖREBEN
a) segí tsé get nffit a szolgáltatást igé nybe vevők ügyeinek haté kony inté zé sé hez,

b) taJé koztatást

nffit az igé nybe vehető jogi ké pviselet lehetős é gé ről,

c) a gyámhivatal, valamint a család- é s gyermekjólé ti központ felké ré sé rea gyelmekvé delmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve kömyezettanulmányt ké szí t,

d) a gyámhivatal felké ré sé re- tájé koztatást nyú jt az örökbefogadott

gyermek fejlődé sé ről,

körülmé nyeiről é s a családba való beilleszkedé sé ről.

e)

A

gyermeket fenyegető közvetlen é s sú lyos veszé ly eseté n a család- é s gyermekjólé ti

kÖzpont é rtesí té semellett közvetlenül tesz javaslatot ahatóság inté zkedé sé re.

aszrprő ps BrzÓRENDSZER MŰKÖDTETESE rÖnpnpN
a) figYelemmel kí sé ria települé sen é lő családok, gyermekek, szemé lyek é letkörülmé nyeit,
szociális helYzeté t, gyermekjólé ti é s szociális ellátások, szolgáltatások iránti szüksé gleté t,
gyermekvé delmi vagy egyé b hatósági beavatkozást igé nylő helyzeté t,

b) a jelzé sre köteles szervezeteket felhí vja jelzé si kötelezettsé gük í rásban -krí zisheIyzet
eseté n utólagosan - törté nő teljesí té sé re,veszé lyeztetettsé g,illetve klí zishelyzet é szlelé se
eseté n az arről való

táj é ko ztatásra,

tájé koztatja a jelzőrendszerben ré szt r er,ó tor,ábbi szervezeteket é s az ellátási területé n é lő
szemé 1l eket a veszé lyeztetettsé gjelzesenek 1ehetősé gé ről,

d) fogadja a beé rkezett jelzé seket. tilkeresi az é rintett szemé lyt, illetve családot, é s a
sz o

1

gáltat ásairó 1 té t1 é ko ztatást ad,

e) a problé ma jellegé hez, a veszé lyeztetettsé g nré né ké hez,a gyermek, az egyé n, a család
szüksé gletethez igazodó inté zkedé st tesz a l-eszé ll,eztetettsé g kialakulásának megelŐzé se,
i

letve a v eszé Iy eztetettsé g me gszünteté se é rdeké be n.

l

I

azinté zkedé sekté nyé ről tájé koztaí jaa jelzé st ter,őt. felté ve. hogy annak szemé lye ismeft, é s

ezzel nem sé rti meg a zárt adatkezelé s kötelezettsé gé t. g) a beé rkezett jelzé sekrŐI é s az azok

alapján megtett inté zkedé sekről heti rendszeressé ggel jelenté st ké szí ta család-

és

gyermekj ólé ti központnak,
h) esetme gbeszé lé st szerv ez, az elhangzottakról felj e gyzé st ké szí t,

i) é ves szakmai tanácskozást tart é s é ves jelzőrendszeri inté zkedé si tervet ké szí t,

j) a kapcsolati

erőszak é s emberkereskedelem áldozatainak segí té se é rdeké ben folyamatos

kapcsolatottart az Országos Krí ziskezelő é s Információs Telefonszolgálattal.

ADN{INI SZTRÁCIÓS

TEVÉ KENYSÉ GIKÖR

a) Amennyiben a szakmai tevé kenysé g az első interjú kapcsán tett inté zkedé sselnem zárhatő
1e

b) a

szolgáltatást igé nybe vevő nagykorú szemé llyel együttműködé si megállapodás

megköté sé re kerül sor.

a

cselekvőké pessé gé ben a gyermekjólé ti, szociális ellátások

igé nl,bevé telé velösszefuggő jognyilatkozatok tekinteté ben ré szlegesen korlátozott nagykorú
szenré 11, eseté n a gondnoka

c) esetnaplót

ke11

hozzájárulásávaI

vezetni.

a

szolgáltatásban ré szesülő gyermekekről beté tlapot, melyet

tor ábbi irrté zkedé s eseté n továbbí t a gyermekjólé ti központ felé .

d) KENYSZI váItozás

- az egy interjú val |ezárhatő

(szemé lyes adatok, TAJ azonosí tó)

4

esetekben is fel kell vinni a rendszerbe

GyERMEKJóLETI ES CSALÁnsncí rő szor,cÁr,,q.r
nnr,rnrnr,nr

II.

szpurlyr

Bs

rÁncyI

2017 -os é vben a szociális segí tő munkát ké t fő családsegí tő látta eI.

A

Szolgálat a Polgármesteri Hivatalban kapott helyet. Az é pület a települé s központi ré szé n

jól

taIáIhatő, tömegközlekedé si eszközzel

megközelí thető, akadálymentesí tett. A

irodában dolgoznak. Mindegyik családsegí tő külön í tőasztallal,

családsegí tők közös

szé mí tőgé ppel, nyomtatőval, internet hozzáfé ré ssel rendelkezik.

illefue más irodai eszközöket

A

A hivatal

telefonját, faxát

A

nyilvantartások

korlátlanul használhatnak,

keletkezett iratanyagot az irodában zárhatő szekré nyekben tárolják.

vezeté se, valamint az adatszolgáltatások

gé pi feldolgozással törté nnek.

Rendelkezé stikre áll továbbá mé g egy helyisé g, amit interjú szobának használnak, itt zajlik a

kliensekkel folytatott szociális munka egy ré sze, valamint itt taí tják az esetmegbeszé lé seket,
konferenciákat is.

Mivel Tiszaeszlár nagy kiterjedé sű települós, ezé rt a családlátogatásokhoz a családsegí tők
igé nybe veszik a falugondnoki járművet.

A

pszichológiai, gyógypedagógusi, logopé diai szolgáltatást a Tiszavasvári Jrárási Hivatal

koordinálja. A szüksé ges feladatokat Pedagógiai Szakszolgálati Központ Nevelé si Tanácsadó,
t

og

Az

opé di a i Inté zet é s Ko nduktí v P e dagó

irrté zmé ny, különböző

fejlesáőpedagógiai

g

iai Iní é zmé nyl átj a e l.

pedagógiai szakszolgáIatokat biáosí t, komplex módon.

A

diagnózis- é s terápia, korai fejleszté s, gyógypedagógiai tanácsadás,

fejlesztő felké szí té s,logopé dia, ifiú sági információs szolgálat,

a

szociális gondozás,

és

nyomon követé s, SNI-s gyermekek ellátása egyaránt feladatai közé tartoznak. Emellett

elvé gzik az é venké ntesedé kes óvodai é s iskolaé rettsé gi vizsgálatokat, valamint az
illeté kessé gi köriikhöz tartoző speciális nevelé si igé nytí gyermekek é ves kötelező
kontrollvizsgálatait.

fej

lődé sé nek nyomon követé sé t.

III.

AZ ELLÁTOTTAK JELLE\IZÓI

Az Í nté zmé nyszolgáltatásait nrinden Trszaeszlár közsé g közigazgatási területé n lakhellyel
tarlÓzkodási

és

hellyel rendelkező iakos. r alanlint a közsé gben tartózkodó hajlé ktalan szemé ly

té rí té smentesen veheti igé nybe

1. A telepüIé s demográfiai mutatói:

A közsé g állandó né pessé ge2017.12.31.-é n: ].700 fő, ebből ferfi: 1.332 nő:
0-18 é v között:

715 fő

59 é v között:

melyből fé rfi: 355 fo nő: 360 fo

ö

19

-

6l

é ves vagy több: 462 fő melyből fé rfi: 164 fő nő: 298 fo

0-2 é ves korig

1.368

1.523 fő melyből fé rfi: 826

nő: 697 fő

0-18 é ves korosztály kor szerinti megosztesa ZOÉ , evren
I26

3-5 é ves korig

I17

6-14 é ves korig

301

15-18 é ves korig

I7I

Osszesen:

115

2. Igé nybe vevők jellemzői:

Az utóbbi é vekben a

szolgáItatást igé nybe vevő nagykoruak tekinteté ben jelentős változás

kÖvetkezett be. MÍ g a korábbi é vekben a klienskör tú lnyomó ré szé taz idős é s egyedülálló

emberek tetté k ki, máta

ez az

arány

a

munkané lküliek felé tolódott

munkané lküliek visszavezeté se a legnehezebb
tÖbbszÖrÖsen hátrányos helyzetűek. Ezekre

a

el. A

tartós

az aktí v munkaerőpiacta, főleg,

kliensekre jellemző

az alacsony

ha

iskolai

vé gzettsé g,hogy általáb an 45 é vné lidősebbek, roma szárm azásűak, vagy nem rendelkeznek

Piacké Pes szakmával. Magas

a csökkent

munkaké pessé gű ós szenvedé lybetegek aránya,
illetve szinte a teljes klienskörre jellemzőek a rendkí vül alacsony jövedelmi viszonyok. Az

elmú lt é vekben ugrásszerűen megnőtt az adősságí erhekkel küzdő családo.k, kliensek száma.

A

kiskoru ellátottak jelentős té sze igazolatlan hié myzáq magatartási problé ma, deviáns

viselkedé s, bűncselekmé ny elköveté se, vagy szülői elhanyagolás miatt van gondozva.

EgYre több a fiatalkoru gyermeket vállalő is, akikné l sajnos a körülmé nyek nem mindig
megfelelŐek az űjszülött fogadására. Ebben a kliens körben nagyon fontos a prevenció, a
folyamato s felvilágosí tás, seogí té sa családtervezé sben.

száma. TÖbb
fiatalkorú , illetve veszé Iyeztetett várandósok
illetve
ment a kismama időben orvoshoz, vé dőnőhöz,
esetben is problé mát jelentett, hogy nem
a vé dőnővel,
a varandóság idejé n nem működött egytitt
eredmé nyrevezetett'ta\án jobban
A családsegí tővel törté nt közös családlátogatás áItaláhan

Az

előző é vel<hezké pest nőtt

áté r ezté k a fel el

őssé

a

gtiket,

de mé g cé lzottabban kellene felvilágosí tó
Vé dőnői előadások eddig is voltak az iskolában,
őré kattartani ebben a té makörben,

A gyermekvé delem minden területé n nagyon fontos

szerepe van a prevenciónak,

A preventí v

f,ratalok hasznos szabadidő eltÖlté sé nek biztosí tasa'
tevé kenysé g szerves ré sze agyermekek é s
é s az egyházak is több programot
é rdeké ben az ővoda, az általános é s közé piskola

Ennek

biztosí tanak a gyermekek é s családj ukszé ttnára,
telepÜlé sek kÖzé tartozik,
pozití r,rrmké nt lehet emlí teni, bár közsé günk a hátrányos he|yzetú
nőtt a lakosság
mé gis csökkent, é s elmondható, hogy valamelyest

viszont

a

munkané lkülisé g

jelenleg
zattámogatásával varroda lé tesÜlt, ahol
é letszí nvonala. Települé siinkön az önkormány
műszakba dolgozni, Í gY a Jabil20 nővan foglalk oú atya, Sokan eljárnak a közeli varosokba
üzembe, Az önkormányzatnáI is ba, a Lego _ba a illetve a nyí rgelsei kacsa feldolgozó
Nyari időszakban a gYÓgYnÖvé nYek
átlagban 180 fő van - folyamatosan foglalkoú atva.
Ezt az é letmí nősé gbeliváItozást
gyűjté se é s leadása is kiegé szí té stjelent a családoknak,
tapasztaljuk is a családlátogatások során,

IV. SZAKMAI TEVEKENYSEG

A Gyermekjólé ti

A

gondozott:
é s Családsegí tő Szolgálat 20l7_ban38 családot

gondozott család esetben havonta
szakmai tevé kenysé g során a családsegí tő minden

szüksé g eseté n többet is,
minimum harom szemé lyes taláIkozásteszközölt, de
é s GYermekjÓlé ti
A vé delembe vé tel kereté ben törté nő gondozás átkerült a Családsegí tŐ-

Központhoz.Avé delembevé teltkövetőgondozási-tervké szí té sé t,valaminta
központ esetmenedzserei IátJák el.
családgondozást a családsegí tő- é s Gyermekjólé ti
a családsegí tő é s gYermekjÓlé ti szolgáIat
Szi.iksé g eseté n a családgondozásba bevonhatják
családsegí tőjé t is.

7

16flatalkorú elkövetőügyé benkerültsorpártfogófelügyeletre.
6 esetbetr próbára bocsátásról. ] esetben felfüggesztett szabadságveszté srői,

3

esetben

5 esetben vádemelé s
javí tóinté zetből töfté nő ideiglenes elbocsátásról rendelkezett a bí róság,
elhalasztásáró1 rendelkezett az ügyé szse

u,

A felnőtt korú pártfogoltak száma2O17-ban, 9 tő volt,
A bú ncselekmé nyek fajtáittekintve
Közé rdekű munkabünteté sre

1

a legtöbb esetben lopást követtek

el,

fiatal korú t. 27 felnőtt korú t í té lta bí róság,

hatósági kotelezettsé ggel
gyermekjólé ti szoigáItatások igé nybe r,é tele önké ntes vagy
fő okai a gyerekek nem megfelelő
lehetsé ges (vé delembe vé tel). A nyilvántafiásba kerülé s

A

a gyerekek gondtalan ellátása, igazo|at|an
1akhatási körülmé nyei, a szülők felelőtlen é letvitele.

iskolai hiányzások.
4 alkalommal volt,
Szakmaközi megbeszé lé s 6 alkalommal, esetkonferencia

Iv. Az önkormány

zat á|ta|nyú jtott pé nzbeli, termé szetbeni ellátások

illetve a jogosultsági
A pé nzbeli é s termé szetbeni ellátásokat, azok igé nybevé telé nekmódját,
az önkormánYzatrendeletben szabá|Yozta'
felté teleket a Gyvt. rendelkezé seinek megfelelően
Közsé g önkorm é nyzata Ké PviselŐ - testÜleté nek A szociális

E

szabályokat Tiszaeszlár

rászorultságtól fiiggő pé nzbeli é

s termé szetbeni é s szemé lyes gondoskodást

nyú jtó

rendeletetarta|mazza,
ellátásokról szóló 2l20t5 (II.27.) szí műönkormanyzati
Rendszeres gyermekvé delmi támogatás

:

jogosultságról elmondható, hogy az összes
A rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyre való
formában ré szesülnek,
támogatást figyelembe vé ve a legtöbben ebben atámogatási

. december 31_é n 568
Rendszeres gyermekvé delmi támogatásban ré szesült:2017

fő

nem kerÜlt sor 2016,
Rendszeres gyermekvé delmi támogatás iránti ké relem elutasí tására
é vben.

é s az iskolai merua, illetve napközi
Gyermeké tkezteté s: a gyermeké tkezteté s az Ővodában
óvodás é s általános iskolás gyermek
kereté ben biztosí tott. A 201612077 tané vben minden

gyermek kapott iskola tejet, A
ingyen é tkezett,valamint minden általános iskolás é s óvodás

konyharól törté nik,
gyermeké tk ezteté saz Önkorm ányzaláltal működtetett

Jelzőrendszeri tagokku l

A

t,a

ló

e91,

iittmí í körlé s :

jelzőrendszeri tasokkal lblr an-iatos az együttműködé s.

ElmondhatÓ, hogl a le]z.'rendszer taejai egyre inkább
törekednek a szoros együttműködé sre

annak é rdeket'el, :: -'gi teladatokat. nriné l nagyobb haté konysággal
tudják ellátni,

Rendsze:cs j:, :l

\z ;_

-

:,,-]Z,--s

csaiádlátogatások. esetmegbeszé lé sek,esetkonferenciák.

.._.:....,::;3_. ;il3gr

alósulási formái:

::;,:,._,:_irencia : 8 alkalommal
sz-:^n]aközi megbeszé lé sek : 3 alkalommal
-\ es tanácskozás : 1 alkalommal.

]'

ielePÜlé sen műkÖdő jelzőrendszeri tagokkal napi
kapcsolatunk van, igy
szerl'ezett megbeszé lé seken kí vül naponta tudunk
a problé más

az

emlí tett

családok helvzeté ről

konzultálni.
BŰncselekmé nYek visszaszorí tása é rdeké ben szüksé gessé
jelenlé te a közsé gben.

vált állandó körzeti

ls

Cssi\

Á.'b)
T

iszaeszlár, 20 lT.02.23

.

megbí zott

Előterjeszté s
Ti szaeszlár Közsé g Önkormán y zata
ko nc ep c i ój ának me ghatár o zás a.
T ár gy :

20 18

.

é vi költsé gveté si

Tisáelt Ké pviselő - testület!

é vi költsé gveté si koncepciój ának
megbatározása a Magyarország 2018. é vi központi költsé gveté sről szőlő
2017. é vi C. törvé ny alapjan ké szült.
Tiszaeszlár Közsé g 2018.

Tí szaesz\ár Közsé g Önkormányzatának főbb bevé telei az alábbiakban
kerülnek

r

é szIetezé sre.

Helyi önkormányzatok támogatása
A helyi önkormányzatok központi költsé gveté si támogatási rendszere a
2018. é vben is az önkormányzati feladatellátásLtoz igazodő, 20l3-ban
ki al akí tott fel adatal ap ű té tmo gaí ás i rendszerb en törté nik.

2018. é vre vonatkozőan elké szült a jövő é vi központi költsé gveté si
kapcsolatokból szé trmaző fonások felmé rő lapja.A jövő é vre vonatkoző
adatok ez aIaplán kerültek a koncepcióba.

Az

önkormányzatok feladatainak nagyobb ré szé ta klasszikus
é rtelemben vett önkormányzatí feladatok (igazgatás, települé süzemelteté s,
közvllágí tás, helyi adőztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek e\Iátásé í .
2018-ban is, hasonlóan az előző é vekhez egy
a különböző
feladatmutatókból é s az önkormányzat jövedelemtermelő ké pessé gé tőlis
fiiggő - áItalános jellegű támogatás szolgálj a. Az általános támogatáson
belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a
legtipikusabb települé süzemelteté si feladatok, illetve az egyé b kötelező
önkormányzati feladatok támogatása. A hivatali feladatok támogatása
eseté ben váItozatlan, hogy a központi költsé gveté s települé skategóriánké nt
differenciált mé rté kbenftnanszí rozza a köztisztviselői lé tszámot. A
települé s - üzemelteté si feladatok támogatása települé skategórié nké nt, a
2016. é ves önkormányzati beszámolókban a vonatkoző szakfeladatokon
ki

mutatott nettó műk

ö

dé

s

i ki

ad

á

s átlaga alapj án

k

erül me ghatár o zásr a.

A jövő é vi felmé ré salapján az önkormányzati hivatal működé sé nek
az elismert hivatali Ié tszám alaplán - ami 7,4 fő- , valamint a települé s-

üzemelteté shez kapcsolódó feladatok támo gatása

A

11

0.3 23.4l 5 .- forint.

települé sek fő feladata a köznevelé s területé n2018. é vben ts az óvodai

ellátás biztosí tása.

E

feladathoz

- a 2017.

é vhez hasonlóan-

a

a

következőkbenré sz|etezetÍ finanszí rozástbiztosí tja

központi

költsé gveté s:

Y2ZT::1'á,'.é vitámo_gatásai:é í í t:,:,]i]:n,:,",:.i:í :1'T:fí álx;
r":::'#í iii;!ii,ft'ifi"7ur"r..Ár.oznevelé siinté zmé
nybenPedagógus
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§iffi;'1iffiiffi;"?{1;_,"ri}-elé
sé nek,
hatása,
csö
kkené
sé
nek
adó
ir"-Ú,*"lási
.nl Q éőtrte.
nkormányzatunk egyes köznevelé si
vre az önkor
2018.
támo gatása

7

e

1

entk
szOCiáliS
szociális

a
"

feladatainak

^a"irűr,lr,

2.t7 3,233,, forint,

aZ önkormányzatok
szociális é s gyermekjólé ti ellátórendszerb)eí |
biztosí tása,
szerepe a 2018. é vbenls az alapdl|átások
,156" forint,
A szociális feladatok támogat isa91 ,457

A

feladatainak támogatása
települé si önkormany zatok kulturális
é vhez
változatlansága mellett az e\őző
2018_ban a szabályozás a|apvető
A kultuiális ágazatban 20l7,ban
ké pest megú jí toá' struktú rát ká".ti,
2018, é vi forrását cé Izottat é s
bevezetett kulturális illetmé nypótlé k
és
si törvé ny. A könywári
nevesí tetten biztosí tja a költsé "ígveté
ámogatás
központosí tott e|Őiré nYzat
közművelődé si é rdekeltsé gntlvelá
iti"vrr*"i al9Á á;;;y;r"pí tásáhőz é s a közművelődé si
a'apjánkerü'

A

"
fej le szté sé hez,
_
infrastruktú ra te chniÉ ai, műs zaki
forint összegű
3.267.000._
r.üaut.ttártásra
2018. é vben u iá".nruelődé si
fi nanszí ro zásr a számí thatunk,
é te
"o'"n"*'
A költsé g,r.m*y szerint a

tengedelt 9s lneguszrurl

gé pjárműLadóról

szóló törvé nY
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ámoeatás áttamházt?.rtá§o_n bqlülről:
Működé sicé lú á|Iamháztur{áói-6.1ülrőlszármazőbevé telekenbelül
_
az a!ábbi forrás okkal számo lhatunk,
ellátott alw_ é s járóbeteg
is
é
vekben
korábbi
a
..rro.to
Lz orvosi
az oEp számí tásaink szerint
ellátások valósulnak meg. A feladaáilátáshoz
(Az adatot a 2017, október 31_i
4.800.000._ forint pé nzeszko"t CJto.tt"
_
_ forint b e foly b evé tel a|ap ozztlk,)
_
s + .i oo,
+l
u
uiutÁ,
teny
da,

T

gazdáIko

a

é rkezik mé g közhasznú
ÁI|amháztartáson belüli tátmogaí álk."t
2018. é vre 102.128.808,_ forint,
foglalkoztatottak támogaí áru , *"Ty

.

Helvi adóbevé telek
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telekvárhatőnagyságát
a tewezett
itit"t""oó.,
ö
nkormányzat
az
"iiatu.,ao

r*rffimt"í l,á**i}.

1990. é vi c. törvé ny
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vre
testület helyi
Ké
pviselő
A
10.500.- forint/é v udOta,gyu,ke"t, adózók 40%_os adókedvezmé nyé t,
, zo.e, i,i,tti
adórendeleté be beé pí tette

Lzönkormányzatifeladatellátásainkközöttmegnö
vekedtekaZutak
es eg;'euYárosgazdálkodási
sí
kosrag,...ri.rí
té
ré
rr.1,
ásáva.,té
li
karbantart
eni fnanszí rozás\
?szb
tevé kö;;+,
feladatokkal kap csolatos

lehetősé g et uiőr"._9rtlommurlális

A

|irvier<
adója teremti meg,

10.500.- Ftlé vladotárgY mé rté kkel
Zuu.r,
2018.
áaouot
kommunális

bevé tel szátrmazhat,
számolva l .SIZ,OOO,- forint

Költsé gveté si maradvány
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kö
ltsé
gveté
si
Lz e.őző é v
maradvány
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Kiadások

A2018.é viköltsé gveté
sirendelettervezetösszeállí tásasorán
likviditásának

' a ^folyamatos
törekednünk kell O"t"",a"v,ái""t
z}ti, é vről árhűződó
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Határozati javaslat:
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zaí Ké pviselŐ- testÜleté nek ...........""'
Tiszaesz'ár Közsé g önkormány
zóts.' erri költsé gveté si koncepciójának
haí ározata az önkormányzat
meghatározásárő1r

AKé pviselőtestületelfogadjaT\szaeszlárKö
zsé g
költsé gveté si koncepcióját az
é
vi
2018.
rxanuk
önkormány
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Felké ri a jegyzőt, hogy

az 1,

pontban szereplő dönté snek

é vi önkormányzati kÖltsé gveté sirendelet
megfelelően ké szí tsJárti a Z0I8.'
a Ké pviselő - testület elé ,
tervezeté s t es Átsrjessze be

Tiszaesz|ár, 20!8, február 6,

