
 

 

Tiszaszentmárton község Önkormányzat képviselő-testület Pénzügyi Bizottsági ülésének: 

 

 

a) jegyzőkönyve 

b) határozata 

c) melléklete 

 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 

Tiszaszentmárton, 2013. szeptember 17. 

 

Orbán Ferencné  

Pénzügyi bizottsági elnöke 

 



15. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzati képviselő testületének Pénzügyi Bizottsági 

ülésén 2013.09.17-én 

Jelen vannak: Orbán Ferencné  - pénzügyi bizottság elnöke 

 Szabó Károly - bizottsági tag 

 

Hiányzik: Szabó Zoltán - bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Szűcs Dezső - polgármester 

 Szabó Zoltánné - költségvetési előadó 

 Dr. Szép Béláné - jegyző 

   

Meghívottként jelen van: Boros Gyula alpolgármester, valamint Takács Edina megbízott 

aljegyző. 

Helye: Tiszaszentmárton, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme 

 

Orbán Ferencné biz.elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, 

megállapítja, hogy az ülésen jelen van 2 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. Javaslatot tesz arra, a meghívóba szereplő napirendi pont megtárgyalására. 

 
Szűcs Dezső polgármester: tájékoztatásként elmondja, hogy az államháztartásról szóló 
törvény értelmében az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-
ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.  A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata 
257.237 e Ft. A módosított előirányzat 299.933 e Ft, az I. félévi teljesítés pedig 205.672 e Ft.  
 

Orbán Ferencné biz.elnöke: kérdez, hogy a  munkaügyi központ által lefinanszírozott Start 

munka programban a lefinanszírozott eszközök mit takar konkrétan? 

 

Szűcs Dezső polgármester: elmondja, hogy ebből lett vásárolva az Önkormányzat számára 

erőgép, a munkaruhák, a termeléshez szükséges eszközök, vetőmagok. 

 

Boros Gyula: elmondja, hogy Szűcs Dezső helyett ő vett részt a TRV. Zrt-nél megtartott 

tájékoztatáson, ahol elhangzott, hogy 2014. év végére a közművagyon értékbecslést el kell 

végeztetni. Az MNV egy részvényt 10 e. ft-ban állapított meg, de a Trv. Zrt ezt 38e ft-ért 

kínálja. Az Önkormányzatok kötelesek a közművagyonból részesedést vállalni minimum egy 

részvény erejéig, de Hajdu Gábor ígéretet tett arra, hogy tisztázza a kérdést, hogyan lett a 10E 

Ft-ból 38 E Ft. A közmű tulajdonból 1 % kerül értékesítésre. 

 



16. 

 

Orbán Ferencné biz.elnöke: mindenképp azt javasolja, ha már kötelező a részvényvásárlás, 

egy részvény kerüljön megvásárlásra. 

 

Több kérdés, javaslat hozzászólás nem érkezett, a bizottság a következő döntést hozta 

egyhangúlag 2 igen szavazattal: 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának 
5/2013. (IX.17.) 

határozata 
 
 

1. A 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló írásbeli előterjesztést 

elfogadja, javasolja testület elé terjeszteni változatlan formában és javasolja számára 

annak elfogadását.  
 

 

Több napirendi pont nem volt, a bizottság elnöke javasolja az ülés bezárását. 

 

 

kmf. 

 

 

Szabó Károly         Orbán Ferencné 

bizottsági tag        Pü.-i bizottság elnöke 

 

 

Tiszaszentmárton, 2013.10.28. 

 

 


