
 

 

 

 

Tiszaszentmárton község Önkormányzata 
Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság  
Tiszaszentmárton Damjanich út 30. 
126-2 /2016 
 
 
 

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

 
2016. február 17-én   

16:30-ra 

összehívom 

Tiszaszentmárton község házasságkötő termébe 
 
 

NAPIRENDEK 
 
 

1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
Előadó: Szabó Károly 

 

2. Előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelet megtárgyalására 

Előadó: Szabó Károly 

 
Egyebek 
 
 
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke 
 
Tiszaszentmárton, 2016.02.15. 
 
 
 

Szabó Károly sk. 
bizottság elnöke 



 

 

 

 

 
 

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottságának: 
 

a) jegyzőkönyve 
b) határozata:1-2/2016. 
c) melléklete 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

 

1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
Előadó: Szabó Károly 

 

2. Előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelet megtárgyalására 

Előadó: Szabó Károly 

 
Egyebek 
 
 

 
 
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke 
 
 
Tiszaszentmárton, 2016.03.04. 
 
 
 

Szabó Károly 
bizottság elnöke 

 



 

 

3. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottságának ülésén 2016.02.17. 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 főmunkatárs 
 
   
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.  
 

1. Előterjesztése Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
 

 
Szabó Károly, elnök: felkéri Szabó Zoltánné pénzügyi előadót, hogy ismertesse az első 
napirend indokoltságát. 

 
Szabó Zoltánné: elmondja, hogy az önkormányzatnak egyetlen adósságot keletkezető 
ügylete van, ez pedig a gyümölcsfák árának visszafizetése. A megállapodás szerint a 
felvásárló a beszállított mennyiségből vonja le az esedékes hitelösszeget. Az utolsó rész 
most esedékes. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem érkezett, a bizottság egyhangúlag a következő 
határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi – és 

Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának 

1/2016. (II.17.) 

határozata 



 

 

4. 

 

Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 

Bizottság: 

Javasolja az előterjesztés szerinti formában a képviselő testület elé terjeszteni, s javasolja 
számukra azt elfogadni. 

 
 

2. Előterjesztése a 2016. évi költségvetési rendelet megtárgyalására 

 
 

Szélné Pap Aranka: Jól emlékszik, hogy tavaly 12 000e volt a szociális keret? 
 
Szabó Zoltánné: igen 
 
Szélné Pap Aranka: így a 14 000e lehetőséget adhat a szociális rendelet módosítására, 
arra, hogy a települési lakhatási támogatás összegét növeljük?! 
 
Szűcs Dezső: igen, már gondolkodtunk az új szabályozáson 
 
Szabó Károly: javasolja, hogy nézzük szép sorban a tételeket! 
 
Szabó Zoltánné:Bevételek: Az önkormányzatok általános támogatása idén 15 661e Ft., a 
szociális  és gyermekjóléti feladatokra 18 171 Ft támogatást kapunk, ebből kell 
finanszírozni a szoc. feladatokat és a szünidei étkeztetést. A megbontás kiadások lapon 
található. Közművelődés összege nem változott 1 397e FT. Az OEP- től kapott 
finanszírozás 15 876e., ez megoszlik, hogy 12 416e orvos, 3 384e védőnő, 76 e iskola 
egészségügy. Az adóbevételek még mindig alacsonyak: 3 250e Ft a várható. Egyéb 
közhatalmi bevételek a pótlékok 150e Ft a tervezett bevétel. A szolgáltatások ellenértéke a 
az épületek bérleti díja, Ti-Kösz üzembérlete.  Az áru értékesítés: alacsony a tervezett 
bevétel, mivel nem tudjuk milyen mezőgazdasági év áll előttünk. 
Kiadások: 

A közfoglalkoztatás most is nagyon magas kiadási tételként szerepel, és megemeli a 
költségvetési kiadások/bevételek oldalát, de tudjuk,hogy ez csak átfolyik rajtunk 
gyakorlatilag. A közvilágítás tervezett összege: 2 240e áfával, a város és községgazdálkodás 
magában foglalja: pld informatikai szolgáltatás fülön a honlap karbantartása, eper program, a 
kommunikációs szolgáltatás a polgármester telefonszámlája, közüzemi díjak, kisebb javítások 
költségei 200 e Ft értékben, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: ingatlan vagyon 
kataszter, fogorvosi hozzájárulás, egyéb szolgáltatások: banki költség 1 500e Ft-ra tervezve, 
postai díjak, biztosítás, államháztartáson belülre juttatott kiadás 650e Ft központi orvosi 
ügyelet, 200 e ft kistérségi hozzájárulás, államháztartáson kívüli juttatás 3 220 e, ami 
jubileumi juttatás járulékaival és 100-100-100 e Ft a civil szervezetek támogatása. 
Önkormányzati jogalkotási kiadás: itt nagy tétel a 6 203 a választott tisztségviselők 
illetménye, mint polgármester és képviselők. A polgármesteri keret- az egyéb dologi kiadások 



 

 

5. 

 

200 e Ft. Az önkormányzati lakás a tanári bérlakások, a 250e ingatlan beszerzés a Goller telep 
2. részének megfizetése. A közművelődési keretben szakmai anyag van és szolgáltatások, 
mint előadások. Házi segítségnyújtáson A HMC gépjármű üzemeltetési költsége szerepel és 
biztosítása, valamint a kistérségnek nyújtandó 600 e Ft támogatás 
 
Szűcs Dezső: elmondja, ezt csak akkor fogjuk átadni, ha pályázatból meg tudjuk 
finanszírozni. 
 
Szabó Zoltánné: Gyermekek ellátási közt 100 e Ft + ÁFA van tervezve Rostás Viktor 
szállításra, 1 000 e Ft továbbtanulók támogatására és 350e Bursa. Egyéb segély: ez a lakhatási 
támogatás: 4 200e, Karácsonyi támogatás és idősek napi támogatás 2 400 e, települési 
átmeneti 400 e, és szociális tüzelőanyag vásárlás. Háziorvosi szolgálatnál tervezett a doktor 
bére és többlet feladatai 5 383e, új védőnő és Andrea bére, a takarítónő bére 5 343e Ft , 814 e 
jubileumi jutalom 40eves Mónus Lászlónénak, Erzsébet utalvány és 8 e Ft kiegészítés. 
tisztítószerek, szakmai anyagok.  A védőnőnél: a bérre 2196e Ft van tervezve 60e Ft iskola 
egészségügy, 96 e utalvány és 42 e bejárás. Zöldterület üzemeltetési anyag 50 e +Áfa, 
köztemető: fáklya víz villany, szemétszállítás. Iskola egészségügyön szakmai anyagok vannak 
tervezve: gyógyszer, kötszer. A bevétel kiadási különbözet 4 361e , ezt vélhetően a 
pénzmaradvány fogja fedezni.  
 
Szélné Pap Aranka: nem kevés a szünidei étkeztetésre kapott pénz? 
 
Takács Edina: nem, elmúlt éven a nyári gyermekétkeztetésre kaptunk 2 200 e Ft-ot, most 4 
héttel hosszabb az időszak mindössze s majd a dupláját. Úgy tudja, máshol, ahol nagyobb az 
adóerő képesség, ott kevesebb finanszírozást kaptak, önerőből kell kiegészíteni. 
 
Szabó Zoltánné: most egy főre 570 Ft-ot finanszíroz a korábbi 440 helyett. Havonta utalja, 
mint a normatívát kell elszámolni. 
 
 
A napirendhez több hozzászólás nem érkezett, a bizottság egyhangúlag a következő 
határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi – és 

Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának 

2/2016. (II.17.) 

határozata 

- 2016. évi költségvetési rendelet megtárgyalásáról 

Bizottság: 



 

 

6. 

 

Javasolja a 2016. évi költségvetési rendeltet az előterjesztés szerinti formában a képviselő 
testület elé terjeszteni, s javasolja számukra azt elfogadni. 

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

 

kmf. 

Szabó Károly         Perka Albertné 
bizottsági elnöke        bizottsági tag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


