
 

 

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. 05.12-én  (kedd) 

15:00-ra 

összehívom 

Tiszaszentmárton község házasságkötő termébe 
 
 

NAPIRENDEK 
 
 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának teljesítésére, 
zárszámadás elfogadására 
Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke 

 
3. Egyebek 
 

 
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke 
 
Tiszaszentmárton, 2015.05.08. 

 
 

Szabó Károly sk. 
bizottság elnöke 



 

 

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottságának: 
195-3/2015. 

a) jegyzőkönyve 
b) határozata: 
c) melléklete 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának teljesítésére, 
zárszámadás elfogadására 
Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke 

 
 
3. Egyebek 

 
 
 
 
 
 
 
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke 
 
 
Tiszaszentmárton, 2015.05.18. 
 
 
 

Szabó Károly 
bizottság elnöke 

 
 



3. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottságának ülésén 2015.05.12. 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 
Szabó Zoltánné Pénzügyi főelőadó 
Dr. Szép Béláné- jegyző 

   
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. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának teljesítésére, 
zárszámadás elfogadására 
Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke 

Szélné Pap Aranka: kérdezi, hogy az egészségügy finanszírozása elegendő e a költségekre? 
 
Szabó Zoltánné: elmondja, hogy ’majd 1,5M Ft-ot kell még hozzátenni. 
Szűcs Dezső: elmondja, hogy az ígéretek szerint az egészségügyben dolgozóknak 
bérrendezése várható. A finanszírozás idei évtől emelkedett ugyan 130 e Ft-al, de ez nem 
fordítható bérre, csakis rezsiköltségre. 
 
Szabó Károly: akkor összegezhetjük, hogy 512 e Ft. maradvánnyal zártuk a 2015. évet? 
 



4. 

 

Szabó Zoltánné: igen, de ez nem kézzel fogható maradvány, mivel már meg van terhelve: az 
önkormányzati bérlakásokra fordítandó költséggel és a polgármester alpolgármester 
költségtérítésével. 
 
Szabó Károly: javasolja hogy mivel több kérdés nincs, a képviselő testület részére ilyen 
módon javasolják annak elfogadását. Bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot 
hozta 

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi – és 

Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának 

3/2015. (V.12.)  

határozata 

az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának teljesítéséről, zárszámadás elfogadásáról 
 
 
Bizottság: 

Javasolja azt változatlan formában a képviselő testületnek elfogadni. 

 

Értesül: pénzügyi főelőadó helyben 

 
 
 
 

2. Trsp: Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Szabó Károly 
 

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

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy a Start közfoglalkoztatási programok elindultak, s leutalásra 
került 2 havi munkabér előleg, valamint a dologi költségek 70%-a, ez nagyban megdobja a 
költségvetést. Megérkezett a terület alapú támogatás 1. részlete is.  

Szélné Pap Aranka: kérdezi, hogy mekkora is volt a 2014. évi hiány ? 

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy az elmúlt éven ugyan 6M ft. hiánnyal került elfogadásra a 
költségvetés, az idei évi összeért. 



5. 

 

Szabó Károly: nagyon részletesnek találja a szöveges beszámolót, így csak egy kérdése 
lenne: a készletértékesítés ellenértéke az önkormányzat által megtermelt áruk eladásából 
származó bevétel? 

Szűcs Dezső: igen, a bab, a burgonya, káposzta, alma, kukorica, cirok és egyebekből 
származó bevétel 

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 

4/2015. (V.12.)  

határozata 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

Bizottság: 

Javasolja azt változatlan formában a képviselő testületnek elfogadni. 

 

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 


