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T a r t a l o m 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2018.(XI.27.) határozata 

napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2018.(XI.27.) határozata 

a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2018.(XI.27.) határozata 

a Hétszínvirág Óvoda 2017/2018. tanévben végzett munkájáról, ill. a 2018-2019 tanév 

indításának tapasztalatairól 

 

Szelevény Községi Önkormányzat 

Képviselő - testületének 

5/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás 

helyi szabályairól 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2018.(XI.27.) határozata 

a szociális tüzelőanyag vásárlás és leszállítás feltételeiről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2018.(XI.27.) határozata 

Szelevény Községi Önkormányzat közterület használat rendjéről szóló rendelete 

megalkotásának elhalasztásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2018.(XI.27.) határozata 

a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2018.(XI.27.) határozata 

az adóbevételek alakulásáról 2018. évben és adórendeletek felülvizsgálatáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2018.(XI.27.) határozata 

a 2018-as belső ellenőri jelentés elfogadásáról és megtárgyalásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2018.(XI.27.) határozata 

a 2018-as belső ellenőri jelentés realizálásához készített intézkedési tervről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2018.(XI.27.) határozata 

a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2018.(XI.27.) határozata 

Tájékoztató a TOP-os pályázatokról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2018.(XI.27.) határozata 

Bartucz István ingatlanvásárlási kérelméről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat 

Képviselő - testületének 

6/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2018.(XI.27.) határozata 

szelevényi lakosok karácsonyi támogatásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2018.(XI.27.) határozata 

szociális célú kiadásról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2018. november 27-én 

8.30-kor megtartott nyílt ülésén Szelevény Községi Önkormányzat épületének 

tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak:  Pánczél Ferenc    polgármester 

   Czucziné Keresztes Anita  jegyző 

   Székely Károly   alpolgármester 

   Juhász László    képviselő 

   Horváth Tiborné   képviselő 

    

Igazoltan távol: 

   Dr. Bencsikné Enyedi Gizella képviselő 

Szabóné Mátyus Éva   képviselő 

   Kiss Balázs    képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Angéla 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Köszönti a nyílt ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 3 fő képviselő és a polgármester jelen van, a 

testület határozatképes. 

 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2018.(XI.27.) határozata 

napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. november 27-i nyílt ülés 

napirendjét az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről 

     Előadó: Balla István tű. őrnagy tűzoltóparancsnok 

 

2. Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda 2017/2018. tanévben végzett munkájáról, ill. a 

2018-2019 tanév indításának tapasztalatairól  

     Előadó: Fehér Éva intézményvezető 

 

3. Szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatos döntések meghozataláról 

     Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

4. Szelevény Községi Önkormányzat közterület használat rendjéről szóló 

rendeletének megalkotásáról 

     Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző            
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5. Beszámoló a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

     Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

6. Beszámoló az adóbevételek alakulásáról 2018. évben és adórendeletek 

felülvizsgálatáról 

     Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

7. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység eredményeiről 

     Előadó: Czucziné Keresztes Anita 

 

8. 2019. évre belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

     Előadó: Czucziné Keresztes Anita 

 

9.  Tájékoztató a TOP-os pályázatokról 

     Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

10.  Bartucz István ingatlanvásárlási kérelméről 

     Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

11. Egyebek      

 

zárt ülés 

 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 

 

1.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Köszönti Balla István tűzoltóparancsnokot. Gratulál a 

parancsnoki kinevezéséhez, megköszöni, hogy elfogadta a meghívást. Felkéri, ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Balla István tűzoltóparancsnok: Köszönti a képviselő-testületet. Összefoglalja a beszámoló 

tartalmát. A műszaki mentések száma megemelkedett. Az időjárási szélsőségek nagy feladatot 

rónak a tűzoltóságra, de kijelentheti, hogy minden településen egyformán a legnagyobb 

szaktudással, legnagyobb jó indulattal az állampolgárok biztonságát tartják szem előtt. Felhívja 

a figyelmet, hogy bármilyen probléma esetén hívják az ügyeleti számot. 

Felajánlja, hogy a Kunszentmártoni Tűzoltóság szívesen vállal bemutatókat iskolákban, 

óvodákban például gyermeknapi rendezvényeken, ezzel is erősítve a tűzoltóság nimbuszát. 

Elmondja, hogy vadonatúj Rába vízszállítókat kaptak, nagyobb mennyiségű oltóanyaggal 

tudnak a helyszínekre érkezni, ezzel is növelve a térség biztonságát. 

Kiemeli advent, szilveszter környékén mire kell vigyázni a tűzesetek elkerülése érdekében. 

Szót emel a környezettudatosság hangsúlyozása mellett, kéri a képviselőket ők is álljanak ki a 

„ne gyújtsd, gyűjtsd” mottója mellett, ami a téli időjárás beálltával aktuális kérdés, a 

kommunális hulladék és műanyag szemét kályhában történő elégetése a kémények idő előtti 

elhasználódását eredményezi, ami tűzveszélyes. Fontos a helyi szabályozás, mikor lehet kerti 

hulladékot elégetni, fontos, ha erről a tűzoltóságot értesítik. Irányított égetésre is van lehetőség, 

ennek az engedélyeztetésére van lehetőség, szintén a tűzoltóságot meg lehet keresni ez ügyben. 

Megkérdezi van-e még kérdése valakinek. 
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A képviselők megköszönik a falu lakossága nevében is a tűzoltók munkáját. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Megköszöni a beszámolót, hozzáteszi, hogy jó az önkormányzat 

kapcsolata a tűzoltósággal, a jövőben is erre számít. Kéri a képviselőket szavazzanak, 

elfogadják-e a határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2018.(XI.27.) határozata 

a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi munkájáról készült beszámolót. 

 

 

Erről értesül:  Képviselő-testület 

 napirendi pontok előadói 

 

8.53-kor Balla István tűzoltóparancsnok távozik. 

 

 

2.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Felkéri Fehér Éva intézményvezetőt ismertesse az előterjesztést. 

 

Fehér Éva intézményvezető: Köszönti a képviselő-testület tagjait. Összefoglalja a beszámoló 

tartalmát. Kiemelve, hogy a gyermek létszám megfelelő, ugyanannyi, mint tavaly, arányokat 

tekintve a nagycsoportosok kevesebben vannak, sok a kicsi, emiatt nem tudnak annyi szereplést 

vállalni térségi programokon. Jelen pillanatban nincs SNI-vel diagnosztizált gyermek, kettő 

gyermeknek most van folyamatban a felmérése. Sok ellenőrzésen át esett az intézmény, Nébih, 

tanfelügyelet például. Az intézményben több fejlesztés megvalósult, többek között a konyha. 

Polgármesterúrral folyamatosan egyeztetnek.  

 

Juhász László képviselő: Örömmel látta a programok között, hogy számos ünnep, 

megemlékezés fel lett sorolva, nagyon örül, hogy a gyermekek ilyen irányú nevelést is kapnak. 

Reméli hamarosan orvosolva lesznek azok a problémák, amik anyagi természetűek, pályázatok 

vagy egyéb beruházások által.  

 

Horváth Tiborné képviselő: Az udvaron álló fenyőfával kapcsolatban érdeklődik, veszélyezteti-

e a biztonságot.  

 

Fehér Éva intézményvezető: A fenyőfa esetleg veszélyessé válhat viharos időben. Tűzoltóság 

tudna-e ebben segíteni. 

 

Székely Károly alpolgármester: Ő is javasolja, hogy a fenyőfa kivágást még az őszi viharos 

időjárás előtt oldják meg. 
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Pánczél Ferenc polgármester: A tűzoltóság csak akkor jön fa ügyben, ha az már kárt okozott. 

Kármegelőzésként nem vágnak ki fát. Felkéri Fehér Évát ő maga is próbáljon keresni  

szakembert, aki megfelelő áron dolgozik, és számlaképes. 

 

Székely Károly alpolgármester: Kripner Pétert ajánlja, számlaképes helyi lakos. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ő is adjon egy árajánlatot, és még be kell kérni többet is. Először 

is egy erdésszel kellene beszélni, hogy egyáltalán ki kell-e vágni a fát, veszélyt jelent-e vagy 

sem. Hozzáteszi, a többi felújítandó dologgal kapcsolatban, jelenleg nincs pályázat, amit be 

lehetne nyújtani, de arra kéri az intézményvezetőt, hogy ő is kísérje figyelemmel a kiírásokat, 

és amire lehet, benyújtják. Megköszöni a beszámolót, és megköszöni az összes dolgozó 

munkáját. 

 

Fehér Éva intézményvezető: Megköszöni a képviselők és az önkormányzat támogatását. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a határozati 

javaslatot. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2018.(XI.27.) határozata 

a Hétszínvirág Óvoda 2017/2018. tanévben végzett munkájáról, ill. a 2018-2019 tanév 

indításának tapasztalatairól 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Hétszínvirág Óvoda intézményvezetőjének 2017/2018. évi munkájáról, ill. a 2018-2019 tanév 

indításának tapasztalatairól készült beszámolóját. 

 

 

Erről értesül:  Képviselő-testület 

 napirendi pontok előadói 

 

9.18-kor Fehér Éva intézményvezető távozik. 

 

 

3.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Összefoglalja közel 300 mázsa szenet 

tudnak szétosztani. Az Ormosszén Zrt. bonyolítja a leszállítást. Az igényléseket november 28-

tól december 14-ig lehet benyújtani. A kiosztás határideje 2019. február 15. 

 

Horváth Tiborné képviselő: Javasolja, hogy a rendelet tervezet 4.§.-nak a) bekezdésében 

található kitételt, mely szerint az jogosult, aki 2018. október hónapjában jogosult bizonyos 

járadékra, ellátásra, támogatásra, bővítsék ki, hogy azok is jogosulttá váljanak, akik esetleg egy 

későbbi időpontban kapnak valamilyen támogatást. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Javasolja a rendelet tervezetet akként módosítsák: hogy a 

fent említett helyen ez szerepeljen: „a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
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törvény szerint 2018. év december 14-én….” jogosultak támogatásra. Ezáltal kibővül a 

támogatottak köre. 

 

A képviselők egyetértenek a javaslattal. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak a rendelet elfogadásáról a 

javasolt módosítással. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendeletet hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat 

Képviselő - testületének 

5/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás 

helyi szabályairól 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a határozati 

javaslatot.  

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2018.(XI.27.) határozata 

a szociális tüzelőanyag vásárlás és leszállítás feltételeiről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tüzelőanyag vásárlás és 

leszállítás feltételeit megtárgyalta és a napirenddel kapcsolatosan a következő határozatot 

hozta: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásának lebonyolításával Pánczél Ferenc polgármestert bízza meg. 

 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

Határidő: 2018. február hó 15 nap 

 

 

4. napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Átadja a szót Czucziné Keresztes Anita jegyzőnőnek. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Ismerteti a rendelet tervezetet, az előzetes hatásvizsgálatot. 

Összehasonlította a környező településeken használatosakat, összevetve a helyi viszonyokkal.  

Főképp a piacon történő árusítással kapcsolatban, és a közterület használatát vizsgálta 

hosszasabban. Kifejti az értelmező rendelkezéseket. A 3.§ foglalja össze, hogy mikor kell 

engedély, mikor nem kell engedély, és mikor nem adható engedély. Látható, hogyan kell 

kinézni a kérelemnek, próbálta egyszerűsíteni, hogy ne kelljen heti-havi szinten beszedni a 

pénzt, hanem két részletben legyen, a mentességet is úgy próbálta meghatározni, hogy a helyi 
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viszonyoknak megfelelő legyen.  Jogszabály írja elő, hogy az engedély nélküli közterület 

használatnak melyek a jogkövetkezményei. Ez már a következő év változásainak is meg fog 

felelni. Ha ez a rendelet életbe lép, akkor is hosszabb időt kell hagyni a lakosságnak, hogy 

megismerjék a rendelet tartalmát, nem azonnal fog szankciókat alkalmazni az önkormányzat. 

Kéri a képviselőket vitassák meg a tervezetet. Időt kell hagyni a lakosságnak, hogy 

megismerjék és fokozatosan kövessék az új rendelet szabályait. A járművek tárolásával 

kapcsolatban, kis település nem tud alkalmazni közterület felügyelőt, ezért maradt benne az a 

kitétel, hogy a járművek tárolása huzamosabb időn keresztül közterületen kivédhető legyen. A 

mellékleten láthatók a díjszabások. 

 

Horváth Tiborné képviselő: Kérdezi, hogy ha autóbuszvezető parkol busszal a közterületen, 

neki is kell engedélyt kérni?  

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Igen, ha elfogadja a testület ezt a rendeletet, az hatályba lép, 

akkor onnantól kezdve engedélyt kell kérni azoknak, akik rendszeresen közterületen parkolnak. 

 

Juhász László képviselő: A piachasználattal kapcsolatban kér felvilágosítást, azt olvasta a piac 

mentesül a fizetési kötelezettség alól, kire vonatkozik ez a mentesség. A fedett részre kell csak 

gondolni, vagy a mellette lévő részre is?  

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Igen az egész részre vonatkozik, nem csak a fedett részre. 

 

Székely Károly alpolgármester: Azt gondolja, azt meg kellene szüntetni, hogy egy árus 

elfoglalja az egész részt. Szabályozni kellene ezt is véleménye szerint. Ez elsősorban termelői 

piac, előnyt kéne adni nekik, és javasolja, hogy a többiek díjat fizessenek. A helyi termelők 

pedig mentesüljenek a díjfizetés alól. Környező településeken mindenütt fizetni kell a 

piachasználatért. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Azt is végig kell gondolni, hogy kinek az érdeke, hogy ezek az 

árusok itt áruljanak. A lakosság igényli. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: A legtöbb piac zárt terület, van piaci rend, mikor pakolhatnak 

ki. Itt bármikor jöhetnek. A gyakorlatban itt nincs díjbeszedés. Át kell gondolni ezt a lépést 

mert, ha bevezetik a piachasználati díjat, akkor kell egy alkalmazott, aki kinn tartózkodik a 

piacon, beszedi a díjat, számon tartja, kinek mekkora területe van. Mérlegelni kell ennek az 

alkalmazottnak megtérül-e a bére. A bére valószínűleg felemésztené az előreláthatóan csekély 

bevételt. Mérlegelni kell azt is, mi van azokkal, akik nem tudnak bejárni a városba vásárolni, 

csak a helyi lehetőségek maradnak számára. Ezért javasolja azt, hogy a piacon nem kell fizetni, 

csak ha vásár van akkor, és a mozgóárusok is fizetnek. 

 

Juhász László képviselő: Szeretné, hogy az mindenképp szabályozva legyen, hogy egy árus 

mekkora területet foglalhat el. Nem biztos benne, hogy valóban megérné díjat szedni az 

árusoktól.  

 

Székely Károly alpolgármester: Ő javasolja, hogy kérjenek bérleti díjat, mindenkitől. Az a pénz 

jól jönne a falunak. Kit lehetne megbízni ezzel a feladattal? 

 

Juhász László képviselő: Azt gondolja, hogy ha pénzt kérnek a használatért, nem fog idejönni 

a legtöbb árus, mert nincs akkora bevétele, hogy megérje neki. 
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Pánczél Ferenc polgármester: Nem gondolja, hogy találnak erre megfelelő alkalmazottat. Teljes 

munkaidőben nem tudnak annyit fizetni, nyugdíjast meg nem alkalmazhat az önkormányzat. 

  

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Lehetőség, hogy vagy elfogadnak egy rendeletet, és 

megnézik, hogy hogyan működik a gyakorlatban, és módosítják, ha szükséges, vagy pedig 

elhalasztják most a döntést, és újból tárgyalnak róla, amikor a hiányzó képviselők is jelen 

lesznek. A jogszabály alkotásnak az a lényege, hogy olyan rendeletet kell alkotni, amit be lehet 

tartatni. Az a véleménye, hogy a bérleti díj beszedése, nem megoldható jelenleg. Egy közterület 

rendelet megalkotása komoly dolog egy település életében, fontos lenne, hogy a többi képviselő 

is elmondja véleményét, akik most nem tudtak itt lenni. 

 

A képviselők a piac használatban nem tudnak megegyezésre jutni. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2018.(XI.27.) határozata 

Szelevény Községi Önkormányzat közterület használat rendjéről szóló rendelete 

megalkotásának elhalasztásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szelevény Községi 

Önkormányzat közterület használat rendjéről szóló rendelet tervezetét, és úgy határorozott, 

hogy a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásainak felmérése további vizsgálat 

tárgyát kell képezze. Ezért Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet 

megalkotását elhalasztja. 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 

 

5. napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Átadja a szót Czucziné Keresztes Anita jegyzőnőnek. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Összefoglalja a beszámolót. Van-e észrevétele, kérdése a 

képviselőknek? 

 

Horváth Tiborné képviselő: Megköszöni a tájékoztatást. Elmondható, hogy sok a munka, kevés 

a dolgozó. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: A munkateher nagy: a kötelező elektronikus ügyintézés 

feladata, ügyfelekkel való kapcsolattartás, a rendszeres napi teendők mellett rengeteg olyan 

platform van, amit napi szinten ellenőrizni kell, használni kell, ASP használat, határidők 

betartása. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2018.(XI.27.) határozata 

a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 

határozott, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

81.§ (3) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Tiszasasi Közös Önkormányzati 

Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

   2./Pánczél Ferenc polgármester 

   3./Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

 

6. napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Átadja a szót Czucziné Keresztes Anita jegyzőnőnek. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Összefoglalja a beszámolót. Le van írva a bevételek 

alakulása, van lehetőség az adórendeletek megváltoztatására. A beszámoló is tartalmazza, hogy 

a kommunális adó bevétel igen csekély, az adminisztratív költségek el is viszik ezt a bevételt. 

Viszont a befizetési arányból látszik, hogy a település lakosságát nem lehet terhelni magasabb 

kommunális adóval.  

 

Horváth Tiborné képviselő: Kérdezi a termőföld után fizethető adóról? Be lehetne ezt vezetni? 

 

Székely Károly alpolgármester: Az a véleménye, ahol ilyen van, ott a bérlők fizetik meg ezt a 

díjat. Inkább az iparűzési adóra kellene jobban ráfókuszálni, mert azt gondolja, hogy sok 

őstermelőként nyilvántartott gazda, ki bújik a fizetési kötelezettség alól. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Egyetért azzal, hogy az adóbevételek ellenőrzésére még 

nagyobb figyelmet kell fordítani, türelmet kér a képviselőktől ezzel kapcsolatban, az adóterület 

nagyon szerteágazó, egy ilyen ellenőrzés nagy kapacitást igényel, de szem előtt tartja ezt a 

dolgot, köszöni az észrevételt. A jövő év elejére beütemezik ezt az ellenőrzést. Új rendszerben 

történik a munka, az adatok migrálása sem történt zökkenőmentesen. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2018.(XI.27.) határozata 

az adóbevételek alakulásáról 2018. évben és adórendeletek felülvizsgálatáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 

adóbevételek alakulásáról 2018. évben és az adórendeletek felülvizsgálatáról készült 

beszámolót. 

 

 

Erről értesül:  Képviselő-testület 

 napirendi pontok előadói 

 

7. napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Átadja a szót Czucziné Keresztes Anita jegyzőnőnek. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: A belső ellenőrzés szúrópróba szerűen ellenőrizte a 

számlákat. És a szabályzatokat vették górcső alá. Két határozatot kell hozni, egyrészt a belső 

ellenőri jelentés elfogadásáról, illetve az intézkedési terv elfogadásáról. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a jelentést. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2018.(XI.27.) határozata 

a 2018-as belső ellenőri jelentés elfogadásáról és megtárgyalásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2018-as 

belső ellenőri jelentést. 

 

Erről értesül:  Képviselő-testület 

 napirendi pontok előadói 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a jelentés alapján 

elkészített intézkedési tervet. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2018.(XI.27.) határozata 

a 2018-as belső ellenőri jelentés realizálásához készített intézkedési tervről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2018-as 

belső ellenőri jelentés alapján készített intézkedési tervet. Az intézkedési terv a határozat 

mellékletét képezi. 

 

Erről értesül:  Képviselő-testület 

 napirendi pontok előadói 
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97/2018.(XI.27.) határozat melléklete 

 

Intézkedési terv 

a belső ellenőrzési jelentés realizálásához  

 

Szelevény Községi Önkormányzata belső kontrollrendszere működtetésének és 

hatékonyságának vizsgálata témában 2018 évben végzett ellenőrzése alapján a javaslatok 

mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük: 

 

Sorszám Javaslat Intézkedés Felelős Határidő 

1. 

SZMSZ-t szükséges 

kiegészíteni a hiányzó 

vagyonnyilatkozatra 

kötelezettek körével és a 

kormányzati 

funkciókkal 

SZMSZ kiegészítésre 

kerül a 

vagyonnyilatkozatra 

kötelezettek körével és 

a kormányzati 

funkciókkal 

Czucziné 

Keresztes 

Anita 

Jegyző 

 

2019.01.31. 

2. 

Kiküldetések rendjére, a 

reprezentációs kiadások 

elszámolására, a 

gépjárművek 

igénybevételének 

rendjére, a vezetékes- és 

mobiltelefonok 

használatára szóló 

szabályzatok kialakítása 

szükséges 

Az alábbi szabályzatok 

elkészítésre kerülnek: 

- kiküldetések 

rendjére 

vonatkozó 

szabályzat, 

- reprezentációs 

kiadások 

elszámolására 

vonatkozó 

szabályzat, 

- a gépjárművek 

igénybevételén

ek rendjére 

vonatkozó 

szabályzat 

- a vezetékes- és 

mobiltelefonok 

használatára 

vonatkozó 

szabályzat 

Harangozóné 

Kézsmárki 

Andrea 

Pénzügyi 

előadó 

2019.01.31. 

3. 

Számviteli Politikát 

módosítani szükséges a 

hatályos jogszabálynak 

megfelelő 

A Számviteli Politikt 

módosítjuk a hatályos 

jogszabálynak 

megfelelően 

Harangozóné 

Kézsmárki 

Andrea 

Pénzügyi 

előadó 

2019.01.31. 
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4. 

Integrált 

kockázatkezelési 

szabályzat kialakítása 

szüksége 

Az Integrált 

kockázatkezelési 

szabályzat kialakításra 

kerül 

Harangozóné 

Kézsmárki 

Andrea 

Pénzügyi 

előadó 

Czucziné 

Keresztes 

Anita 

Jegyző 

2019.03.31. 

5. 

A szerződéseket, 

Megállapodásokat 

szükséges pénzügyi 

ellenjegyzéssel ellátni 

A szerződéseket, 

megállapodásokat 

pénzügyi 

ellenjegyzéssel 

ellátjuk 

Harangozóné 

Kézsmárki 

Andrea 

Pénzügyi 

előadó 

Folyamatos 

6. 
Etikai kódex-et el kell 

készíteni 

Az Etikai kódex 

elkészítése 

Czucziné 

Keresztes 

Anita 

Jegyző 

2018.10.31. 

7. 
Honlapon a közérdekű 

adatok közzététele 

A közérdekű adatok 

közzétételét 

biztosítjuk. 

Czucziné 

Keresztes 

Anita 

Jegyző 

2019.01.31. 

8. 

El kell készíteni az 

Önkormányzat Belső 

Kontroll Szabályzatát 

Az Önkormányzat 

Belső Kontrol 

Szabályzatának 

elkészítése 

Czucziné 

Keresztes 

Anita 

Jegyző 

2019.03.31. 

9. 

Önkormányzat 

gondoskodjon belső 

ellenőrzési feladat 

ellátásról és a Belső 

Ellenőrzési Kézikönyv, 

Stratégiai Ellenőrzési 

tervvel elkészítéséről 

Belső Ellenőrzési 

Kézikönyv, Stratégiai 

Ellenőrzési terv 

elkészítése illetve a 

belső ellenőrzési 

feladat ellátásának 

megszervezése 

Czucziné 

Keresztes 

Anita 

Jegyző 

2019.03.31. 

 

 

Szelevény, 2018. november 20.  

 

 

Az intézkedési tervet készítette: Czucziné Keresztes Anita, jegyző 

 

 

 

                       ……………………………….. 

             ellenőrzött szervezet vezetője 
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8. napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Átadja a szót Czucziné Keresztes Anita jegyzőnőnek. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Elkészült a 2019. évre szóló intézkedési terv is. Ez az egész 

szociális területet fedi le, nem csak azt, amit a bizottság határoz meg, hanem azt is, amire 

normatívát kapnak, tanyagondnoki ellátás, gyermekétkeztetés, házisegélynyújtás mindent. 

Erről is kell egy határozatot hozni. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az elkészített 

intézkedési tervet. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2018.(XI.27.) határozata 

a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szelevényi Kirendeltség 2019. évi 

belső ellenőrzési tervét a határozat szerint elfogadja:  

 

2019. évi belső ellenőrzési terv:  

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és a szociális ellátások normatív 

támogatásának felhasználásának ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja, hogy megállapítsa, hogy a 2018-as évben a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylése, kérelmek elbírálása, támogatás folyósítása és a szociális ellátások 

normatív támogatásának felhasználása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.  
 

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés, mintavételen alapuló vizsgálat   

Ellenőrzött időszak: 2018.01.01 – 2018.12.31.  

Ellenőrzés tervezett időpontja: 2019. június-július. 

 

Erről: 

 

 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 

 2./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

 3./ Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi csoportvezető 

 4./ Irattár 

értesül. 

 

 

9. napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti a tájékoztató tartalmát, az elmúlt év TOP-os 

beruházásairól. Egyeztetnek a Boldog István képviselő úrral, lesz-e ünnepélyes átadás. 

 

Székely Károly alpolgármester: Lehet-e már rendezvényeket tartani a művelődési házban? 
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Pánczél Ferenc polgármester: Igen, a műszaki átadás megtörtént. Vadászok már kértek 

engedélyt januárra. A karácsonyi ünnepség is ott lesz. Kéri a képviselőket szavazzanak, 

elfogadják-e a tájékoztatást. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2018.(XI.27.) határozata 

Tájékoztató a TOP-os pályázatokról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a három 

önkormányzati épület energetikai korszerűsítésére vonatkozó TOP-os pályázatokról készült 

beszámolót. 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 

 

10. napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Már ismeretes a képviselők előtt, hogy érkezett egy 

ingatlanvásárlási kérelem egy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra. Mielőtt azonban egy 

hivatalos értékbecslővel felmérnék az árat, határozni kell a képviselőknek az eladási 

szándékról. 5939 m2 területről van szó. 

 

Székely Károly alpolgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat értékeltesse fel, 

ingatlanbecslő munkadíjával növeljék meg az eladási árat.  

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, hozzanak határozatot az eladási 

szándékról. Ha igennel döntenek, akkor utána felkérnek egy értékbecslőt, korábban nem 

akartak, mert nem kevés munkadíjjal dolgozik, csak akkor, ha az eladás mellett döntenek. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Kiegészíti, ha megtörtént az értékbecslés, akkor még nem 

feltétlenül ő kapja meg, akkor ki kell jelölni értékesítésre, hirdetménnyel, és a vevő akkor 

jelezheti vételi szándékát. És a végén a földforgalmi törvény előírása szerint, a szerződést is ki 

kell hirdetni. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2018.(XI.27.) határozata 

Bartusz István ingatlanvásárlási kérelméről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztett 

ingatlanvásárlási kérelmet, és úgy határozott, hogy a szóban forgó ingatlant értékesíteni kívánja.  

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Pánczél Ferenc polgármester, 

hogy egy független értékbecslőt bízzon meg az ingatlan felértékelésére. 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

   2./ Pánczél Ferenc polgármester 

   3./ Bartusz István (--------------------------sz. alatti lakos) 



 

17 

 

Egyebek 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Javasolja a települési támogatásról szóló rendelet módosítását, 

mely szerint, kiterjesztenék a támogatottak körét, korcsoporttól függetlenül lehetne adható, ha 

van rá anyagi lehetőség. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Ha van lehetőség, van pénz, ami támogatásként elkölthető, 

akkor ezzel a módosítással több támogatást lehetne kiosztani, korcsoporttól függetlenül. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: A képviselők egyetértenek-e a rendelettervezettel? Kéri a 

képviselőket szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendeletet hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat 

Képviselő - testületének 

6/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Elmondja, hogy van 3 millió forint felhasználható összeg, ami 

csak a szociális területen használható fel. Ha nem kerül elköltésre ez a pénz, akkor pedig vissza 

kell utalni az államnak. A rendelet módosítása lehetővé teszi, hogy az évente karácsonykor 

megrendezett Mindenki Karácsonya nevű rendezvény keretében minden lakos 3.000,-Ft 

összegű támogatást kaphatna, települési támogatás címén. Felkéri a képviselőket hozzanak 

határozatot. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Minden várható kiadást megnéztek szociális területen, ami 

még az idén várható, a gazdaságvezető pontosan kiszámolta, hogy mennyi a forrás még ezen a 

területen.  

 

Horváth Tiborné képviselő: Szerette volna javasolni, hogy a Bursa támogatást emeljék fel 5000 

Ft-ról.  

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Ez a 3 millió ft maradék akkor keletkezik, ha 5000 Ft Bursa 

támogatással számolunk.  Most van maradék összeg, de nem tudjuk, hogy jövőre mennyi lesz, 

mennyire garantálható a Bursa felemelt összegének a kifizetése. 

 

Juhász László képviselő: Örül ennek a javaslatnak, mert így a Mindenki Karácsonya tényleg 

mindenkire vonatkozna.  

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2018.(XI.27.) határozata 

szelevényi lakosok karácsonyi támogatásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 6/2018.(XI.27.) 

önkormányzati rendelet 6. §. (10) bekezdésének megfelelően 2018. decemberében minden 

szelevényi lakos részére 3000,-Ft összegű juttatást biztosít. 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szelevény Községi 

Önkormányzat Szociális Bizottságát hozza meg döntését a fentiek szerint. 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

   2./ Szociális Bizottság tagjai 

 

Pánczél Ferenc polgármester: A további maradék összeget úgy tervezik elkölteni, hogy a 

gyermekek részére szánt szaloncukrot 0,5 kg-ról 1 kg-ra fel tudják emelni. Így marad még pénz 

a két gépjármű téli gumijának a megvásárlására, amivel az ételt szállítják, és amivel a 

tanyagondnok jár.  

 

Pánczél Ferenc polgármester: Felkéri a képviselőket hozzanak határozatot elfogadják-e ezt a 

javaslatot. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2018.(XI.27.) határozata 

szociális célú kiadásról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. decemberében a 

0-14 éves korosztályú gyermekek részére gyermekenként 1 kg szaloncukrot biztosít.  

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Pánczél Ferenc polgármestert, 

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművekre téli gumit vásároljon. 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

   2./ Pánczél Ferenc polgármester 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Mindenki Karácsonya 

ünnepség december 18-án lesz 13 órakor. Továbbá tájékoztatásul közli, hogy a buszváró meg 

van rendelve. Januárnál előbb nem tudják szállítani. Felkéri a képviselőket, ha van valami 

hozzászólásuk, tegyék meg. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf 

 

 

Pánczél Ferenc       Czucziné Keresztes Anita 

 polgármester                jegyző  

 


