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Az ülés kezdete: 14 óra 00 perc
Az ülés helyszíne: Diósjenő Polgármesteri Hivatal díszterme
Tóth János polgármester:
Tisztelettel köszöntötte a képviselőket, a megjelent vendégeket, megállapította a testületi ülés
határozatképességét.
Felolvasta a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, megkérdezte, hogy van e
valakinek módosító javaslata.
Hegedűs József képviselő:
Jelezte, véleménye szerint az 5-ös és a 6-os napirendi pontokat meg kellene cserélni, mivel előbb a
kérelmet kell bírálni, majd a bérleti szerződést felülvizsgálni.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Elmondta véleményét, hogy a napirendi pontok sorrendje így jó, ahogy az le lett írva.
Blaskóné Csontos Mária képviselő:
Felhívta a figyelmet arra, hogy ő is a két napirendi pont megcserélését támogatja.
Tóth János polgármester:

A napirendi pontok módosítására további javaslat nem érkezett, ezt követően feltette szavazásra a
módosítási javaslatokat.

A képviselő-testület 2 igen 4 nem 0 tartózkodás mellett - határozat hozatala
nélkül - nem fogadta el Hegedűs József és Blaskóné Csontos Mária módosító
javaslatát.
Szavazásra tette fel az eredeti napirendi pontokat.

A képviselő-testület 4 igen 2 nem 0 tartózkodás mellett - határozat hozatala
nélkül - elfogadta az eredeti napirendi pontokat és azok sorrendjét.
Elfogadott napirendi pontok és sorrendjük:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rétsági Rendőrkapitányság 2017. évben végzett szakmai tevékenységéről és Diósjenő
Község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló. (előterjesztő: Polgármester)
Együttműködési megállapodás a Diósjenő Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
(előterjesztő: Polgármester)
Diósjenői Római Katolikus Egyházközösség kérelme. (előterjesztő: Polgármester,
előzetesen tárgyalja: PVESZB)
Boróka Gyermekjóléti Egyesület kérelme. (előterjesztő: Polgármester, előzetesen tárgyalja:
PVESZB)
Diósjenő Sportegyesülettel megkötött bérleti szerződés felülvizsgálata. (előterjesztő:
Polgármester, előzetesen tárgyalja: PVESZB)
Diósjenő Sportegyesület kérelme a 2018/19 futball-szezon működési kiadásainak
támogatásáról. (előterjesztő: Polgármester; előzetesen tárgyalja: PVESZ Bizottság)
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.02.)
önkormányzati rendelet módosítása. (előterjesztő: Polgármester; előzetesen tárgyalja:
PVESZ Bizottság)

ZÁRT ÜLÉS
8)
Bendász Tibor kérelme. (előterjesztő: Polgármester, előzetesen tárgyalja: PVESZB)
9)
E2 Hungary Zrt. árajánlatának megtárgyalása. (előterjesztő: Polgármester, előzetesen
tárgyalja: PVESZB)
10) Villamos energia beszerzés. (előterjesztő: Polgármester, előzetesen tárgyalja: PVESZB)
Napirendi pontok tárgyalása
1) Rétsági Rendőrkapitányság 2017. évben végzett szakmai tevékenységéről és Diósjenő
Község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló.
Előterjesztés a jkv. melléklete.
Tóth János polgármester:
Elmondta, hogy mindenkinek ki lett küldve az írásos beszámoló. Megkérdezte Belovai Róbert r.
alezredest, hogy kívánja e szóban kiegészíteni a leírtakat. A képviselő-testülettől megkérdezte van
e valakinek kérdése.
Molnár Istvánné képviselő:
Elmondta, neki nem a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdése lenne. Megfigyelése szerint a
Dózsa György úton a református templom felett már nagyon régen áll egy rendszám nélküli autó,

vashulladékkal megrakva. Úgy hallottam, hogy azt lefoglalta a NAV. Ezt a NAV-nak nem
kötelessége onnan elszállítani?
Hegedűs József képviselő:
Megjegyezte, ez rendőrség nem NAV.
Molnár Istvánné képviselő:
Közölte, tudja, de a rendőrségnek is köze lehet hozzá.
Belovai Róbert r. alezredes:
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte a meghívást. Megválaszolta a hozzá intézett
kérdést. NAV, valószínűleg ha az eljárás jogi szabályait nézzük, hogy bűntető eljárásban vagy
egyéb adó eljárásban történt a lefoglalás. Ha helyszínen hagyás, akkor ott a NAV tud ebben
bármit tenni a rendőrségnek nincsen ebben kompetenciája. Ha a közterületen van, akkor az
önkormányzat intézkedhet az elszállításról, de ha le van foglalva, akkor nem.
A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy nem szeretné senkinek az idejét rabolni. Azt
gondolja, hogy a rendőrség, a polgárőrség, az önkormányzat, és a lakosság közös munkájának
eredménye képen, jó eredményekről lehet beszámolni. Összehasonlítva a régebbi évekkel, már
klasszikus lakásbetörés nem is történik. Sikerül majdnem minden bűncselekmény elkövetőét
megtalálni Diósjenőn is. A vagyon elleni bűncselekmények csökkenek, inkább másfelé kezdenek
elmenni a bűncselekmények száma. Nagyon sok zaklatásos bűncselekmény van. A garázdaságok
száma is nagyon lecsökkent, itt régen azért sok volt. Véleménye szerint az itt lakók is érzik a
változást, majd megköszöni az együttműködést és a meghívást.
Tóth János polgármester:
Hozzászólt, megköszönte a rendőrség munkáját és pozitív hozzáállását minden esetben, amikor
az önkormányzat segítséget kért. Felhívta a figyelmet az illegális hulladéklerakásra, ami nem csak
Diósjenő települését érinti. Megkérte a rendőrség jelenlévő képviselőjét, hogy amennyire lehet,
ezekre figyeljenek oda.
Alaksa Mihály képviselő:
Kifejtette, véleménye szerint az alacsony bűnözési arány nagy részben köszönhető a
közmunkaprogramnak. Arra kérte a lakosságot, hogy együttműködve a rendőrséggel figyeljenek
egymásra, és sok sikert kívánt ehhez mindenkinek.
Blaskóné Csontos Mária képviselő:
Elmondta, neki nagyon tetszett a beszámoló és mindenre választ kapott. Csak annyit szeretett
volna megkérdezni, hogy a Diósjenői kamerákkal mi a helyzet, mennek e folyamatosan, ki az, aki
karban tartja őket stb.
Belovai Róbert r. alezredes:
Elmondta véleményét, először is az illegális szemétlerakással kapcsolatban. Úgy véli sajnos nem
csak itt, hanem a környező településeken is nagy problémát jelent. Szerinte az emberek
hozzászoktak az évi kétszeri lomtalanításhoz és ennek a hiánya lehet az oka a szaporodó
szemétkupacoknak. Szerencsére általában meg is van a végén, hogy ki volt és akkor természetesen
el is járunk ellene. A kamerarendszerrel kapcsolatban két üzemeltető lehetséges vagy az
önkormányzat, vagy a polgárőrség.
Tóth János polgármester:
Elmondta, hogy Diósjenőn a polgárőrség üzemelteti a köztéri kamerarendszert.

Belovai Róbert r. alezredes:
Hozzátette, a térfigyelő kamerákat nem lehetne folyamatosan nézni. Elmondta, hogy abban az
esetben lehet beletekinteni a felvételekbe, amikor jogsértő cselekmény történik. Erre meg van az
együttműködési megállapodás és a jogszabályi felhatalmazása a rendőrségnek.
Schaff Ibolya hozzászóló:
Érdeklődött, hogy kinek kell bejelenteni az illegális szemét égetést. Elmondása szerint már három
éve küzdenek a szomszédokkal. Jelezték a jegyzőnek, a polgármesternek, és a
katasztrófavédelemnek is. Továbbá arról érdeklődött, hogy igaz-e az, hogy a faluban több olyan
nyomozás is van, ami érinti az önkormányzatot?
Belovai Róbert r. alezredes:
Tájékoztatta, hogy az önkormányzatnak van rendelete a tűzgyújtásról, amely meghatározza, hogy
mikor lehet égetni. Az önkormányzat felé kell fordulni. Amennyiben a rendőrségre jelentik, mi ki
megyünk, megbizonyosodunk róla és jelezzük tovább az illetékes hatóságoknak. A nyomozással
kapcsolatban nem tudott információt adni, egyrészt nem Rétsághoz tartozik másrészt nem
tanácsos a nyomozás lezártig bármiről információt kiadni.
Schaff Ibolya hozzászóló:
Tudomásul vette a választ és közölte, hogyha nem lép az önkormányzat, akkor kénytelenek
lesznek hívni a levegő munkacsoportot, akik még a kéményből is vesznek mintát és nagyon
kemény pénzbírságokkal sújtanák ezeket a családokat. Kérte az önkormányzatot, hogy
intézkedjen.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Elmondta, hogy minden bejelentést intéznek, a kérdező férjétől érkezett bejelentéskor is a
polgármester, jegyző személyesen kimentek a helyszínre és értesítették a katasztrófavédelmet, kint
voltak a helyszínen a helyi önkéntes tűzoltók is. Sajnálja, hogy ez nem tűnt fel a bejelentőknek.
Hozzátette, amit tudtak megtettek innentől a Járási Hivatalhoz tartozik, a szabálysértés már nem
önkormányzati feladat.
Schaff Ibolya hozzászóló:
Megköszöni a tájékoztatást.
Hornos Márton hozzászóló:
Felajánlotta a sportegyesület nevében, hogy a sportpálya körül kiépített kamerarendszerből három
van beüzemelve és még van, öt férőhely ahova fel lehetne helyezni kamerákat.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Hozzáfűzte, a sportegyesület egyesületként működik, ezért csak a saját területüket figyelhetik
meg. Közterületet nem figyelhet meg. Jó ez a felajánlás, de az önkormányzat sajnos nem fog
tudni vele élni.
Elmondta, hogy az önkormányzat rendszere is tud kamerát fogadni, csak úgy kell kalkulálni, hogy
egy körülbelül 15 kamerás rendszer az olyan tíz millió forint. Sajnos az ilyen jellegű pályázatokat
városok jobban megkapják.
Tóth János polgármester:
Megköszönte Belovai Róbert r. alezredes úrnak a megtartott beszámolót.
Megkérdezte van e még kérdés. Hozzászólás nem érkezett, a polgármester feltette szavazásra a
napirendi pontot.

A képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta a beszámoló
határozati javaslatát:
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
53/2018. (VII.04.) határozata
Rétsági Rendőrkapitányság 2017. évben végzett szakmai tevékenységéről és
Diósjenő Község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról
Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ a Rétsági Rendőrkapitányság 2017. évben végzett szakmai tevékenységéről és Diósjenő Község
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Rétsági Rendőrkapitányságot a
hozott döntésről.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
2) Együttműködési megállapodás a Diósjenő Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
Előterjesztés a jkv. melléklete.
Tóth János polgármester:
Elmondta, ezt a megállapodást már régebben meg kellett volna kötni, sajnos a rengeteg probléma
miatt nem kerület rá sor. Az elnök úr átolvasta az együttműködési megállapodást és az
önkormányzat jóváhagyása kell hozzá.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Hozzászólt, és felkérte a kissebségi elnököt, hogy pár szóban mondja el, hogy a testületük mit
döntött.
Virág Sándor RNÖ elnöke:
Beszámolt, hogy volt testületi ülésük ahol egyhangúlag, három igen szavazattal elfogadták az
Együttműködési megállapodás tervezetét.
Tóth János polgármester:
Feltette a kérdést, a képviselő-testületnek, ezzel kapcsolatban van-e kérdésük?
Blaskóné Csontos Mária képviselő:
Elmondta, hogy tudomása szerint itt járt Gál Imre ezzel az együttműködési megállapodással
kapcsolatban.
Tóth János polgármester:
Megkérdezte, ki az a Gál Imre?
Blaskóné Csontos Mária képviselő:
Rákérdezett, ezek szerint, nem járt itt?

Tóth János polgármester:
Válaszolt, nem.
Blaskóné Csontos Mária képviselő:
Tudomásul vette. Közölte, csak erre volt kíváncsi, majd elkezdte sorolni, véleménye szerint
milyen hiányosságok vannak az együttműködési szerződésben.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Megköszönte a képviselő asszonynak, hogy felhívta a figyelmét olyan dolgokra, amik véleménye
szerint nem lényegesek egy együttműködési megállapodásban. Úgy véli mástól kapta a képviselő
asszony a tanácsot, javasolta, legközelebb jobban nézzenek utána. Megindokolta a képviselő
asszonynak, hogy miért van így rendben.
Blaskóné Csontos Mária képviselő:
Elmondta, ezt nem ő találta ki ez a 2017-es törvényben le van írva.
Alaksa Mihály képviselő:
Hozzászólt, egyébként is le van írva, hogy a jegyző a felelős, döntse el ő, kivel akar együtt
dolgozni.
Hegedűs József képviselő:
Rákérdezett, hol van leírva, hogy a jegyző mindenért felelős?
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Hozzáfűzte, nem szó szerint van leírva.
Hegedűs József képviselő:
Érdeklődött, a belső ellenőrzést ki fizeti, az önkormányzat?
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Hozzászólt, elmondta, hogy ezt illene tudnia a képviselőnek, mivel a Csépe Péter meg van bízva
és mindenkinek ellátja a belső ellenőrzését.
Hegedűs József képviselő:
Elmondta, ő a Csépének a megbízásáról nem tud, nem hallotta még a nevét sem, de egy
együttműködési megállapodás pont arról szól, hogy részleteiben leír mindent.
Vita alakult ki.
Tóth János polgármester:
Érdemi hozzászólás nem érkezet a továbbiakban, feltette szavazásra, az együttműködési
megállapodás elfogadásáról szóló határozati javaslatot.

A képviselő-testület 4 igen 2 nem 0 tartózkodás mellett fogadta el a határozati
javaslatot:
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2018. (VII.04.) határozata

Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Diósjenő Község
Önkormányzata és a Diósjenő Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között
Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés a melléklete
szerinti tartalommal elfogadja a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást a Diósjenő Község
Önkormányzata, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint
a Diósjenő Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségvetési szerv között.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

54/2018. (VI.04.) Kt határozat
Melléklete

Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészről Diósjenő Község Önkormányzata, másrészt a Diósjenő
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között az alábbiak szerint.
A megállapodást az együttműködő felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.), valamint az ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet alapján kötik.
Az Áht. 6/C § (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati
hivatali feladatait ellátja. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a
feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény
szerinti megállapodásban rendezi. A szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a
költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési
gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak megállapítása
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet,
- 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről előírásai alapján
történt.
I. Általános rendelkezések
1./ Felek

megállapodnak,

hogy

Diósjenő

Község

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzata (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) a kötelezően
megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét Diósjenő Polgármesteri Hivatal
jegyzőjének segítségével készíti el.
2./ Az elkészült jegyzőkönyvek Nógrád Megyei Kormányhivatal felé történő
megküldéséről a Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéséről Diósjenő
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
3./ Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges
személyi feltételeket biztosítja. A feladatellátáshoz szükséges helyiséget a
berendezéssel és a technikai eszközökkel együttesen ingyenesen biztosítja igény
szerint, havonta legalább 32 órában a Polgármesteri Hivatal (2643 Diósjenő,
Szabadság út 31.) szám alatti önkormányzati épületében - az emeleti tanácskozó
teremben.
4./ A nemzetiségi önkormányzat elnöke - amennyiben ezen időtartamon túl a
nemzetiségi önkormányzat részére igénybe kívánják venni ezen, vagy más
helyiségeket - egyeztetést köteles lefolytatni a jegyzővel.
5./ Diósjenő Község Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
feladatellátásához a Polgármesteri Hivatal épületében biztosít irodahelyiséget. Az
iroda helyiséget a berendezésével együtt ingyenesen biztosítja a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat részére.
6./ A Diósjenő Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzetiségi önkormányzat testületi
üléseinek előkészítését és a testületi döntések előkészítését, valamint az ehhez
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és az egyéb,
működéssel, gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
Az ezt meghaladó feladatok fedezetét és az egyéb működési költségeket a
nemzetiségi önkormányzat az állami támogatás felhasználásával és egyéb
bevételeiből biztosítja.
7./ Az önkormányzat hivatalos lapjában a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérésére lehetőséget biztosít a roma hagyományápolással, kultúrával és nyelvvel
kapcsolatos cikkek megjelentetésére.
8./ A települési önkormányzat honlapján a nemzetiségi önkormányzat
kezdeményezésére hirdetményüket, működésükkel kapcsolatos tájékoztatóikat a
jegyzővel történt egyeztetés után közzéteszi a Polgármesteri Hivatal.
II. Gazdálkodás
1./ A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése
A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi
önkormányzattal történő kapcsolattartásra a Jegyzőt jelöli ki.
A nemzetiségi önkormányzat elnöke a csoportvezető által előkészített költségvetési
határozatot tárgyév február 15-ig fogadja el. A költségvetési határozatnak
tartalmaznia kell a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési
kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési
és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön
jogszabályban meghatározott rend szerint. A nemzetiségi önkormányzat elemi
költségvetését a nemzetiségi önkormányzat határozat formájában hagyja jóvá.
2./ A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A testület - az első
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a
pénzügyi ügyintéző készíti elő.
3./ A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A költségvetés végrehajtása. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a pénzügyi ügyintéző látja el.

Kötelezettségvállalás rendje. A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai
terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról,
hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás
teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség
ellenjegyzése után történhet.

Utalványozás. A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozásra)
kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő
jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az
utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

Ellenjegyzés. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalásnak
a megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat
kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a Jegyző – akadályoztatása
esetén – a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó pénzügyi ügyintézői feladatokat
ellátó köztisztviselő jogosult. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az

ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

Érvényesítés. Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó
pénzügyi ügyintézői feladatokat ellátó köztisztviselő jogosult végezni.

Szakmai teljesítés igazolása. A szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos az
érvényesítést végző személlyel.
A helyi nemzetiségi önkormányzat esetében a szakmai igazolásra a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnöke jogosult. Amennyiben az elnök erre más személyt jelöl ki, a
szakmai teljesítés igazolására jogosult részére írásbeli meghatalmazást kell adni.
A nemzetiségi önkormányzat számlái
A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi
önkormányzat által választott számlavezetőnél - OTP Bank. - vezeti, mellyel
kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Pénzügyi Csoport végzi.
Pénzellátás
A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési
törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.
A nemzetiségi önkormányzat készpénzkezelése a Polgármesteri Hivatalnál a
nemzetiségi önkormányzat házipénztárában történik.
A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételből, valamint a
nemzetiségi önkormányzat bankszámlájáról felvett készpénz útján biztosítható.
A nemzetiségi önkormányzat elkülönített készpénzkezelésének feladatait, a
kötelezettségvállalás, az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és a szakmai teljesítés
igazolásának rendjét a Polgármesteri Pénzkezelési Szabályzatában is rögzíteni kell.
Készpénz a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki a
bevétel erejéig, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez
szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, RNÖ határozata) bemutatja és
szándékát, a pénzfelvételt megelőző napon de. 11.00 óráig a Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjének jelzi.
A pénztáros elszámolásra készpénzfelvételt csak írásban benyújtott, a nemzetiségi
önkormányzat költségvetésében meghatározott feladatra teljesíthet.
Az elnök a RNÖ képviselő-testület összehívása nélkül 30.000,-Ft/hó ellátmányt
vehet fel a költségvetésben tervezett, nem rendezvény jellegű feladatokhoz
kapcsolódó működési költségek fedezetére (pl. utazási költség, irodaszer vásárlás),
ennek elszámolására 30 nap áll rendelkezésre.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett rendezvény,
program megvalósítását részletes költségvetési terv alapján hozza meg. A részletes
költségterv elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának segítségét
kell kérni. (rendezvényekre vásárolt termékek járulék és adó vonzatainak
tervezéséhez)
A pénztáros elszámolásra vásárlási előlegként készpénzfelvételt csak írásban

benyújtott, a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében meghatározott feladatra,
részletező költségterv benyújtása mellett teljesíthet. A vásárlási előleg elszámolásánál
a költségtervben megjelölt feladatokhoz tartozó számlák benyújtására kerülhet sor.
Az elszámolásra benyújtott számlákra minden esetben fel kell jegyezni - a szakmai
teljesítés igazolásánál - felhasználás dátumát és milyen eseményen (rendezvényen)
történt a felhasználás.
4./ Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje.
A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot. A települési önkormányzat
hivatalának Pénzügyi Csoportja közreműködik a végrehajtásban.
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat,
szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat
elnöke - vagy e feladattal megbízott tagja - köteles a polgármesteri hivatal nemzetiségi
önkormányzat gazdasági ügyintézésével megbízott munkatársának leadni.
A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott
adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való
tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, a
helyi önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős.
A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló
vagyontárgyakról nyilvántartást a polgármesteri hivatal vezet. A leltározáshoz,
selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a
nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a Pénzügyi Csoportvezetője számára.
III. Egyéb rendelkezések
A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés
A Diósjenő Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségi
önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani,
működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a
kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a
nyomon követési rendszert.
A Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését
külső szolgáltató, megbízólevéllel ellátott belső ellenőr látja el.
Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben
meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a
polgármesteri hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve tartalmazza.
Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el,
az együttműködés során a megállapodás szabályait kölcsönösen betartják.
A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat

megbízatásának idejére kötik, úgy, hogy azt minden év január 31-ig, általános vagy
időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.
A Felek egyértelműen kijelentik, hogy a jelen Együttműködési megállapodás
elfogadásával hatályát veszti minden korábbi Együttműködési megállapodás, mely a
Diósjenő Község Önkormányzat és a Diósjenő Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között került megkötésre.
Diósjenő, 2018. év július hó 05. napja
______________________________

Diósjenő Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke

______________________________

Diósjenő Község Önkormányzata
polgármestere

Záradék
Az „Együttműködési Megállapodás”-t Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 54/2018. (VII.04.) Kt. határozatával, Diósjenő Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2018. (VII.02.)
RNÖ határozatával jóváhagyta.
Diósjenő, 2018. év július hó 05. napja
______________________________

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

3) Diósjenői Római Katolikus Egyházközösség kérelme.
Előterjesztés a jkv. melléklete.
Tóth János polgármester:
Ismertette a napirendi pontot, megkérdezte a PVESZ Bizottság elnökét, hogy milyen javaslatot
hozott a bizottság.
Molnár Istvánné képviselő:
Elmondta, hogy tárgyalta a bizottság és javasolja elfogadásra. Ezt az összeget a Református
Egyház is megkapta, tehát a bizottság elfogadásra javasolja.
Tóth János polgármester:
Megkérdezte, van e még kérdés valakinek.
Hegedűs József képviselő:
Felhívta a figyelmet, hogy május 18-án kelt a levél, június 8-án lett érkeztetve, és most van július
4-e.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Elmondta, 8-án érkezett a hivatalba, hogy mikor lett megfogalmazva az nem számít. Azóta
viszont nem volt rendkívüli ülés.

Vita alakult ki.
Poszpisel Györgyné Karitasz képviselője:
Elmondta, ő maga hozta be ezt a kérelmet és azért van az a dátum a levélen, mert akkor
fogalmazódott meg, de azóta négy kézen ment keresztül. Nincs ezzel semmi probléma, a javaslat
megtörtént az előző bizottságban, a képviselő-testületnek csak jóvá kell hagyni, ha nem hagyják
jóvá, akkor van a gond.
Vita alakult ki…
Tóth János polgármester:
Megkérdezte, van e még valakinek kérdése?
Hegedűs József képviselő:
Hozzászólt, itt azt írja a polgármester, hogy a támogatás összege a polgármesteri keretből.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
De ott a Reformátusról van szó, mert nem lett előterjesztve.
Zúgolódás…
Tóth János polgármester:
Feltette szavazásra a Római Katolikus Egyházközösség kérelmét.

A képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a
határozati javaslatot:
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2018. (VII.04.) határozata
a Diósjenői Római Katolikus Egyházközség támogatása a nyári katolikus
hittábor megtartásában.
Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Diósjenői Római Katolikus
Egyházközség kérelme” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kérelmező (Diósjenői Római Katolikus Egyházközség,
2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 26.) kérelmét támogatja.
2./ A Képviselő-testület a támogatás összegét 200.000,-Ft-ban állapítja meg, melyet a 2018. évi
költségvetés általános tartalékából biztosít.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, illetve a testületi határozatról
írásban értesítse a kérelmezőt.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére és
annak aláírására.
Határidő: 2018.07.05.
Felelős: polgármester
4) Boróka Gyermekjóléti Egyesület kérelme.
Előterjesztés a jkv. melléklete.
Tóth János polgármester:
Ismertette a napirendi pontot, megkérdezte a PVESZ Bizottság elnökét, hogy milyen javaslatot
hozott a bizottság.
Molnár Istvánné képviselő:
Elmondta, hogy tárgyalta a bizottság, elolvasták a tájékoztatót. Hozzátette, a támogatásokat olyan
formában szeretik odaadni, hogy azt túlnyomó részben a Diósjenői lakosok-gyerekek élvezzék. Itt
ebben a tájékoztató részben találtunk olyat, hogy tizenkét nemzetközi önkéntes munkás jön
hozzánk dolgozni két hétre, egy héten fizikai munkát végeznek, a második héten foglalkozásokat
tartanak a helyi gyerekeknek, esetenként országaikról lesz bemutató. Nem húzom az időt, a
bizottság azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a költségvetésben meghatározott 100,-eFt-ból
50,-eFt-ot kapjon meg az egyesület, amellyel szeptember végéig kell beszámolni. A fennmaradó
50,-eFt-ról az év hátralevő részében, megfelelő szolgáltatás nyújtásáért dönteni fogunk.
Hegedűs József képviselő:
Hozzászólt, véleménye szerint ez diszkriminatív. Például ha a Katolikus táborba jönnek
Portugálok, akkor ők nem fognak kapni? Elmondta, hogy az elfogadott költségvetésben olyan
tételsor alatt szerepel, hogy pénzösszeg átadások. Véleménye szerint erről nem kell szavazni, ezt
már a testület megszavazta.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Elmondta, a bizottság azért döntött így mivel a Boróka Egyesület több programot felsorolt a
kérelmében, hogy egész év során mit fog csinálni. Ezekből a programokból a július 2-6 kihúzható,
mert már folyamatban van. Azt hangoztatta a képviselő, hogy olyat támogatnak, ami ingyenes és a
helyi gyerekeket mozgatja meg. A Katolikus tábor egy hét, a Református tábor is egy hét, logikus,
mivel nincs több tábor, oda van adva a teljes összeg. A Borókának több programja van még idén,
ezért döntött így bizottság. Nincs ebben semmi rossz és ez nem diszkrimináció.
Vita alakult ki…
Schaff Ibolya Boróka Egyesület:
Szót kapott. Megköszönte, hogy születet egy ilyen határozat, hogy kapnak pénzt. A
költségvetésük éves szinten jóval magasabb ennél, de minden forintnak örülünk. Semmilyen
támogatásban nem részesülünk. Tájékoztatást adott a külföldi diákok jövőbeni tevékenységükről.
Blaskóné Csontos Mária képviselő:
Megjegyezte, maximálisan fel van háborodva a bizottsági döntésen. Ennyi program láttán, és
Diósjenő kulturális életének a pezsdítése, és akkor egy ilyet nevetséges kimondani. Micsoda dolog
ez!

dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Megkérdezte Schaff Ibolyát, hogy örülnek e ennek az 50,-eFt-nak és szeptemberben, ha beadnak
egy újabb kérelmet, jól jön e akkor is az 50,-eFt? Megjegyezte, hogy ez a pénz azoknak a
képviselőknek köszönhető, akik megszavazták a költségvetést, nem pedig azoknak, akik felálltak
kivonultak és nem szavazták meg, most pedig reklamálják a kifizetést. Hozzátette, hogy az
önkormányzat az ilyen jellegű támogatásokat nem állami pénzből fizeti ki, hanem a befolyt
adókból.
Schaff Ibolya Boróka Egyesület:
Válaszolt a kérdésre, természetesen nagyon örül a támogatásnak, de azért azt hozzátette, hogy
ebből az összegből nem sok mindent lehet megvalósítani. Elmondta, hogy köszönik szépen az
50,-eFt-ot, a maradék 50,-eFt-ot felajánlanák a Diósjenői Óvoda javára.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Hozzáfűzte, csak úgy tud lemondani a még birtokában nem lévő összegről, ha előbb azt
kérelmezi írásban és bele írja, hogy kinek a javára kéri.
Tóth János polgármester:
Szavazásra tette fel a bizottság javaslatát.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati
javaslatot:
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2018. (VII.04.) határozata
a Boróka Gyermekjóléti Egyesület kérelme
a 2018. évi költségvetésben tervezett 100.000,-Ft lehívására.
Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Boróka Gyermekjóléti Egyesület
kérelme” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kérelmező (Boróka Gyermekjóléti Egyesület, 2643
Diósjenő, Vörösmarty u. 12.) kérelmének helyt ad az alábbiak szerint:
 A Képviselő-testület a támogatás összegét 50.000,-Ft-ban állapítja meg, melyet
a 2018. évi költségvetés 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége) során tervezett
100.000,-Ft terhére biztosítja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, illetve a testületi határozatról
írásban értesítse a kérelmezőt.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére és
annak aláírására.
Határidő: értelemszerű

Felelős:

polgármester

5) Diósjenő Sportegyesülettel megkötött bérleti szerződés felülvizsgálata.
Előterjesztés a jkv. melléklete.
Tóth János polgármester:
Ismertette a napirendi pontot, megkérdezte a PVESZ Bizottság elnökét, hogy milyen javaslatot
hozott a bizottság.
Molnár Istvánné képviselő:
Tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság tárgyalta, de felkérte a jegyzőt, hogy részleteiben adja
elő.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Elmondta, a bizottság tárgyalta a Sportegyesülettel meglévő szerződést és a határozati javaslatot
úgy javasolja a testület elé, hogy a bérleti szerződés négyes pontját módosítja úgy, hogy 2018.
július hó 1. napjától 2020. június hó 30. napjáig jön létre. A szerződés lejárta előtt harminc nappal
kezdeményezni kell, ha újra meg szeretnék kötni. A szerződés kiegészül egy ponttal, amelyben a
felek kijelentik, hogyha kölcsönösen meg vannak elégedve egymás munkájával, akkor a szerződés
automatikusan további négy évvel meghosszabbodik.
Hornos Márton Sportegyesület Elnöke:
Hozzászólt, elmondta, hogy kezdeményezve lett ennek a szerződésnek a meghosszabbítása mivel
ő még új elnök, így nemrég került kezébe a tavaly megkötött, elfogadott szerződés módosítása. A
négyes pontjában 2016. július 1. és 2030. június 30-a között határozta meg a szerződés időpontját.
Elmondta az egyesület nem 15 évre, hanem 25-30 évre szeretet volna szerződést kötni. Ennek
indokát hosszan sorolta.
Kitért a TAO pénzekre, pályázatokra, az önkormányzat által adott pénzekre és az elnyert pályázati
pénzekre.
A sporttelepnek az értéke körülbelül 150.000.000,-Ft-ra emelte.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Kifejtette, az elnökúrnak, hogy a jelenleg elkezdett műfüves pályával durván 100.000.000,-Ft az
önkormányzat vagyona abból, amit felsorolt. A TAO-s pénzek hamarosan ki fognak futni, de az
önkormányzatnak akkor is oda kell magát tenni, ha szeretné, hogy működjön a sportélet és nem
százezrekkel, hanem milliókkal. Nagyon jól tudja, hogy egy megyei 2-es csapat működtetése
mennyibe kerül, nem olcsó. Ezt az önkormányzat, ha tudja, fogja is biztosítani. A szerződésről
pedig annyit mondott, hogy egyelőre két évre kötődne meg, de ezt követően mindig
meghosszabbodna automatikusan. Elmondta, hogy biztos, hogy az egyesületnek a 15 év a
biztonságosabb, de az önkormányzatnak az, ha nem lenne elkötelezve 15 évre, mert itt nem
mindig ugyanazok az emberek lesznek.
Horváth Attila:
Elmondta, hogy amikor két éve ideiglenesen átvette az elnökséget akkor a sportöltöző teljesen
használhatatlan állapotban volt. Se víz, se gáz nem volt, a tető, a fal, és a mennyezet omladozott.
A sportpálya használhatatlan volt. Az is elhangzott, hogy mennyit tett bele az önkormányzat.
Jelezte, hogy képviselők lemondtak a tiszteletdíjukról, így volt egy 3,5 milliós alap és az adó
vonzata. Tehát ezt az összeget az önkormányzattól kapták, de azért mert lemondtak a
tiszteletdíjukról. Minden évben az egyesület bérli a pályát az önkormányzattól. A bérleti díj
összege úgy alakul, hogy mennyi aktív sportoló van. Kb. 600,-eFt-ért bérelik, amit utána

visszakapnak támogatásként. Tehát az 3*600,-eFt-ot a sportegyesület fizette ki a bálokból, adventi
vásárokból stb.
Molnár Istvánné képviselő:
Megjegyezte, senki nem vitatta, hogy mennyit dolgoztak az önkéntesek. Megjegyezte, hogy ki lesz
a polgármester és a képviselő az csak rajtuk, Diósjenő lakosain múlik.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Elmondta, tudomása szerint itt voltak olyan elnökök, akik csak ártottak az egyesületnek és az
önkormányzat ettől akarja magát védeni. Kifejtette, hogy nem érti miért hiszik azt, hogy az
önkormányzat ártani akar, amikor maximálisan támogatjuk az egyesületet.
Horváth Attila:
Válaszolt. Igen, jó az önkormányzat és az egyesület között a kapcsolat. Nem véletlen akar velük
riportot az MLSZ és a Nógrád Megyei Hírlap, azért mert példaértékű.
Elmondja, véleménye szerint az önkormányzatnak le kellene ellenőriznie az egyesületeket, hogy a
megszavazott pénzt ki mire költi.
Alaksa Mihály képviselő:
Elmagyarázta miért véli jónak ezt a megoldást.
Blaskóné Csontos Mária képviselő:
Megkérdezte, érvényben van e még a tizenöt éves szerződés, és van e róla testületi határozat?
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Válaszolt, nincs érvényben. Van határozat, de utána kell nézni, ha az van írva, hogy azonnal
végrehajtandó akkor az elévült sajnos. A módosított szerződés a mai napig nem került aláírásra
egyik fél részéről sem.
Blaskóné Csontos Mária képviselő:
Hozzáfűzte, arról, hogy nem lett aláírva, sem a sportegyesület, sem a képviselő-testület nem tehet.
A polgármester igen, mert ő a felelős.
Vita alakult ki…
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Elmondta a módosított határozatot.
Tóth János polgármester:
Feltette szavazásra a módosított határozatot.

A képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta a határozati
javaslatot:
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2018. (VII.04.) határozata
a Diósjenői Sportegyesülettel megkötött Bérleti Szerződés felülvizsgálatáról.

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Diósjenő Sportegyesülettel
megkötött bérleti szerződés felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Diósjenői Sportegyesülettel megkötött szerződés 4)
pontjának módosítását javasolja az alábbi szövegtartalommal:
„A jelen bérleti jogviszony határozott időre – 2018. év július hó 1. napjától 2020.
év június hó 30. napjáig – jön létre.”
2./ A Képviselő-testület az ülésen jelenlévő Sportegyesület elnökének egyetértésével a szerződést az
alábbi pontokkal egészíti ki:
 A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szerződés 4)
pontjában meghatározott bérleti jogviszony eredményes teljesülése esetén a
bérleti jogviszony automatikusan meghosszabbodik a helyhatósági
választások évének június hó 30. napjáig.
 A bérbeadó fél kijelenti, hogy a Diósjenői Sporttelep működtetésére kizárólag
a Diósjenői Sportegyesülettel köt szerződést.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
6) Diósjenő Sportegyesület kérelme a 2018/19 futball-szezon működési kiadásainak
támogatásáról.
Előterjesztés a jkv. melléklete.
Tóth János polgármester:
Ismertette a napirendi pontot, megkérdezte a PVESZ Bizottság elnökét, hogy milyen javaslatot
hozott a bizottság.
Molnár Istvánné képviselő:
Ismertette a bizottság kérdéseit.
Hány edzőt szeretnének, mi az intéző feladata, a gondnok a pályát tartja karban?
Ifi szállítás busszal, ez miként, bérleti szerződéssel, vagy kölcsönadással?
Játékosok útiköltsége?
Bevételi díj, játékvezetői díj, egyesületi tagdíj, szponzorok stb.?
Hornos Márton Sportegyesület Elnöke:
Válaszolt, Ifinek, felnőttnek 1-1 edző. Tehát két edző minimum kell, mivel utánpótlásképzésről is
szó van. Vannak a kisgyermekek 7-8 évesek, nekik a Csaba, mint edző. A gondnok az
gondoskodik a pályáról és egyéb dolgokról, még az intéző végzi a nevezéseket, átigazolásokat,
tárgyalásokat, orvosi vizsgálatokat stb.
A nevezési díj 145.000,-Ft.
A kisbusszal a kisgyermekek szállítását meg lehet oldani, az ifinél már kell, 16-18 személy az nem
fér be, nekik muszáj lesz bérelni.
Bevétellel nem nagyon számolnak.
Molnár Istvánné képviselő:
Megkérdezte, az edző, az intéző, és a gondnoki munkakört hogyan gondoltátok, megbízással?

Hornos Márton Sportegyesület Elnöke:
Igen azzal.
Horváth Attila:
Hozzászólt, itt jelenleg csak a Józsa Csaba edző van Diósjenőn. Ő az utánpótlás korosztályokat
edzi, van négy korosztályunk. Balassagyarmaton, vagy Salgótarjánban korosztályonként van két
edző. A gyerekek fejlődését jobban lehetne biztosítani, ha lenne, mondjuk kapus edző. Négy
emberrel beszéltek és ők lesznek az edzők az ifi csapatnál.
Molnár Istvánné képviselő:
Rákérdezett, lehet tudni, hogy kik ők?
Horváth Attila:
Válaszolt, a Pergel Csaba, a Kovács Gergő, a Nagy Zoli, illetve a Varga Bence. Őket kerestük
meg, jelentkező nem nagyon volt, tettünk felhívást. A technikai vezetőnk Mezei Csaba lesz, neki
van gyakorlata benne, ezért kerestük meg őt. Az ifi csapatnál elég nagy a létszám így nem elég az
önkormányzatnak a kisbusz, nagyobb kell.
Molnár Istvánné képviselő:
A bizottság 1.757.000,-Ft-al támogatja a 2018 évi őszi szezon működési költségeit, ez pont a kért
összeg fele. Ugyan ennyit javasolunk a tartalék keret terhére és a 2019 évi költségvetésbe
betervezi.
Horváth Attila:
Hozzászólt, még annyit, hogy az edző iskolát az egyesület fizeti.
Hegedűs József képviselő:
Elmondta, őt Halász Csaba úgy tájékoztatta, hogy a tavalyi évben el lett különítve a kerítésre és a
műfüves pályára önrész. Akkor ez a mostani ötmillió? A határozati javaslat ugyan az, mint az
előzőnek.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Elmagyarázta, ez az, ami el lett különítve. Felolvasta a határozati javaslatot a testületnek.
Tóth János polgármester:
Feltette szavazásra a jegyző által felolvasott határozati javaslatot.

A képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta a határozati
javaslatot:
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2018. (VII.04.) határozata
a Diósjenő Sportegyesület kérelme a 2018/19 futball-szezon működési
kiadásainak támogatásáról.
Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Diósjenő Sportegyesület kérelme a
2018/19 futball-szezon működési kiadásainak támogatásáról.” tárgyú előterjesztést

megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Diósjenői Sportegyesület kérelmének az alábbiak szerint
ad helyt:
 A 2018/19 futballbajnokság őszi szezonját 1.757.000,-Ft-al támogatja a 2018.
évi költségvetés általános tartalék terhére.
 A 2018/19 futballszezon tavaszi szezonját 1.757.000,-Ft összeggel a 2019. évi
költségvetésben betervezi.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sportegyesület elnökét tájékoztassa
a meghozott döntésről.
Határidő: 2018.07.31.
Felelős: polgármester
7) Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.
(III.02.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztés a jkv. melléklete.
Tóth János polgármester:
Ismertette a napirendi pontot, felkérte a PVESZ Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet a
bizottság javaslatáról.
Molnár Istvánné képviselő:
Elmondta, a bizottság tárgyalta és a módosításokat elfogadásra javasolta.
Tóth János polgármester:
Feltette a kérdést van e még valakinek hozzászólása?
Hegedűs József képviselő:
Megkérdezte, a bizottság elnökétől, hogy ez a rendelet mikor került kifüggesztésre?
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Hozzászól, elmondta, hogy szerinte nem a bizottság elnökét kell erről kérdezni. Meg van adva,
hogy mit kell kifüggeszteni és ezt nem, csak olyat, ami a lakosságot érinti.
Hegedűs József képviselő:
Véleménye szerint, minden rendeletet ki kell függeszteni. A rendelet módosítása törvénytelen
módon történik, kérem jegyzőkönyvezni.
Napirendi ponton kívüli vita alakult ki…
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Felhívja a figyelmet arra, hogy van egy törvényességi felügyelet, és ha valami törvénytelen, akkor
ők küldenek felszólítást.
Hegedűs József képviselő:
Hozzáfűzte, van egyéb kérdése. Igazoltnak kell tekinteni annak a képviselőnek a távollétét, aki
engedéllyel van távol. Ki adja ezt az engedélyt?

dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Válaszolt, a levezető elnök.
Hegedűs József képviselő:
Folytatta, a tiszteletdíj megvonása, vagy csökkentése, maximálisan hat hónap, amelyről a
képviselő-testület dönt. Ez így jó?
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Válaszolt, igen.
Tóth János polgármester:
Elrendelt öt perc szünetet, ez idő alatt a PVESZB ülésezett.
SZÜNET

18:25-kor folytatódik a testületi ülés.

Megkérdezte az elnök asszonyt, hogy a bizottság hogyan döntött, mit javasol.
Molnár Istvánné képviselő:
Elmondta, a bizottság tárgyalta a módosított napirendi pontot, egyetért a jegyző által
elmondottakkal. A bizottság javasolja elfogadásra.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző:
Ismertette a módosításokat.
Tóth János polgármester:
Feltette szavazásra az SzMSz módosításait.

A képviselő-testület 4 igen 2 nem 0 tartózkodás mellett az SzMSz-t módosító
rendelet-tervezetet elfogadta.
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2018. (VI.05.) rendelete
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
2/2018. (III.02.) önk. rendelet módosításáról.
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjaiban biztosított jogával élve és a (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2018.
(III.02.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2018.
(III.02.) önk. rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 27. § a következő bekezdésekkel
egészül ki:
„(3) A képviselőnek és a bizottság tagjának – ide értve a bizottság nem Képviselő-testületi tagjait
is – a Képviselő-testületi és bizottsági ülésről való távolmaradása a képviselői tiszteletdíj
csökkentését, illetve megvonását vonja maga után.

(4) A képviselő tiszteletdíja 50%-al csökkenthető, amennyiben nem vesz részt a képviselő-testület
és bizottságainak munkájában.
(5) A képviselő tiszteletdíját teljes mértékben meg kell vonni, ha a képviselő távolmaradása a
képviselő-testület és a bizottság üléséről folyamatos.
(6) Távolmaradásnak kell tekinteni, ha a képviselő a tárgyalandó napirendi pontok 75%-ban
nincs jelen a testületi, illetve a bizottsági ülésen.
(7) A tiszteletdíj csökkentésének, illetve megvonásának maximális időtartama 6 hónap, melyről a
képviselő-testület dönt.
2. §
Az SzMSz 12. § (3) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) A rendkívüli ülés bármilyen értesítési módon összehívható (írásban, szóban, telefonon, emailen) azzal a megkötéssel, hogy az értesítésnek az ülés időpontját megelőzően legalább 48 órával,
az írásos előterjesztéseknek 24 órával korábban meg kell érkeznie.
(5) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a Képviselő-testület – a sürgősség okának közlésével –
legkésőbb az ülés megkezdésének időpontját megelőző 24 órával is összehívható. Ebben az esetben
bármilyen értesítési mód igénybe vehető.
3. §
Az SzMSz 15. § (2) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívót a napirendek írásos anyagával együtt úgy kell
kézbesíteni, hogy azt a települési képviselők és a meghívottak rendes ülés esetén az ülés előtt 72
órával, rendkívüli ülés esetén az ülés kezdete előtt 24 órával megkapják.
(6) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről – a rendes ülést
megelőzően 72 órával, a rendkívüli ülés előtt 24 órával – a község lakóit a hivatal hirdetőtábláján
történő kifüggesztéssel és a község honlapján való megjelenítéssel értesíteni kell. A meghívó
közzétételéért a jegyző a felelős.
Záró rendelkezés
4. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a
kihirdetését követő második napon.
Diósjenő, 2018. év július hó 4. napja

Tóth János

dr. Őszi Attila Csaba

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Diósjenő, 2018. év június hó 5. napja

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

A polgármester 18 óra 30 perckor bezárta a testületi ülést, megköszönte minden megjelentnek a
munkáját és a megjelenését. A továbbiakban zárt ülést rendelt el.
Diósjenő, 2018. év július hó 04. napja

Tóth János
polgármester

Mellékletek:
 jelenléti ív
 meghívó
 előterjesztések

P.H.

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

