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Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 

3331 Tarnaszentmária, Egri u.2. 

 

Iktatószám: T/105/2020 

 

JEGYZŐKÖNYV 

TARNASZENTMÁRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020.szeptember 15. napján megtartott testületi üléséről 

 

Határozatok: 

32/2020.(IX.15.) határozat 

33/2020.(IX.15.) határozat 

34/2020.(IX.15.) határozat 

35/2020.(IX.15.) határozat 

36/2020.(IX.15.) határozat 

37/2020.(IX.15.) határozat 

 

 

Rendeletek: 

8/2020.(IX.16.) rendelet 

9/2020.(IX.16.) rendelet 
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Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 

3331 Tarnaszentmária, Egri u.2. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020.szeptember 15-én 

15.00 órakor megtartott testületi ülésén. 

Ülés helye: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 3331.Tarnaszentmária, Egri u. 2. sz.  

hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:  

1. Flesch Gabriella polgármester 

2. Török Gábor alpolgármester 

3. Erdei Csaba képviselő 

4. Dr. Szalay István képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

1. Kozma-Kékesi Gitta aljegyző 

Távolmaradását jelezte: Simonné Szilák Nikolett képviselő 

Flesch Gabriella polgármester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagokat és a testületi 

ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést 

megnyitom. 

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet a kiküldött napirendi pontunkról. 

 

A napirendi pontok a következőek:  
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NAPIREND: 

 

1. Javaslat  Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

2. Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének 

módosítására 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

3. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés 

módosításának elfogadására 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

4. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés teljesítés 

módosításának elfogadására 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

5. Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat helyi közművelődési rendelet 

elfogadására 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

6. Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való 

csatlakozásáról 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

7. Javaslat Tarnaszentmária Vári u. 9. számú ingatlan megvételére. 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

8. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Flesch Gabriella polgármester: Szavazatra teszem, aki egyetért a napirendi pontokkal kérem 

kézfeltartással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokat és az alábbi határozatot hozta 
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32/2020.(IX.15.) h a t á r o z a t 

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az 

alábbiak szerint: 

 

NAPIREND: 

1. Javaslat  Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

2. Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének 

módosítására 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

3. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés 

módosításának elfogadására 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

4. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés teljesítés 

módosításának elfogadására 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

5. Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat helyi közművelődési rendelet 

elfogadására 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

6. Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való 

csatlakozásáról 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

7. Javaslat Tarnaszentmária Vári u. 9. számú ingatlan megvételére. 

Előadó: Flesch Gabriella polgármester 

8. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Felelős: Flesch Gabriella polgármester 

Határidő: azonnal 
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I. Napirendi pont: Javaslat  Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Flesch Gabriella polgármester: Az előterjesztés mindenki megkapta, van kérdés 

hozzászólás? 

 

Kozma-Kékesi Gitta aljegyző: Köszöntöm a megjelenteket. Tarnaszentmária Községi 

Önkormányzata a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendeletével megalkotta Tarnaszentmária 

Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetését.  

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.  

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes kiadási és bevételi 

költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében 

át kell vezetni. Jelen előterjesztés szerinti rendelet-tervezet ezen előírásnak való megfelelést 

szolgálja.  

A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 

tartozik.  

 

Flesch Gabriella polgármester: Van kérdés észrevétel az elhangzottakhoz, amennyiben 

nincs javaslom elfogadásra. Kérem kézfeltartással szavazzanak. 

Megállapítom, Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 4 

igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

TARNASZENTMÁRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ 

TESTÜLETÉNEK 

8/2020.(IX.16 .) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TARNASZENTMÁRIA 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. 

(II. 13.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tarnaszentmária Községi 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) rendelet (továbbiakban: a 

rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:  

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a finanszírozási 

műveletek bevételével csökkentett  

bevételi főösszegét 20.896.966 Ft-ban, 

a finanszírozási kiadásokkal csökkentett  

kiadási főösszegét 54.339.828 Ft-ban  
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állapítja meg.” 

 

2.§ 

 

A rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:  

„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket és kiadásokat a 

következők szerint részletezi: 

a) működési bevételek 

ebből: 

önkormányzatok működési támogatása 20.148.252 Ft 

közhatalmi bevétel  600.000 Ft 

Működési bevétel 148.714 Ft 

b) felhalmozási bevételek 

Felhalmozási bevételek 0 Ft 

c) működési kiadások 

Személyi juttatások 6.365.558 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok 1.024.780 Ft 

Dologi kiadások 7.437.046 Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.805.000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások 6.735.870 Ft 

d) felhalmozási kiadások 

Beruházások 281.940 Ft 

Felújítások 29.990.355 Ft 

 

 

 

 

3.§ 

 

(1) A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép: 

„(1) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekébe a képviselő-testület az előző 

évek költségvetési maradványának igénybevételét 33.442.862 Ft összegben rendeli el a 

következő módon:  

Finanszírozási bevétel: 

maradvány működési célú igénybevétele:   3.452.508 Ft 

maradvány felhalmozási célú igénybevétele:           29.990.354 Ft 

 

Ezt csökkentjük a finanszírozási kiadással: 

Államháztartáson belüli megelőlegezés:   699.279 Ft 

 

Az egyéb működési célő kiadások 5.713.268 Ft tartalékot tartalmaz” 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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II. Napirendi pont: Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetés teljesítésének módosítására 

 

Flesch Gabriella polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, a leírtakhoz van 

kérdés hozzászólás? 

Kozma-Kékesi Gitta aljegyző: A Tarnaszentmária önkormányzat állami bevételei féléves 

szinttől 36 százalékkal nagyobb mértékben teljesültek, a tájékoztató tábláinkban kimutatottak 

szerint.  Ennek legfőbb oka, hogy az elmúlt években várt elmaradt pályázati ( művelődési ház 

felújítás pályázat eu-s része 1.631.990.ft  )összeg  most érkezett meg. 

Az alábbi fejezet címek szerint eredeti költségvetésben megtervezett állami támogatások 

annyiban módosultak, hogy még kiegészítésként az önkormányzat közművelési könyvtári 

feladataihoz éves szinten 200.000 ft plusz támogatást kapott. Ezen állami pénzek féléves 

szinten már teljesültek. 

 

Flesch Gabriella polgármester: Van kérdés hozzászólás, amennyiben nincs kérem 

kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom, Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 4 

igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2020.(IX.15.) h a t á r o z a t 

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Tarnaszentmária 

Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének módosításáról tett javaslatot és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat melléklet szerinti tartalommal elfogadta a 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének módosítását. 

 

Felelős: Flesch Gabriella polgármester 

Határidő: azonnal 
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III. Napirendi pont: Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetés módosításának elfogadására 

 

 

Flesch Gabriella polgármester: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetést 96.683.800 Ft 

főösszeggel fogadta el a. 

A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. módosított előirányzatának főösszege: 

97.158.537 Ft.  

A módosítás bevételi és kiadási összegének részletezését a 4. és 5. melléklet tartalmazza.  

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 

évi költségvetésének módosítását megvitatni és a határozatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Van más kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs kérem készfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom, Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 4 

igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

34/2020.(IX.15.) h a t á r o z a t 

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 

Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020.(II.13.) 

határozatának módosítását. 

 

„Tarnaszentmária Községi Önkormányzat a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal)  2020. évi költségvetés 

bevételi főösszegét 96.683.800 Ft-tal 

kiadási főösszegét 96.683.800Ft-tal 

 

továbbá a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.” 

szövegrész helyébe a következő szöveg lép:  

 

„Tarnaszentmária Községi Önkormányzat a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal)  2020. évi költségvetés 

bevételi főösszegét 97.158.537 Ft-tal 

kiadási főösszegét 97.158.537 Ft-tal 

 

továbbá a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.” 

 

A határozat 1-3. melléklete helyébe jelen határozat 1-3. melléklete lép. 

A 4. melléklet a bevételi, az 5. melléklet a kiadási előirányzat változásokat részletezi.  

 

 

Felelős:  Flesch Gabriella Tarnaszentmária polgármestere 

Határidő:  értelem szerint 
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IV. Napirendi pont: Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetés teljesítés módosításának elfogadására 

Flesch Gabriella polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, kérem Kozma-Kékesi 

Aljegyzőt tájékoztasson a napirendi pontunkkal kapcsolatban. 

 

Kozma-Kékesi Gitta aljegyző: A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) 2020. évi költségvetését a létrehozó önkormányzatok 2020. február hónapban 

fogadták el.  

A Hivatal költségvetésének bevételi oldalát a központi költségvetés támogatása adja.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet I. A 

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A települési önkormányzatok 

működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás értelmében a 

támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások 

elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal 

esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. 

Az elismert hivatali létszám: 21,09, a fajlagos támogatási összeg: 5.450.000 Ft/fő, tehát a 

támogatás összege: 114.940.500 Ft/év. 

Ennek ellenére a költségvetésben az előző évi támogatás összege szerepel. Ez azt jelenti, hogy  

2020. évi . II. félévében kerül sor a támogatás 114.940.500 Ft-ra történő módosítására.  

A 2020. I. féléves teljesítés közel időarányos, illetve attól kicsit több (52,5%). A 

költségvetésen belül a bér és járulék kiadások teljesülése: 50,5 %, a dologi kiadások 60,7 %, a 

beruházási kiadások (bútorok, hűtő, kisértékű eszközök) 100 %. A fentiekben ismertetettek 

értelmében a II. félévben +18.256.700 Ft támogatással számolunk, tehát a kiadások teljesítése 

a tervezett költségvetésnek megfelelő.  

Flesch Gabriella polgármester: Van kérdés hozzászólás a napirendi pontunkkal kapcsolatban, 

amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a napirendi pontunkat az alábbiak szerint: 

 

35/2020.(IX.15.) h a t á r o z a t 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Verpeléti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020.I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztéshez 

csatolt mellékletek szerinti tartalommal fogadja el.  

1. melléklet – kiadások 

2. melléklet – bevételek 

3. melléklet – mérleg 

 

Felelős:  Flesch Gabriella Tarnaszentmária Község polgármestere 

Határidő:  értelem szerint 
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V. Napirendi pont: Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat helyi 

közművelődési rendelet elfogadására 

 

Flesch Gabriella polgármester: Kérem Kozma-Kékesi Gitta aljegyző asszonyt tájékoztasson 

a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Kozma-Kékesi Gitta aljegyző: Törvényességi felügyelet vizsgálata lapján, megállapításra 

került, hogy Tarnaszentmária Önkormányzat Képviselő-testületének nincs elfogadott 

közművelődési rendelete erre 2020.11.30. napjáig kaptunk határidőt. A jogszabály kötelez 

minden közművelődési feladatot ellátó Önkormányzatot közművelődési szakember 

foglalkoztatására ennek következtében ezen feladatok rendeletbe való rögzítésére. Ezen 

kötelezettségünknek eleget téve, javaslom az előterjesztésben megküldött tervezet 

elfogadását. 

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(IX.16.) 

önkormányzati rendelete 

helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Kultv.) 83/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat közművelődési feladatairól a 

következőket rendeli el. 

 

 Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A rendelet célja, hogy Tarnaszentmária község polgárainak és közösségeinek művelődési 

érdekei és kulturális szükségletei figyelembevételével meghatározza a helyi önkormányzat 

által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának formáját, módját és 

mértékét. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Tarnaszentmária község közigazgatási területén közművelődési 

tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közösségi színterekre, a 

közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, 

azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, a közművelődési alapszolgáltatásokat 

igénybe vevőkre. 
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A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása 

2. § 

 

 (1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei 

figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el: 

 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

elősegítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása 

 

          b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

 

          c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

 

(2) E rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatások 

megszervezése keretén belül: 

 

a) a művelődő közösségek számára rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy 

közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja 

 

         b) bemutatkozási lehetőségeket teremt 

 

c) évente legalább egy alkalommal olyan fórumot szervez, ahol a művelődő közösségek 

vezetői megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket. 

 

(3) A rendelet  2.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti „közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése” keretein belül „A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről”  szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI 

rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 6.§ (1) bekezdésében részletezett feladatok láthatók 

el. 
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(4) Az e rendelet  2.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti a „hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek biztosítása” keretein belül az EMMI rendelet 8.§ (1) 

bekezdésében részletezett feladatok láthatók el. 

 

 

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége 

érdekében közösségi színteret biztosít. 

 

(2) A közösségi színtér helyszínéül szolgáló önkormányzati ingatlanok megnevezése és címei: 

a) Tarnaszentmária Könyvtár (Tarnaszentmária, Egri u. 2.) 

 

A feladatellátásba bevont egyéb helyszínek: 

b) Faluház (Tarnaszentmária, Vári u. 4.) 

 

(3) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatai megvalósítására  

- melyet részben vagy egészben nem tud ellátni - közművelődési megállapodást köthet olyan 

jogi vagy természetes személlyel, mely megfelel a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-ban foglalt 

jogszabályi előírásoknak. 

  

(4) Az önkormányzat által foglalkoztatott közművelődési szakember a helyi civil szervezetek 

és művelődési közösségek vezetőinek bevonásával készíti el egy naptári évre a 

közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szükséges éves szolgáltatási tervet, 

melyet az Önkormányzat legkésőbb tárgyév március 01-je utáni első, soron következő 

testületi ülésén fogad el.  
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A közművelődési tevékenység finanszírozása 

     4. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési  feladatellátását külön kormányzati funkción látja el, 

éves költségvetésében ezzel kapcsolatos bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli. 

 

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, amelynek 

forrása a saját bevétel, a központi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás, pályázati 

úton elnyert támogatások, továbbá adományok, felajánlások. 

  

(3) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátásának keretében a helyi 

közművelődés ellátását a közösségi színtér biztosításával, kulturális rendezvények és 

kulturális szervezetek támogatásával, pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátásával 

biztosítja. 

 

(4) Az önkormányzat a közösségi színtér feladatellátásának személyi feltételeit   

közművelődési szakember foglalkoztatásával látja el. 

 

 

Együttműködő partnerek 

5.§ 

 

 Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködésre törekszik: 

 

(1) a közművelődési tevékenységet is végző helyi társadalmi, civil szervezetekkel, 

alapítványokkal 

 

(2) helyi köznevelési intézményekkel, különösen a településen működő óvodával, 

 

(3) egyházakkal 
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(4) közművelődési feladatokat ellátó országos, és megyei szervezetekkel, intézményekkel, 

más önkormányzatokkal 

 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

6. § 

 

A rendeletben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartó felügyeleti és 

más jogköröket a  Képviselő-testület gyakorolja, ezek: 

(1) meghatározza a közösségi színtér működésének módját, nyitva tartási idejét 

(2) meghatározza a közösségi szintér használati szabályait, házirendjét 

(3) minden év március 1-jéig jóváhagyja a közművelődési alapszolgáltatás éves szolgáltatási 

tervét 

(4) évenként felülvizsgálja a közművelődési tevékenység finanszírozását, 

(5) megállapítja a közösségi színtér foglalkoztatási és létszámnormatíváit, 

(6) beszámoltatja a közművelődési szakembert és egyéb közművelődési feladatellátót a 

közművelődési feladatok végrehajtásáról. 

 

Záró rendelkezések 

7. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete a hely közművelődésről 

szóló rendeletét 5 évente felülvizsgálja. 

 

  

VI. Napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 

2021. évi fordulójához való csatlakozásáról 

 

Flesch Gabriella polgármester: Napirendi pontunk a felsőoktatásban részesülők 

megsegítésére szolgál, melyhez minden évben csatlakozni szükséges, javaslom a csatlakozás 

támogatását,  

A támogatási összeget, javaslom 10.000 forintba állapítsa meg a testület. 
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Van kérdés hozzászólás, amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2020.(IX.15.) h a t á r o z a t 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  

Továbbá a támogatási összeget 10.000 forint/fő/hó-ban határozza meg. 

 

Felelős: Flesch Gabriella polgármester 

Határidő: 2020.10.01. 

 

VII. Napirendi pont: Javaslat Tarnaszentmária, Vári u. 9. 281 hrsz ingatlan vételi 

szándék megtárgyalása. 

 

Flesch Gabriella polgármester: A napirendi pontban feltüntetett ingatlan tekintetében rész 

tulajdonos az önkormányzatunk, így lehetőséget találtam arra, hogy a Bóta Magdolnát 

megkeresve vételi szándékkal éljünk az ingatlan megvételére. A megkeresésemre a tulajdonos 

ajánlatot tett, melyre 200.000 forintot adott. Kérem a testület támogatását. 

 

Dr. Szalay István polgármester: Részemről támogatom amennyiben a költségvetésünk ezt 

elbírja. 

 

Török Gábor alpolgármester: Támogatom a kezdeményezést. 

 

Flesch Gabriella polgármester: Kérem kézfeltartással szavazzanak! 

 

Megállapítom, Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
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37/2020.(IX.15.) h a t á r o z a t 

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a 3331 

Tarnaszentmária, Vári út 9. 281. hrsz számon található ingatlan megvételét. Az ingatlan 

megvételétére szánt összeget a költségvetésből finanszírozza, melyet 200.000 Ft azaz 

kettőszázezer forintba állapít meg. 

 

Továbbiakban felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megvételével kapcsolatos 

nyilatkozatok és adásvételi szerződés aláírására és megkötésére. 

 

Felelős: Flesch Gabriella polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Flesch Gabriella polgármester: Mivel más kérdés észrevétel nem hangzott el az ülést 

bezárom. 

 

 

 

 


