
 

 

Tiszaszentmárton község Önkormányzat  
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság 
Tiszaszentmárton Damjanich út 30. 
 
 
 

Az önkormányzati képviselő testület által 2014. október 27-én megválasztott Pénzügyi – és 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságot 
 
 
 

 
2015. 02.24-én  (kedd) 

16:00-ra 

összehívom 

Tiszaszentmárton község házasságkötő termébe 
 
 

NAPIRENDEK 
 
 
 
 
 

 
1. Előterjesztés 2014. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalására 

Előadó: Szabó Károly bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásának megtárgyalására 
Előadó: Szabó Károly bizottság elnöke 

 
 

3. Egyebek 
 
 

Tiszaszentmárton, 2015.02.20. 
 

 
Szabó Károly sk. 
bizottság elnöke 

 



 

 

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottságának: 
 

a) jegyzőkönyve 
b) határozata: 
c) melléklete 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1. Előterjesztés 2014. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalására 
Előadó: Szabó Károly bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásának megtárgyalására 

Előadó: Szabó Károly bizottság elnöke 
 

 
3. Egyebek 

 
 
 
 
 
 
 
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke 
 
 
Tiszaszentmárton, 2015.02.25. 
 
 
 

Szabó Károly 
bizottság elnöke 

 
 



3. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottságának ülésén 2015.02.24. napján 
 
Jelen vannak: Szabó Károly - bizottság elnöke 
 Perka Albertné - bizottsági tag 
 Szélné Pap Aranka - bizottsági tag 

 meghívottként jelen van:  
          Szűcs Dezső polgármester 

 Takács Edina megbízott aljegyző 
Boros Gyula alpolgármester 
Szabó Zoltánné Pénzügyi főelőadó 

   
Helye: Tiszaszentmárton, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme 
 
Szabó Károly, biz.elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, 
megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
 
Kérdést tesz föl: a bizottság elfogadja e a napirendi pontok sorrendjét, illetve van e javaslat új 
pont felvételére. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadja a sorrendet. 
Új napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat. 
 

1. Trsp: Előterjesztés 2014. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalására 
Előadó: Szabó Károly 

 

Szabó Károly elnök: felkéri Szabó Zoltánnét ismertesse a módosítás szükségességét! 

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy a többi közt az ÖnHiKi támogatás miatt is szükséges a 
módosítás, ugye az önkormányzat pályázott, ugyan jóval több forrásra mint ami érkezett 3,5 
Millió Ft, de ez is alapjául szolgál a módosításnak, ahogy az is, hogy a szociális kiadásokra 
keveset terveztünk, így át kell csoportosítani. 

Szélné Pap Aranka: kérdezi, hogy az egészségügy esetében Zsurk Önkormányzat mikor 
utalta át hozzájárulását a körzet fenntartásához? 

Szabó Zoltánné: tavaly decemberben kaptuk meg, ez általában így van. 



4. 

 

Szélné Pap Aranka: látja, hogy a Rehab foglalkoztatásnál szerepel olyan tétel - 400 000Ft- , 
hogy önerő, erre szükség volt a foglalkoztatásnál? 

Szabó Zoltánné:  elmondja, hogy nem volt erre szükség. 

Takács Edina kiegészíti, hogy e foglakoztatás esetében 2 havi bért kellett úgymond 
megelőlegezni. 

Szabó Zoltánné: ennek elszámolása van folyamatban, várhatóan megérkezik ez az összeg is.  
Már 300 e Ft-ot leutaltak a 400 e-ből, nem tudjuk, hogy a 100 e Ft.-ot miért tartják vissza. 

Szabó Károly: amit itt látunk, ezek már mind tények, ezekkel nem tudunk mit kezdeni. 

Boros Gyula: kérdezi, a konszolidációból származó tétel szerepel e ebben? 

Szabó Zoltánné: nem ,ebben nem, ez módosítás, majd a beszámolóban lesz benne. 

Szűcs Dezső: elmondja, hogy abból a 20 Milliós tételből 16 Millió került felhasználásra a 
Táncsics út felújítására, a 4 M Forint pedig az egészségügy felújítására lesz fordítva- rámpa a 
tanácsadóhoz, belső átalakítás, akadálymentesítés, szigetelés. 

Szabó Károly: indítványozza a bizottságnak, hogy a képviselő testület részére ilyen módon 
javasolják annak elfogadását, akik 3 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi – és 

Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának 

1/2015. (02.24.)  

határozata 

2014. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalásáról 

 

Bizottság: 

Javasolja azt változatlan formában a képviselő testületnek elfogadni. 

 

Értesül: pénzügyi főelőadó helyben 

 

1. Trsp: Előterjesztés 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásának 
megtárgyalására 
Előadó: Szabó Károly 

 

Szabó Károly elnök: javasolja, hogy kezdék a bevételi oldal tételeivel 



5. 

 

Szélné Pap Aranka: kérdezi, mit jelent a zöldterület gazdálkodás, átjárható e? 

Szabó Zoltánné: átjárható, a parkok fenntartásához kapcsolódó tételeket tartalmazza 

Szűcs Dezső:  elmondja, hogy az egészségügynél látszik, hogy a kiadási és bevételi oldal 
különbözete mintegy 1 1,4 M. Ft. Ennyivel kell az önkormányzatnak az egészségügy 
költségvetését kiegészítenie. Ez nagyjából minden éven ekkora tétel/hiány. Az orvos bérét 
kell ide érteni, ami napi 20 000Ft, - egyelőre vállalkozóként van jelen az orvos nálunk, de 
későbbiekben szeretne közalkalmazott lenni- ,az asszisztencia Erzsébet utalványa 8000 Ft/ fő 
értékben, és a 10 000Ft. bérpótlék. A területi pótlék igénye továbbra is fennáll.  

Szabó Károly: javasolja haladjanak inkább soronként! 

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy a helyi iparűzési adóerő képesség kiegészítése idei éven: 
2 877 074 ft. 

Szabó Károly: ez kötött felhasználású? 

Szabó Zoltánné: annyiban, hogy az Önkormányzatnál kell felhsználni 

Szélné Pap Aranka: a jövőben hogy alakul az aktív korúak ellátása, és ez itt hogyan jelenik 
meg? 

Szabó Zoltánné: februárig van betervezve a hozzájárulás mértéke, az a 8 937 000 Ft.. 

Szélné Pap Aranka: ez egy összegben érkezik ide? 

Szabó Zoltánné: nem , havi lebontásban kapjuk, de év végén kell elszámolni vele 

Boros Gyula: ugye nem kell sem fél sem ¾ éves beszámolót beterjeszteni most már?! 
Hogyan szerez majd tudomást a testület a költségvetés alakulásáról? 

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy attól, hogy nem kötelező, valószínűleg lesz beterjesztve egy 
kis összesítő negyedévente, amit lehet hozni a képviselő testület elé. 

Szélné Pap Aranka: iparűzési adót az a településen élő fizet, aki olyan tevékenységet folytat? 
Aki őstermelő vagy egyéni vállalkozó az fizet e? 

Szabó Zoltánné: az IPA tevékenységhez kötött,. Elmondja, az őstermelőre is vonatkozik 
helyi rendelet szerint az IPA. önbevallást kellene tegyen, és befizetni a z adót. Természeten 
aki tételes adózó, és számlával igazolható költsége van, mindez alapján kell az IPA alapot 
számolni. Ezt a könyvelőiknek lenne tudni. A működési bevételekhez egyébként csak az 
került betervezésre, ami biztos. 

Boros Gyula: kérdezi, a helytörtének megírásának lesz e még költsége? 

Szűcs Dezső: igen, ugyanis Sallai Józska bácsi csekélynek gondolja a szerzői juttatásokat,így 
még 160 000FT-ot gondol, hogy ennyivel hozzá kell járulni. Ennek vélhetően egy részét, 
30 000 Ft-ot a megyei önkormányzattól megkap az Alapítványunk, így annyival kevesebb az 
összeg, de hozzájön majd a könyvbemutató rendezvényének költsége. 



6. 

 

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy a város-  és költséggazdálkodás a következőket takarja: 

- könyvelői programok: eper, katavin 
- telefon költség 
- villamos energia 
- karbantartás 
- némi tiszteletdíj 
- postaköltség 
- bankköltség, ami elmúlt éven: 1 800 000 Ft. volt 
- biztosítás 

Tavalyi év alapján lett tervezve. A 9 937e a segélyeket takarja az elmúlt év decembere, 
2015.január- február hónapjára. ezeket átadjuk Tiszabezdédnek, hiszen közös hivatal fizet. 
600 000 Ft. a központi orvosi ügyeleti hozzájárulás, 200 000Ft Mánsok és térsége Szociális 
központnak hozzájárulás, 200 000 Ft. a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
hozzájárulása. 

Szűcs Dezső: elmondja a Mándoki Szociális központ költségvetéséhez eddig nem kellett 
hozzájárulni, mert volt szerkezetátalakítási támogatás. idén ez már nem lesz. Településekre 
levetítve került meghatározásra, hogy mennyivel kell hozzájárulni. nekünk a gyermekjólét 
jelenti a hozzájárulás alapját, ott majd 1Millió a hiány, de sikerült leredukálni 270 000 Ft-ra, 
úgy hogy a kistérségnél forrásra találtak. 

A civil szervezetek támogatása három civil szerveztünk segítését takarja: sport, nyugdíjas 
klubb, polgárőrség. Ők 100-100-100 ezer forint támogatásban részesülnek. Kertbarát 
támogatást nem kap. A Ti-Kösz Kft.-nek 500 000 Ft.  van betervezve. 

Szabó Károly: kérdezi, hogy választást követően arról volt szó, hogy a tiszteletdíjak 
felülvizsgálatra kerülnek költségvetéskor, hisz az alpolgármesternek sem a törvény szerint van 
megállapítva a juttatása.  

Szűcs Dezső: amint látja a bizottság a hiány 6,4 Millió Forint, úgy, hogy nincs tervezve 
tiszteletdíj, az alpolgármesternek sem tervezett a tiszteletdíj, sem költségtérítés, és ő maga 
sem vesz igénybe költségtérítést. ő maga nem fog javasolni olyan költségvetést elfogadni, 
amiből úgy látja lehet még faragni. Ebből azonban szerinte már nem lehet. 

Boros Gyula: hasonlóan látja a tiszteletdíj kérdését, de javasolja, hogy maradjon benne, ha 
már egyszer sem azzal tervezve, sem a nélkül tervezne nem lehet összehozni 0-ra a 
költségvetést. 

Szűcs Dezső: senki ne gondolja, hogy ezt majd ÖnHiKi-vel meg tudjuk oldani. Ezeket e 
tételeket addig nem szabad kifizetni, amíg nem áll rendelkezésre rá a forrás. 

Boros Gyula: javasolja ezt a hiányt azon a soron kimutatni, amelyre az ÖnHiKi támogatás 
benyújtható. nem tartja fairnak, ha a törvény előírja, hogy mennyi legyen egy főállású 
polgármester bére, és mennyi hozzá a költségtérítése, azt nem finanszírozza le. 
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Szabó Zoltánné, Takács Edina: ezt nem lehet így megoldani 

Boros Gyula: aggódik, meglesz e a települési támogatás forrása? 

Szabó Zoltánné, Takács Edina, Szűcs Dezső egyhangúan válaszol: igen, megvan. 

Szűcs Dezső:idén megszűnik a társulat. Ott a számlanyitás és az 1. LTP részletet az 
Önkormányzat fizette meg anno a lakosságnak, ez kb 2 -2,5 M. Ft. volt 2011-ben. Döntés fog 
születni az LTP sorsáról a következő hetekben, s amennyiben az a döntés születik, hogy az 
LTP számlán lévő összeg mindenki számára a saját rendelkezésre lesz bocsájtva, ezt a díjat 
csak vissza kellene fizesse a lakosság az Önkormányzatnak. 

 

Több kérdés, javaslat nem érkezett, Szabó Károly elnök szavazásra bocsájtja a 2015. évi 
költségvetést. A bizottság egyhangúan a következő határozatot hozta: 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi – és 

Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának 

 

2/2015. (02.24.)  

határozata 

2015. évi költségvetési rendelet elfogadásának megtárgyalásáról 

Bizottság: 

Javasolja azt a képviselő testületnek elfogadni az előterjesztés szerint a képviselői 
tiszteletdíjak betervezése nélkül. 

 

Értesül: pénzügyi főelőadó helyben 

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

 

kmf. 

Szabó Károly         Perka Albertné 
bizottsági elnöke        bizottsági tag 


