
 

  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Tiszaszentmárton  
Elnökétől 
Tiszaszentmárton, Petőfi út 93/A. 
-------------------------------------------------- 

Meghívó 

 

A Nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX tv.-ben biztosított jogkörömben eljárva 
Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületét  

2017. február 15-én  

16:00-ra  

testületi ülésre összehívom 

Ülés helye: Kisebbségi Közösségi ház 

N A P I R E N D I    P O N T O K 

 
1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 

 
2. Előterjesztés 2017. évi költségvetés megállapítására 

 Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 

 
3. Előterjesztés néhai Balogh Kálmánné halálesete vonatkozásában történő 

támogatás nyújtására 
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 
 
 

4. Előterjesztés Tiszaszentmárton Sport Egyesület támogatási kérelmének 
elbírálására  
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 
 
Egyebek:      
 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  

- Dr. Szép Béláné jegyző 
- Takács Edina aljegyző 

Tiszaszentmárton, 2017.02.10.        Szabó József  

T.R.N.Ö. elnöke 



 
 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017.02.15. 
napján 16:00-tól megtartott ülésének: 
 
 

a.) jegyzőkönyve  
b.) tárgysorozata  
c.) határozatai   3-6/2017.   
 

 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 
 

5. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 

 
6. Előterjesztés 2017. évi költségvetés megállapítására 

 Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 

 
7. Előterjesztés néhai Balogh Kálmánné halálesete vonatkozásában történő 

támogatás nyújtására 
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 
 
 

8. Előterjesztés Tiszaszentmárton Sport Egyesület támogatási kérelmének 
elbírálására  
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 
 
 
 
Egyebek:      
 
 
 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  

 

- Dr. Szép Béláné jegyző       
- Takács Edina megbízott aljegyző      

 

Tiszaszentmárton, 2017.02.28. 

Szabó József  
TRNÖ elnök  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kisebbségi Közösségi Házban 
2017.02.15. napján  megtartott üléséről 

 

J E L E N    V A N N A K: 

� Szabó József - elnök 

� ifj. Papp Imre – képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 

hiányzik: Papp Imre – képviselő  

 

 

Szabó József, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az 
ülésen jelen van 2 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt 
napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a 
testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 2 igen szavazattal elfogadta. 

 

1. Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 

 

Szabó József elnök: elmondja, hogy a képviselő-testületnek az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a költségvetési határozat 
elfogadásáig kell megállapítani.  

ifj Papp Imre: ugye nincs tervezve hitel felvétel? 

Szabó József elnök: nincs, ezzel a törvényi kötelezettségnek tesznek eleget. 

 

További kérdés nem érkezett a napirenddel kapcsolatban a képviselőtestület 2 igen 
szavazattal a következő határozatot alkotta: 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

3/2017. (II.15.) határozata 
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Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

 

 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételei 
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) 
változatlan formában jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: elnök 

 

                                                                                                     Ezer forintban! 

 

MEGNEVEZÉS 
Sor-
szám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei 
ÖSSZESEN 
F=(C+D+E) 

2018. 2019. 2020. 

A B C D E F 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel 

01 0  0  0  0 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 02       
 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel 

03       
 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 04       
 

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 

05       
 

Saját bevételek (01+… .+05) 06 0 0 0 0 

Saját bevételek  (06  sor)  50%-a  07 0 0 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása 

08 0  0  0  0 

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 
értékpapír esetén annak vételára 

09       
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Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 

10       
 

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 

11       
 

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - 
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött 
visszavásárlási ár 

12       
 

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 
ki nem fizetett ellenérték 

13       
 

hitelintézetek által, származékos műveletek  
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-
nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti 
betétek, és azok összege 

14       
 

Fizetési kötelezettség (09+…+14) 15 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (07-15) 

16 0 0 0 0 

 

 

2. Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés 2017. évi költségvetés megállapítására  
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 
 

Szabó József elnök elmondja, hogy működési támogatását szerepelteti 782.000,-Ft-ot, mivel 
más bevétellel jelen időszakban nem lehet számolni. Ezt az összeget kellett felosztani, az 
elmúlt éveket vették figyelembe, így terveztek közüzemi díjakkal, kiküldetéssel, telefon és 
egyéb szolgáltatások költségeivel.  

 

Kérdés nem érkezett a napirenddel kapcsolatban,így 2 igen szavazattal a képviselő testület az 
alábbi határozatot alkotta: 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

4/2017. (II.15.) határozata 

2017. évi költségvetés megállapításáról 

A Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi 
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 
és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot 
hozza. 
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1. § A határozat hatálya 

A határozat hatálya a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, 
és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését 

782.000 Ft Költségvetési bevétellel 

782.000 Ft Költségvetési kiadással 

0 Ft 

……………….Ft 

……………….Ft 

Költségvetési egyenleggel1 

- ebből  működési (hiány,többlet) 

              felhalmozási (hiány,többlet) 

 

állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 
1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól 
elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el. 

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások 
előirányzatait beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.  

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi. 

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.      

(7) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet 
részletezi.      

       (8)  Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint     

             állapítja meg. 

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

                                                           
1 A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell 

bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény. 
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(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban 
rögzítettek szerint a jegyző felelős. 

        (2)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

4. § Az előirányzatok módosítása 

(1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-
testület dönt. 

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát ............ Ft összeghatárig - 
mely esetenként a ..........Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.  

 (3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles 
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható. 

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 
átcsoportosítást hajthat végre.  

 (5) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-
módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év 
közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület 
elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 
juttatások terhére növelhető. 

(7) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, 
arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.   

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 
szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett 
rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi 
felelősséget von maga után. 
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5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

              (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső 
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az 
intézményvezető felelős. 

     (2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a …………. útján 
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 
gondoskodni. 

 

6. §  Záró és vegyes rendelkezések 

 

A költségvetési határozat 2017.02.16. napján lép hatályba. 

 

dr. Szép Béláné Szabó József  

jegyző elnök 

 
 

 

3. Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés néhai Balogh Kálmánné halálesete vonatkozásában 
történő támogatás nyújtására 
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 

 

Szabó József: elmondja, hogy elhunyt Balogh Kálmánné, Ilonka néni. A hagyományok 
szerint a roma nemzetiségi önkormányzat segíti a hozzátartozókat a temetés költségeinek 
viselésében, így javasol 10 000 Ft-ot megállapítani az egyéb bevételek terhére. 

Kérdés nem érkezett a napirenddel kapcsolatban,így 2 igen szavazattal a képviselő testület az 
alábbi határozatot alkotta: 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

5/2017. (II.15.) határozata 

néhai Balogh Kálmánné halálesete vonatkozásában történő támogatás nyújtásáról 

 

Képviselő testület: 
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Néhai Balogh Kálmánné- Ilonka néni – eltemettetéséről gondoskodó gyermekei részére 
10 000 Ft. összegű támogatást állapít meg az egyéb bevételek terhére. 

értesül: 

1. elhunyt eltemettetéséről gondoskodó 

 

4. Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Sport Egyesület támogatási 
kérelmének elbírálására 
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke 

 

Szabó József: elmondja,hogy a sport egyesület megkereséssel fordult a roma 
önkormányzathoz. A csapat a megye II. osztályban szerepel, és segítségre lenne szükségük a 
labdarúgók szállításában, mivel az ifjúsági csoport java részt amúgy is a kisebbségiek közül 
kerül ki. Ő maga nem zárkózik el ettől. 

 

Ifj, Papp Imre: ő is támogatja a felvetést. 

 

Mindezek alapján a képviselő testület 2 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

6/2017. (II.15.) határozata 

Tiszaszentmárton Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról 

 

Képviselő testület: 

 

Havonta maximum 20 000 Ft. üzemanyag költség erejéig támogatja a Tiszaszentmártoni 
Sport Egyesületet 2017. első félévében. 

 

értesül: 

1 Tiszaszentmártoni Sport Egyesület 
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Több tárgy nem volt. Egyebek napirendi pontban nem volt felvetés, további kérdés, 
hozzászólás,ezért az elnök az ülést bezárta. 

k.m.f. 

 

Szabó József             ifj Papp Imre 
T.R.N.Ö. elnöke                                                                    Jegyzőkönyv hitelesítő 


