Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án
megtartott ülésének:
a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai: 13-17.
d.) rendeletei:
3-4/2013.
e.) mellékletei

Napirendi pontok

1./ Előterjesztés szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet
jóváhagyására
Előadó: Szücs Dezső polgármester
2./ Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának díszpolgári cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítására.
Előadó: Szücs Dezső polgármester
3./ Előterjesztés vagyongazdálkodási terv elfogadására
Előadó: Szücs Dezső polgármester
4./ Előterjesztés TI-KÖSZ Kft. Ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására.
Előadó: Szücs Dezső polgármester
5./ Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előadó: Szücs Dezső polgármester
6./ Előterjesztés Tiszaszentmárton Községért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására
Előadó: Szücs Dezső polgármester
Meghívott: Nemes Gyula kuratórium elnöke
7./egyebek

Tiszaszentmárton, 2013. március 28.
Szücs Dezső polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzati képviselőtestületének 2013. március 28-án
16:00 kezdettel megtartott testületi ülésén.
Tiszaszentmárton Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében

JELEN








Szűcs Dezső
Boros Gyula
Kovács Gábor
Leskovics Gáborné
Szabó Károly
Szélné Pap Aranka

VANNAK

– polgármester
– képviselő, alpolgármester
– képviselő
– képviselő
– képviselő
– képviselő

Meghívás alapján megjelent:
 Takács Edina - igazgatási előadó
 Szabó Éva - nyugalmazott jegyző
 Varga Béla - Ti-Kösz Kft. ügyvezetője
 Szabó Zoltánné - Start munkaprogram szervező
Szűcs Dezső polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen jelen van
5 fő képviselő, Orbán Ferencné hiányzik, az ülés határozatképes.
Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalásán túl:
- Civil szervezetek támogatására vonatkozó szabályzat elfogadását
- a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását
- illetve a 4. napirendi pont kibővítésére tesz javaslatot: Ti- Kösz 2012. évi
beszámolójának elfogadása, és 2013. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozóan-s
javasolja, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalásával kezdődjön,majd azt a 2012.
évi költségvetési rendelet módosítása kövesse.
Megkérdezi van-e más napirendi pont felvételére javaslat.
A képviselő testület nem tesz javaslatot új napirendi pont felvételére, Polgármester út által tett
javaslatot a napirendek tárgyalására 6 igen szavazattal elfogadja.

1.) Tárgy: /4.tsp./ TI-KÖSZ Kft. Ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztása, 2012. évi beszámolójának elfogadása, 2013. évi üzleti tervének
elfogadása
Előadó: Szücs Dezső polgármester
84.

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van érintettség okán: Varga Béla- Ti- Kösz /ügyvezető
igazgatója/ és
Szabó Zoltánné / Ti- Kösz könyvelését vezető/
A gazdálkodási/üzleti tervben 2013. évre vonatkozóan Varga Béla ügyvezető alapbérének
112. 500Ft-ról 130. 000 Ft-ra növelése van tervezve. Az üzleti terv alapján A Ti-Kösz
iparűzési adót fizet az önkormányzatnak, 2013 évtől pedig az önkormányzattól nem tart
igényt költségvetési hozzájárulásra.
Szélné Papp Aranka: javaslatot tesz a jelen lévő 2 fő számára cafetteria/ egyéb juttatások
nyújtására, tekintettel a leterheltségükre.
A Ti-Kösz Kft. új alapító okiratának elfogadása arra irányul, hogy mind az ügyvezetői
megbízatás, mind a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának határideje 2014.12.31-re
tolódjon, ugyanis ez 2012.december 31-el lejárt.
Szűcs Dezső kéri, hogy a napirendi pont összetettségére tekintettel a szavazás több részletben
történjen.
A Ti- Kösz Kft 2012. évi beszámolójával kapcsolatban a képviselő testület 6 igen szavazattal
a melléklet részét képező beszámoló alapján, a következő határozatot hozta:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2013./ III. 28. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
Ti- Kösz Kft 2012. évi beszámolójának elfogadásáról
Önkormányzat Képviselőtestülete:
A Ti- Kösz 2012. évi beszámolóját elfogadta.
Szűcs Dezső kéri a testületet, hogy a 2013. évi Ti- Kösz Kft üzleti terv elfogadásáról döntsön
a képviselő testület. A testület 6 igen szavazattal a melléklet részét képező üzleti terv alapján
a következő határozatot hozta:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2013./ III. 28. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
Ti- Kösz Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról

85.

Önkormányzat Képviselőtestülete:
A Ti- Kösz 2013. évi üzleti tervét jóváhagyja.
Szűcs Dezső kéri a testületet, hogy a Ti- Kösz Kft. módosított alapító okirata elfogadásárólmelyben a ügyvezető és Felügyelő Bizottsági tagok személye és kinevezésük határideje is
foglaltatik- döntsön. A testület 6 igen szavazattal a melléklet részét képező alapító határozat
alapján a következő határozatot hozta:
TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2013./ III. 28. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
Ti- Kösz Kft. Ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról
Önkormányzat Képviselőtestülete:
Ti- Kösz Kft. módosított alapító okiratát elfogadja, ezzel a Felügyelő Bizottsági tagok
személyét és az ügyvezető személyét is jóváhagyja, megbízásuk határidejét 2014. december
31-ére hosszabbítja.
A napirendi pont megtárgyalása után Varga Béla és Szabó Zoltánné elhagyják az ülést.
2.) Tárgy: Szűcs Dezső által javasoltak szerint a testületi ülés a 2012. évi költségvetési
rendelet módosításának megtárgyalásával folytatódik, az üléshez csatlakozik Szabó
Zoltánné pénzügyi előadó, aki kifejti, hogy a módosítás a 2012.november 15-e utáni
pótelőirányzatokat tartalmazza, valamint az év eleji szociális ellátásokban való
eltérést, és az Általános Iskola napelemes rendszerrel való felszereléséből származó
bevételeket.
A rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően a képviselő testület 6 igen szavazattal
elfogadta, a következő rendeletet hozta:
TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2013./ III. 28. /
Önkormányzati - rendelete
az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1./2012 (II.27.) rendelet módosításáról
1. §(1) A 2012. november 16. és december 31.1 között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt
a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
1

-63.194 E Ft-tal

Csak példaként került feltüntetésre az időszak.

86.

Költségvetési kiadását

-63.194 E Ft-tal

módosítja ( csökkenti) és az önkormányzat 2012. évi
módosított költségvetési bevételét

358.042 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

358.042 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
281.601 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
81.774 E Ft
15.489.E Ft
49.249 E Ft
48.525 E Ft
E Ft
3.274 E Ft
81.758 E Ft
907 E Ft
625 E Ft

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Szociális, rászorultság jellegű ellátások
Működési célú pénzmaradvány átadás
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Működési célú támogatásértékű kiadás
Hitel visszafizetés
Kamatkiadások

50.494 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
38.974 E Ft Intézményi beruházási kiadások
11.520 E Ft Felújítások
.E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

1.947 E Ft Tartalék
24.000 E Ft Fejlesztési célú Céltartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §( (1) Az önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 5.350 E Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát -1.249 E Ft-tal, a dologi
kiadások előirányzatát 12.042 E Ft-tal, szociális ellátások előirányzatát 1.021 E Ft-tal, átadott
pénzeszközök előirányzatát -10.705 E Ft-al, fejlesztési célú kiadások előirányzatát 15.015 E
Ft-al, felújítási kiadások előirányzatát 7.580 e Ft-al, megemeli illetve csökkenti.
(2) A Polgármesteri Hivatal járulékok előirányzatát csökkenti 380 E Ft-al, dologi kiadási
előirányzatát 1.362 E Ft-al, szociális ellátások előirányzatát 7.703 E Ft-al csökkenti és ezzel
egyidejűleg 9.445 E Ft-al csökkenti az önkormányzati intézményfinanszírozás összegét.
3. §(A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a
1,2,3,4,7,7.1-7.8 számú mellékletek tartalmazzák.
4. §( (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

..............................................
jegyző

.........................................
polgármester

87.

BEVÉTELEK
1. sz. táblázat
2012. évi
Sorszám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2012. ... teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

49 760

66 936

47 636

57 336

1500

11200

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

46086

46086

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

50

50

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
2 074

9 550

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.
5.2.
5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

2257
250

330

1720

5302

54

54
630

50

50
927

50

50

127 784

69 080

Normatív hozzájárulások

21279

21429

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

46634

37522
2789

58250

5.8.

Egyéb támogatás

1621

7340

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

104 247

189 476

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

104 247

169 145

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

14280

14630

6.1.2.

Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz int.finanszírozás

84455

79698

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

300

400

6.1.4.

EU támogatás

830

830

6.1.5.
6.2.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

4382

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.
8.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

73587
20 331

20331
24 000

24 145

24000
24 553

24000

145

24553

330 344

349 637

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)

8 405

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

5436

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2969

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)

12.1.
12.1.1

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

.
12.1.2
.
12.1.3
.
12.1.4
.
12.1.5

Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel

.
12.1.6

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

.
12.2.
12.2.1

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
Értékpapír kibocsátása, értékesítése

.
12.2.2

Rövid lejáratú hitelek felvétele

.
12.2.3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

.
12.2.4

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

.
12.2.5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

.
12.2.6

Betét visszavonásából származó bevétel

.
12.2.7

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

.
13.

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)

330 344

358 042

KIADÁSOK
2. sz. táblázat
2012. évi
Sorszám
1
1.

Kiadási jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2012. VI. 30.
teljesítés

2

3

4

5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

210 718

280 694

36814

81774

9617

15489

21988

49249

142299

134182

54024

48525

1.8.
1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2230

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1590

2060

84455

79698

1.11.

Irányító szerv alát tartozó költségvetési szervek támogatása

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

3274

625
89 353

50 494

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2610

38974

2.2.

Felújítások

3940

11520

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.
3.

- Pénzügyi befektetések kiadásai
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.
6.
6.1.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.
6.2.

Egyéb
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

58250
24553

30 273

25 947

6273

1947

24000

24000

330 344

357 135
907
907

907

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

330 344

358 042

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat
1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/)

-7 498

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
4. sz. táblázat
1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

-907

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

0

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

907

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

907

0

0

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

Sorszám
1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

II. Felhalmozási c
(Önk

Bevételek
Sorszám
1

1.

2.
3.
4.

Megnevezés
2
Tárgyi
eszközök,
immateriális
javak értékesítése
Vagyoni
értékű jogok
értékesítése,
hasznosítása
Pénzügyi
befektetésekből
származó bevétel
Címzett és
céltámogatások

5.

Egyéb
központi
támogatás

6.

Központosított
előirányzatokból
támogatás

7.

Támogatásérté
kű bevételek

8.

Átvett
pénzeszközök
államháztartáson

2012. évi
2012. évi
2
eredeti
módosított V
előirányzat előirányzat tel
3

4

145

24 000

24 000

20 331
24 553

kívülről

9.

EU-s
támogatásból
származó forrás

58 250

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Költségvetési
bevételek
összesen:
Előző évi felh.
célú pénzm.
igénybev.
Értékpapír
kibocsátása,
értékesítése
Rövid lejáratú
hitelek felvétele
Hosszú
lejáratú hitelek
felvétele
Kapott
kölcsön, nyújtott
kölcsön
visszatérülése
Befektetési
célú belföldi,
külföldi
értékpapírok
kibocsátása,
érték.
Betét
visszavonásából
származó bevétel
Egyéb
felhalmozási
finanszírozási
célú bevétel

20.
21.
22.

Finanszírozási
célú bev.
(13+…+21)

106 803

44 476
2 969

23.

Függő, átfutó,
kiegyenlítő
bevételek

24.

BEVÉTEL
EK
ÖSSZESEN
(11+12+22+23)

25.

Költségvetési
hiány:

Ezer forintban !
Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

1

2

3

Napeéemes rendszer kialakítása
Szennyvízberuházás saját erő része
Start közmunkprogram eszközei _ Mg. Erőgép
-Motorfűrész 2 db

17 386
796 201

Felhasználás
2011. dec.31ig

2012. évi
módosított ei.

Teljesítés
2012. VI.30.

Összes
teljesítés
2012. VI. 30ig

4

5

6.

7=(4+6)

2 610
2012-2013
5 927
203

- Pótkocsi

1 524

-Permetezőgép

2 032

-Rotációs kapa

153

-Fűkasza 2 db

315

Kazán beszerzés és tároló építés
Klima berendezés
Mezőgazdasági tároló építése
Belső bejárati ajtó /Tekeház/
Napelemes rendszer kiépítése

5 316
343
5 386
150
15 015

106 803

47 445

----

30 018

ÖSSZESEN:

813 587

38 974

Ezer forintban !
Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2011. dec.31ig

2012. évi
módosított ei.

Teljesítés
2012. VI.30.

Összes
teljesítés
2012. VI. 30ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Tájjellegű épület felújítása
Orvosi rendelő akadálymentesítés
Tájház kialakítás műszaki ellenőri dij
Általános iskola tető javítás

8 691

8 180
2 000
200
1 140

ÖSSZESEN:

8 691

11 520

7. melléklet
megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

………...…………

01
--------

Ezer forintban
!
Száma
1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2012. ...

3

4

5

6

2

Bevételek
1.
2.

I. Önkormányzatok működési bevételei

49 710

66 886

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

47 636

57 336

1 500

11 200

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

46 086

46 086

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

50

50

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
2 074

9 550

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

4.

2 257
250

330

1 720

5 302

54

54
630

50

50
927

II. Közhatalmi bevételek

5.

127 784

69 080

5.1.

Normatív hozzájárulások

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

21 279

21 429

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

46 634

37 522

5.3.

Központosított előirányzatok

700

2 789

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.
6.1.
6.1.
1.
6.1.
2.
6.1.
3.
6.1.
4.
6.1.
5.
6.2.
6.2.
1.
6.2.
2.
6.2.
3.
6.2.
4.
6.2.
5.
7.

921

7 340

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

19 792

109 778

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

19 792

89 447

14 280

14 630

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

300

400

EU támogatás

830

830

4 382

73 587

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

20 331

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

20 331
24 000

24 145

24 000

145

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

24 000

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

24 553

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

8.

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)
VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

11.
11.
1.
11.
2.

58 250

24 553
245 839

269 889
8 405

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

5 436

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 969

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

12.
12.
1.
12.
2.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

13.

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)

245 839

278 294

126 213

200 946

16 071

59 596

Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.
1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

3 742

9 606

16 188

43 029

90 212

88 715

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 937

3 058

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2 230

3 274

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1 590

2 060

84 455

79 698

1.9.
1.1
0.
1.1

-Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása

1.
1.1

- Kamatkiadások

2.
1.1

- Pénzforgalom nélküli kiadások

3.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.

625

89 353

50 494

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2 610

38 974

2.2.

Felújítások

3 940

11 520

2.3.

Lakástámogatás

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
kiadásai
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának
kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások

58 250
24 553

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.
2.1

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.1

1.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

30 273

25 947

6 273

1 947

24 000

24 000

245 839

277 387

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

7.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)
7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

907

907
245 839

278 294

23

23

19

19

Éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

Feladat megnevezése

02

----------------------------

-

Ezer forintban
!
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése

Száma
1

2

3

Bevételek

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
4

5

Teljesítés
2012. VI. 30.
6

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.
2.
2.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

6.
6.1.
6.2.

50

50

50

84 455

79 698

84 505

79 748

Kamatbevétel
II. Véglegesen átvett pénzeszközök
(2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

5.

50

V. Kölcsön
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa
(6.1.+6.2.)
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Önkormányzati támogatás

8.

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(1+2+3+4+5+6+7+8)

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

84 505

79 748

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás,
támogatás
Egyéb működési célú kiadások

20 743

22 178

5 875

5 883

5 800

6 220

52 087

45 467

Kiadások
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5

2.
2.1.
2.2.
2.5.
2.7.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

Éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

84 505

79 748

6

6

7.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése
Feladat megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Igazgatási feladatok

01

Ezer forintban
!
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése

Száma
1

2

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

3

Teljesítés
2012. VI. 30.
4

Bevételek

1.1.

I. Intézményi működési bevételek
(1.1.+…+1.8.)
Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1.

2.
2.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev.
maradványa (5.1.+5.2.)
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási maradvány
igénybevétele

5.1.
5.2.

50

9

50

50

9

32 368

34 191

II. Véglegesen átvett pénzeszközök
(2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

5.

50

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(1+2+3+4+5+6+7)

8.

32 418

34 241

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

32 418

34 241

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

20 743

22 178

5 875

5 843

5 800

6 220

32 418

34 241

6

6

Kiadások
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.
2.1.
2.2.
2.5.
2.7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése
Feladat megnevezése

Önkormányzati hivatal
Szociális gondoskodás

02
02

Ezer forintban
!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése

Száma
1

2

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

3

4

Bevételek

1.1.

I. Intézményi működési bevételek
(1.1.+…+1.8.)
Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.

1.8.
2.
2.1.

Kamatbevétel
II. Véglegesen átvett pénzeszközök
(2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev.
maradványa (5.1.+5.2.)
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási maradvány
igénybevétele
VI. Önkormányzati támogatás

5.
5.1.
5.2.
6.

46 634

41 796

46 634

41 796

5 453

3 711

52 087

45 507

52 087

45 507

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(1+2+3+4+5+6+7)

8.

Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.
1.1.

Személyi juttatások

Teljesítés
2012. VI. 30.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.
2.1.
2.2.
2.5.
2.7.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

52 087

45 467

52 087

45 507

Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.
5.

40

Ellátottak pénzbeli juttatásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

7.4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése
Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Egészségügyi ellátás

03

Ezer forintban
!
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése

Száma
1

2

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

3

4

Bevételek

1.1.

I. Intézményi működési bevételek
(1.1.+…+1.8.)
Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1.

2.
2.1.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök
(2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev.
maradványa (5.1.+5.2.)
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási maradvány
igénybevétele

5.
5.1.
5.2.
6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Teljesítés
2012. VI. 30.

250

250

250

250

14 280

14 630

14 280

14 630

400
400

6 397

6 397

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(1+2+3+4+5+6+7)

8.

20 927

21 677

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

18 927

19 677

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

11 059

11 254

3 026

3 063

4 842

4 960

Kiadások
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.
2.1.
2.2.
2.5.
2.7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2 000

2 000

2 000

2 000

20 927

21 677

3

3

Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.
5.

400

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

7.5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése
Feladat megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Művelődés, sport

04

Ezer forintban
!
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése

Száma
1

2

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

3

4

Bevételek

1.1.

I. Intézményi működési bevételek
(1.1.+…+1.8.)
Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1.

2.
2.1.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök
(2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev.
maradványa (5.1.+5.2.)
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási maradvány
igénybevétele

5.
5.1.
5.2.
6.

VI. Önkormányzati támogatás

Teljesítés
2012. VI. 30.

300

300

300

300

1 275

1 275

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(1+2+3+4+5+6+7)

8.

1 575

1 575

1 575

1 575

575

575

1 000

1 000

1 575

1 575

Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.
2.1.
2.2.
2.5.
2.7.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

Éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

7.6. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat

01

Szociális gondoskodás

04

Feladat megnevezése

Ezer forintban
!
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése

Száma
1

2

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

3

4

Bevételek

1.1.

I. Intézményi működési bevételek
(1.1.+…+1.8.)
Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1.

2.
2.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev.
maradványa (5.1.+5.2.)
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási maradvány
igénybevétele

5.
5.1.
5.2.

600

600

600

600

3 962

6 111

II. Véglegesen átvett pénzeszközök
(2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Teljesítés
2012. VI. 30.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(1+2+3+4+5+6+7)

8.

4 562

6 711

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 962

5 804

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 025

3 767

1 937

2 037

Kiadások
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Társadalom és szoc.pol.juttatások, támogatások

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.
2.1.
2.2.
2.5.
2.7.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

Éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
*csak körjegyzőség esetében

907

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

907

3 962

6 711

7.7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat

01

Közfoglalkoztatás

02

Feladat megnevezése

Ezer forintban
!
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése

Száma
1

2

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

3

4

Bevételek

1.1.

I. Intézményi működési bevételek
(1.1.+…+1.8.)
Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1.

2.
2.1.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök
(2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev.
maradványa (5.1.+5.2.)
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási maradvány
igénybevétele

5.
5.1.
5.2.
6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Teljesítés
2012. VI. 30.

100
80

20

4 382

73 587

4 382

73 587

990

13 871

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(1+2+3+4+5+6+7)

8.

5 372

87 558

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 372

66 702

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

4 732

48 062

640

6 377

Kiadások
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.
2.1.
2.2.
2.5.
2.7.

Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20 856
20 856

Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.
5.

12 263

Ellátottak pénzbeli juttatásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

5 372

87 558

24

7.8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése
Feladat megnevezése

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat

01

Város és községgazdálkodás,Közvilágitás,Lakóingatlan kezelés

01

Ezer forintban
!
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
megnevezése

Száma
1

2

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

3

4

Bevételek

1.1.

I. Intézményi működési bevételek
(1.1.+…+1.8.)
Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1.

2.
2.1.
2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

5.
1.
5.
2.
7.

770

720

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3 266

588
927
50

50

58 250

15 015
15 015

58 250
24 553

8 405

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási maradvány
igénybevétele
VI. Önkormányzati támogatás

7 008
2 177

IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev.
maradványa (5.1.+5.2.)

5.

6.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök
(2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek

Teljesítés
2012. VI. 30.

8 405

15 702

24 700

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(1+2+3+4+5+6+7)

1.

I. Működési költségvetés kiadásai
(1.1+…+1.5.)

99 275

55 128

11 922

27 490

280

280

76

76

8 746

21 315

2 820

5 819

87 353

27 638

4 550

20 058

Kiadások

1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1+…+2.4)

2.
2.
1.
2.
2.
2.
5.
2.
7.

Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

Éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

7 580
58 250
24 553

99 275

55 128

Szabó Zoltánné elhagyja az ülést, mely a továbbiakban a meghívóban közölt napirendi pontok
sorrendjének tárgyalásával folytatódik.
3.) Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés szociális ellátások intézményi térítési díjának
megállapításáról szóló rendelet jóváhagyása
Előadó: Szücs Dezső polgármester
Szűcs Dezső ismerteti, hogy Mándok Város Önkormányzati képviselő testülete elfogadta
2011-ben a személyes gondoskodást nyújtó, szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.)
számú rendeletet, melyben az étkezési térítési díj volt meghatározva.
Ez a rendelet 2013-ban kiegészítésre kerül a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjával,
mely 100Ft/ gondozási órában lett meghatározva. A z érintettség okán Mándok város az
önkormányzatot megkereste, hogy határozattal a módosított rendeletet hagyja jóvá.
A képviselő testület a módosított rendelettel kapcsolatban kérdést nem tett föl, ahhoz
megjegyzést nem fűzött, a mellékletet képező határozat tervezet alapján, 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2013./ III. 28. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
Mándok város önkormányzati képviselő testületének a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/2011. ( III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához
történő hozzájárulásról
Önkormányzat Képviselőtestülete:
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.)
önkormányzati rendeletének módosításához a melléklet szerint hozzájárul.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A határozat 1. számú mellékletét képezi Mándok város Önkormányzati Képviselő testületének
…./2013. (III.27.) számú rendelet tervezete.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4.) Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának
díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása
Előadó: Szücs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: elmondja, hogy a kiküldött testületi anyaghoz képest is módosítások történetek
a módosított rendelet tervezetben, melyek a következők:
- nincs limithez kötve, hogy adott éven hány állampolgár részesülhet ilyen kitüntetésben
- a javaslattételre vonatkozók köre szélesedett a civil szervezetekkel
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illetve a cím adományozásának rendjére vonatkozólag: a címre való jelölés határidejét
június 30-ra korlátozódott.
Boros Gyula: kérdést tesz föl, hogy a díszpolgár, aki idő közben elhalálozik, automatikusan
kap e posztumusz kitűntetést/ márvány táblát?! Ezzel egyidejűleg javaslatot tesz arra, hogy
tűntessük fel ezt a cím adományozásával járó jogosultságok között, és foglaljuk rendeletbe.
-

Szűcs Dezső: az elhangzott módosításokkal a rendelettervezetet szavazásra bocsájtja, ennek
elfogadása kapcsán a képviselő testület 6 igen szavazattal a következő módosított rendeletet
fogadja el.

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2013./ III. 28. /
Önkormányzati - rendelete
az 5/2000. (IV.06.) számú a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának
rendjéről önkormányzati rendelet módosításáról
(egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 2000. évi XI. törvény. 3. § , és jelen hatályos
Alkotmány 32. cikk (1) a) pontja alapján Tiszaszentmárton község Önkormányzatának
Képviselő Testülete a következő rendeletet alkotja, azon céltól vezérelve, hogy a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedő érdemet szerzett személyeket méltó elismerésben
részesítse, valamint személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelje, jelen és utókor
számára.
Példát állítva megalapítja

„Tiszaszentmárton Község Díszpolgára” címet
melynek adományozását a következő feltételekhez, és eljárási rendhez köti:

I. A díszpolgári cím
1. § (1) A Tiszaszentmárton Község díszpolgára cím azon személy számára adományozható,
aki kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével a községen belül vagy kívül
olyan jelentős elismerést szerzett, mely a település jó hírnevének öregbítéséhez hozzájárult,
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vagy emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll, legyen az magyar vagy külföldi
állampolgár.
(2) A díszpolgári cím adományozásával együtt jár külön erre a célra készített kitűző, melyen
ovális alapon Tiszaszentmárton neve, és címere látható. A cím adományozásával további
anyagi elismerés adható, melynek mértéket a mindenkori képviselő testület határozza meg.
Posztomusz kitűntetés esetén díszoklevél kerül átadásra és Tiszaszentmárton református
temetőjében lévő ravatalozó főhomlokzatán 30X40 cm nagyságú fehér márványtábla kerül
kihelyezésre, melybe vésetten jelöli:
- Díszpolgár nevét
- Tiszaszentmárton község díszpolgára feliratot
- adományozás évét
Az emléktábla felavatására ünnepi testületi ülés keretében kerül sor.

2. § A cím adományozásától kezdve a díszpolgárt következő kiváltságok illetik meg:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő testület ülésein
b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és ezeken megkülönböztetett
hely illeti meg
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési, művészeti kulturális, sport
intézményeit, valamint ilyen jellegű rendezvényeit. Ez a kedvezmény megilleti a díszpolgár
házastársát, élettársát is
d) a díszpolgárt elhalálozása után megilleti a helyi köztemetőben posztomusz emléktábla

II. A díszpolgári cím adományozásának rendje
3. § (1) A díszpolgár személyére vonatkozóan a települési civil szervezetek, a képviselő
testület tagjai, polgármester tehet javaslatot évente, június 30-áig.
(2) A cím odaítéléséről a képviselő testület ülés keretében minősített többséggel dönt.
(3)A posztomusz kitüntetés adományozásáról a képviselő testület szintén minősített
többséggel dönt, az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
(4) A díszpolgári címet ünnepi testületi ülésen kell átadni.

III. Díszpolgári cím visszavonása
4. § (1) A díszpolgári cím abban az esetben vonható vissza, ha arra a díszpolgár érdemtelenné
válik cselekedetei, magatartása útján.
(2) A visszavonás módjára a cím adományozásának rendje - 3. § - az irányadó.
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IV. Vegyes rendelkezések
5. § (1) A díszpolgári címmel kitűntetett személyekről az Önkormányzat jegyzője
nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2. § - ban foglaltak teljesüléséről.
(2) A díszpolgári címmel járó költségek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében
biztosítja.

Záró rendelkezések
Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe.
Kihirdetés módjáról az SZMSZ gondoskodik.

Tiszaszentmárton, 2012.03.28.

Szűcs Dezső
Polgármester

Dr Szép Béláné
helyettesítésében
Takács Edina
ig. e.a.

5.) Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés vagyongazdálkodási terv elfogadása
Előadó: Szücs Dezső polgármester
Szücs Dezső: ismerteti, ahogyan az az előterjesztésben is szerepel, hogy a nemzeti vagyonról
szóló törvény előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodási tervet köteles
készíteni, és annak tartalmára a jogszabály nem tér ki. Kéri a képviselőket, ha valamilyen
észrevételük van a tervezettel kapcsolatosan, azt jelezzék.
Boros Gyula: javaslatot tesz arra, hogy a középtávú terv egészüljön ki további pontokkal,
mint az óvoda fűtésének korszerűsítése faaprítékú kazánnal, illetve a j) pont kerüljön
kiegészítésre azzal, hogy abban az esetben biztosított az urnahely használata, ha az
igénylőnek az egyház felé tartozása nincs.
Szabó Éva: a temetőrendelet hozza ezzel összefüggésbe, és felhívja a figyelmet arra, hogy az
urnafal elkészülte után, a temetőrendeletet felül kell vizsgálni.
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Boros Gyula: javasolja továbbá, hogy a hosszú távú vagyongazdálkodási tervben
részletezzük a termőföldek hasznosításának módját, lehetőségeket illetve a termelő
szövetkezet létrehozásának lehetőségét.
A javasolt módosításokkal kiegészülve a képviselő testület 6 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2013./ III. 28. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
Tiszaszentmárton Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen hatályos Alkotmány 32. cikk
(1) b) pontja alapjának felhatalmazása alapján, és a Nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. örvény 9. § (1) bekezdés alapján, az önkormányzat vagyongazdálkodásának a
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:
1 §. Középtávú vagyongazdálkodási terv: (2013 – 2018)
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata,
hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
A vagyon megőrzésének és hasznosításának elsődlegességi elve érvényesül a jelen gazdasági
helyzetben.
d) Középtávon megoldandó feladat a pályázati pénzből finanszírozott falu központjában lévő
tájház köré díszkerítés építése, és a kivilágítás kialakítása.
e) Az Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek, gyümölcsös, szántó, konyhakert
hasznosítása az önkormányzati céloknak megfelelően
- erdőből származóan fa aprítékot a Wesley János Általános Iskola vásárolja föl
- a konyhakerti növények az iskolakonyhának biztosítanak alapanyagot
A gondozásból, termőre fordulásból adódóan várhatóan az Önkormányzatnak továbbra is
bevétele származik.
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f) A meglévő Önkormányzati épületekben üzemeltetési költségeinek csökkentése, energia
megtakarítást eredményező felújítási munkák befejezése –elsősorban pályázati források
igénybevételével-. Az általános iskolában, mely egyházi fenntartásban működik, de még
Önkormányzati tulajdont képez, fa aprítékos kazánnal igyekszik az Önkormányzat a költségek
csökkentésre.
Az Óvoda tulajdonjogi státusza megegyezik az általános iskoláéval.
Az óvoda és iskola napelemes rendszerének kialakítása, melynek keretében az intézmény
áramellátásának biztosítása a cél napenergia segítségével, hosszú távon az iskola fenntartási
költségének csökkentését generálhatja.
A következő időszakban a háziorvosi rendelő fűtése szintén ilyen fa apítékú kazán szolgál
majd, kazánházának építése folyamatban van. Az óvoda fűtéskorszerűsítésére törekedni kell,
oly módon, mint ahogyan az az iskolában és egészségházban is megtörtént.
g) A szennyvíz beruházási projekt keretében, melynek kivitelezési munkálatai várhatóan
2013. március 2. felében kezdődnek el, az Önkormányzat szintén jelentős tulajdont szerez,
hisz maga a rendszer tulajdonjoga az önkormányzatot illeti meg, mint közművagyon jelenik
meg a vagyontételek sorában. Üzemeltetése viszont a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
feladata.
h) Önkormányzati tulajdonban szerepelnek továbbá szolgálati lakások, melyeket az
Önkormányzat rendszeresen bérbe bocsájt helyi vállalkozók részére bérleti díj ellenében.
i) Különböző mezőgazdasági projektek keretében az Önkormányzat több mezőgazdaság
eszköz tulajdont is szerzett –mint mezőgazdasági permetező, láncfűrész, kis értékű tárgyi
eszközök-, melyek az e) pontban megjelölt vagyonelemekkel való gazdálkodáshoz hasznosít
az Önkormányzat.
j) A polgármesteri hivatal épületében található használati vagyonelemek, szoftverek,
számítógépek, irodaszerek használata az állag megőrzésével kell történjen,
rendeltetésszerűen,a hivatal működése érdekében.
k) 2013-ban terv szerint az egyház tulajdonában lévő Köztemetőben kialakításra kerül az
urnafal, mely az Önkormányzat tulajdonát képezi. Az urnacellák igénybe vétele a lakosság
számára költségmentes, ha az önkormányzat és az egyház felé tartozás nem áll fenn. A
fedőlap költségeit az igénybevevő megtéríti.
l) A jóléti Tó, mely a községi Kossuth utcák körbefogásában található, nem számít bele a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon tárgykörébe. Az önkormányzat a
haszonbérbe adásról, állagának megőrzése érdekében a vízutánpótlásról gondoskodik.
2.§ A hasznosítás formái:
(1) Használatba adása, bérbeadása
Bérbeadás útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.
(2) Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti.
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Az Önkormányzati vagyon értékesítése a középtávú tervben nem szerepel, ahogyan új
ingatlanba történő beruházás sem.
›
A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani.
›
Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre.
›
Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében
kiemelt
figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására és a változások nyomon
követésére.
›
Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a helyi
munkahelyteremtő
vállalkozások működését az arra alkalmas terület biztosításával.
3 §. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013 – 2023)
(1) A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodás terv
szolgál.
(2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a felelősségteljes gazdálkodás mellett
szem előtt kell tartani a vagyon megőrzés elvét. A piaci helyzet ismertében, szükség szerint
évente felül kell vizsgálni a hasznosítandó vagyon elemeket.
(3)Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati
lehetőségeket maximálisan ki kell használni.
(4) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak
megóvására, felújítására kell fordítani, gyarapodásukat előidézni.
(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek hasznosítása a művelési ágnak
megfelelően kell történjen, törekedni kell a gyümölcsöztetésükre.
(6) A vidék jellegéből adódóan, és önkormányzat tulajdonában lévő termőföld hasznosítására
vonatkozóan, szociális termelőszövetkezet létrehozására való pályázati kiírások lehetőségét
ki kell használni, törekedni kell a szövetkezet létrehozására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv
szükség szerinti felülvizsgálatáról és aktualizálásáról.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

6.) Tárgy:/5.tsp./Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előadó: Szücs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: ismerteti, hogy az önkormányzati utak mentén valószínűleg már Húsvét
(márc.31.-ápr.1.) után megkezdődnek a kutató munkálatok.
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A lakossági fórum ideje április 15-én 17:00-tól lenne az Általános Iskola aulájában.
Témája: A szennyvízberuházás indulásával kapcsolatos lakossági ismertető
Ez az időpont a kivitelezővel egyeztetve került kitűzésre, ugyanis ők szeretnék első kézből
tájékoztatni a lakosságot a projekt részleteiről.
A képviselő testület a lakossági fórum időpontjára vonatkozóan egyéb javaslatot nem tett, 6
igen szavazattal a következő határozatot hozta a napirendi pontban:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
17/2013./ III. 28. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
Önkormányzat Képviselőtestülete:
A szennyvízberuházással kapcsolatos közmeghallgatás időpontját 2013.április 15-én 17:00ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

7.) Tárgy:/6.tsp./Előterjesztés Tiszaszentmárton Községért Alapítvány támogatási
kérelmének elbírálására
Előadó: Szücs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: ismereti, hogy a Tiszaszentmárton Községért Alapítvány kuratóriumának
elnökétől megkeresés érkezett, hogy az alapítványt az Önkormányzat 300 000Ft pénzbeli,
áthidaló hozzájárulással a támogassa, mivel az Alapítvány által, elmúlt évben
kezdeményezett, nagy családosokat támogató, Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos
Izzócsere témájú támogatást nyert projekt elszámolása nem történt meg határidőre, így a
támogatás teljes összegét vissza kell fizetni késedelmi kamattal együtt, melynek teljes
összege 655 000Ft. Ehhez az alapítványnak mindössze 375 000Ft áll rendelkezésére, és a
fizetési felszólításnak az Önkormányzat segítsége nélkül nem tud eleget tenni.
Azonban, ahhoz, hogy a képviselő testület hozzá tudjon járulni a kötelezettség teljesítéséhez,
rendelet módosításra van szükség.
Képviselő testület: javaslatot tesz a rendelet tervezet 2.§ (2) bekezdésének kiegészítésére.
A testület javaslata alapján a rendelet kiegészítésre került j) ponttal, a mezőgazdasági
termelés fejlesztése
A képviselő testület ezt követően 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
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TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2013. /III.28./
Önkormányzati - r e n d e l e t e
Társadalmi és Civil szervezetek támogatásáról
(egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
Képviselő-testület :
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§.Tiszaszentmárton község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben
tevékenységet folytató társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására
költségvetési előirányzatot különít el.
2.§. (1) A rendelet hatállyal kiterjed az 1. §-ban felsorolt mindazon szervezetekre, csoportokra
amelyeknek székhelye Tiszaszentmárton községben van.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő szervezet akkor kaphat támogatást, ha
az alábbi tevékenységek valamelyikét végzi Tiszaszentmárton község polgárai javára.
a) egészségügyi, szociális és karitatív tevékenység
b) közbiztonság
c) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok
c) kulturális, közművelődési és művészeti tevékenység
e) sporttevékenység, sportegyesület működtetése
f) nevelés, oktatás
g) hagyományőrzés
h) környezetvédelem, faluszépítés
i) idősek életminőségének javítása
j) mezőgazdasági termesztés fejlesztése, innováció
Nem adható támogatás annak a szervezetnek, amelyik
I.
politikai tevékenységet folytat
II.
vállalkozási tevékenységet folytat
III.
a támogatást nem Tiszaszentmárton község polgárai javára végzett tevékenységre
kívánja fordítani
IV.
nem rendelkezik a pályázati előírás szerinti jogi személyiséggel
V.
az előző évi támogatással tárgyév január 15-ig nem számolt el.
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3.§. Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek
támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. A támogatás feltétele, hogy a szervezet
támogatási kérelmét minden évben egyszer eljuttassa a Polgármester részére.

4.§. (1) A támogatásban részesített szervezetek legkésőbb a következő év január 15-ig Írásbeli
beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A felhasználásról szóló írásbeli beszámolót a
Polgármesterhez kell benyújtani.
(2) Ismételt támogatáskérést csak az a szervezet nyújthat be, amely a már korábban kapott
támogatás összegével kapcsolatos beszámolási kötelezettségének eleget tett.

5.§. (1) A támogatási kérelmet a Polgármesternek címezve kell benyújtani a 3.§. (3)
bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek esetén a polgármester 5
napos határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(1) Azon szervezet támogatási kérelme, amely nem felel meg a 2.§-ban előirt
feltételeknek, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolja, érvénytelen.

6.§. (1) A támogatás elbírálásának szempontjai:
a.) a szervezet tevékenységének Tiszaszentmárton község fejlődését szolgáló
társadalmi hasznossága
b.) a korábbi rendezvények és tevékenységek sikeressége, pontossága és referenciái
c.) az önkormányzati támogatás mint önrész felhasználásával megszerezhető
támogatások bemutatása
(2) A támogatási kérelmeket a képviselő-testület bírálja el.
(3) A közös önkormányzati hivatal feladata: a kérelmek nyilvántartása,
közreműködés a hiánypótlásra történő felhívásra, a kérelmek előkészítése
(4)A testületi előterjesztés határideje a támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejét
követő 15. nap után megrendezett első rendes testületi ülés.
(5) A kérelmezőket a döntés meghozatalától számított 8 napon belül értesíteni kell a
támogatás iránti kérelmek eredményéről.
7.§.A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a Közös Önkormányzati
Hivatal feladata, amelynek tevékenységéről évente egy alkalommal a zárszámadás
elfogadásakor a Polgármester beszámol a képviselő-testületnek.
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8.§.Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1.
napjától kell alkalmazni.
Tiszaszentmárton, 2013. március 28.
Dr Szép Béláné
jegyző

Szücs Dezső
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Társadalmi és a civil szervezetek támogatásáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet célja, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi
szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása
érdekében, az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak
megfelelően szabályozza a helyi civil szervezetek támogatását.
Költségvetési hatása:
Az Önkormányzat, a költségvetési rendeletében meghatározhat ilyen célu előirányzatot és
azt pályáztatja meg.. Mivel a civil szervezeteket a korábbi években is támogatta az
Önkormányzat, többlet kiadás nem várható.
Környezeti, egészségi következményei:
nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos teendőket, a polgármester és a Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
Egyéb hatása:
nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A civil szervezetekre vonatkozó szabályok megváltozása és a jelenlegi hiányos
önkormányzati szabályozás miatt, szükséges egy olyan rendelet megalkotása, amely
tartalmazza a civil szervezetek támogatási feltételeit, a pályázati rendszert, a támogatás
felhasználásának és elszámolásárnak módját,az ellenőrzés szabályait.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel, mulasztásos törvénysértés jogkövetkezményei.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: költségvetés kiadási oldalának növelése
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Általános Indoklás
TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2013. /III.28./ Társadalmi és Civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletéhez
2011. decemberében két olyan jogszabály jelent meg, amely jelentősen érinti a civil
szervezetek működésének és támogatásának rendjét. Ez a két jogszabály, az egyesülési jogról
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. Törvény (a továbbiakban: civil törvény), valamint a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárás szabályairól szóló 2011. évi
CLXXXI. Törvény.
Mindkét jogszabály 2011.decemberétől hatályos.
A civil törvény értelmében, az államháztartás alrendszereiből azok a civil szervezetek
részesülhetnek támogatásban, akik nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok), továbbá az adott üzleti évről készített beszámolójukat letétbe
helyezték (közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést is) az Országos Bírói
Hivatalnál.
A civil törvény szerint, az államháztartás alrendszereitől támogatói szerződés alapján
létesített jogviszony költségvetési támogatási jogviszony amelyet az államháztartás
működésére vonatkozó jogszabályok szabályoznak.
Településünkön eddig is támogattuk a civil szervezeteket, melynek keretét a költségvetési
rendelet határozta meg. A támogatásról a Képviselő-testület döntött.
A szabályok megváltozása és a hiányos önkormányzati szabályozás miatt, szükséges egy
olyan rendelet elfogadása, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatási feltételeit, a
pályázati rendszert, a támogatás felhasználásának és elszámolásárnak módját, az ellenőrzés
szabályait.
A gazdasági és jogszabályi változások hatására a rendelet módosítása szükséges, a
felülvizsgálatára

Szűcs Dezső: javaslatot tesz a kuratórium elnökétől érkezett megkeresés elbírálására.
Elmondja, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén a finanszírozás a 2012.évi költségvetés
pénzmaradványának terhére történik. kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
18/2013./ III. 28. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
A Tiszaszentmárton községért Alapítvány kérelmének elbírálásáról
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Önkormányzat Képviselőtestülete:
A 2012. évi költségvetés pénzmaradványának terhére 300 000 Ft visszatérítendő támogatást
nyújt / biztosít a Tiszaszentmárton Községért Alapítvány javára. A visszafizetése két
részletben történik:
1. részlet: 2013. október 31.
2. részlet 2014. október 31-ig esedékes.

8.) Tárgy:/7.tsp./ Egyebek
Szabó Éva: tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat 2013. éven is
könyvvizsgálatra lesz kötelezett a beszámolókra vonatkozóan, a gyümölcsfa vásárlásból
adódóan.
Kéri a képviselőket, hogy a könyvvizsgálattal bízzon meg egy kamarai könyvvizsgáló tagot.
A képviselő testület egybehangzóan a következő határozatot hozta:
TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
19/2013./ III. 28. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
A könyvvizsgálatot elvégző személyéről
Önkormányzat Képviselőtestülete:
Megbízza Mátrai Istvánné kamarai tag könyvvizsgálót (4431 Nyíregyháza, Szivárvány utca
53, adószáma: 51875253-3-35, nyilvántartási száma: 6691405, kamarai tagsági száma:
002001) az Önkormányzat eseti könyvvizsgálói feladatainak ellátásával.
továbbiakban
Szűcs Dezső: ismerteti, hogy a szennyvíz beruházás kapcsán az önkormányzat tulajdonában
lévő szolgálati lakást a kivitelező bérbe veszi a következő paraméterekkel:
-64 m2-esa szolgálati lakás (Petőfi út felé eső része) 1000Ft/m2 +ÁFA +rezsi áron
A bérbe adás bérleti szerződés aláírásával jön létre, melyhez a polgármester úr kéri a
képviselő testület felhatalmazását. A képviselő testület számára ezt a felhatalmazást
egyhangúlag megadja.
Szűcs Dezső: tájékozatja a testületet arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő
szomszédos ingatlanra a tároló vasszerkezete megérkezett, az összeszerelési munkálatait a
gyártó végzi, melyhez előreláthatólag április 4-én kezdenek hozzá.
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Tájékozatja a testületet arról is, hogy az egészségházfűtés korszerűsítéséhez a kazán
megérkezett. Beszereléséhez az épület Eon. általi 3 fázisúvá történő visszaállítása szükséges,
illetve a csigával vannak problémák.
Ismerteti, hogy a munkaügyi központtól érkezett levél alapján az önkormányzat jogosult 13
fő, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatott alkalmazni. Bérükhöz az önkormányzatnak 20%
önerővel hozzá kell járulni. A szociális bizottság döntése alapján a 13 főből 10 főt kívánunk
foglalkozatni 2 ütemben 4 hónap, 6 óra időtartamban:
2013.04.15-2013.08.15ig 5fő, majd 2013.08.01-től 2013.11.30-ig 5fő
Tájékoztatást ad a testületet számára Berényi doktor nyugdíjazásában történő
előrelépésekről. Dr. Halmay Balázs tiszti Főorvos arra adott Ígéretet az önkormányzatnak,
hogy 10 napon belül írásos visszaigazolást ad Dr. Berényi István praxisjogának kérdésében.
Kérte, hogy addig az ügyben ne történjen előre lépés.
Szélné Pap Aranka: a jelen lévőket tájékozatja arról, hogy a településen elterjedt a legális
drogok használata,ami egyfajta negatív viselkedésbeli változást eredményezett. A
gyermekek magatartásának javulása/változása érdekében szeretné, ha az iskolában 7:30-tól
8:00-ig hitoktatást tartana a helyi lelkész, ugyanis ebben látja a megoldást, mivel az eddig
alkalmazott módszerek nem voltak eredményre vezetőek.
A képviselő testület nem zárkózik el ettől, Szűcs Dezső polgármester pedig tolmácsolja azt a
helyi lelkész felé.
Több napirendi pont nem volt, az ülést 17:30-kor Szűcs Dezső polgármester bezárta.

kmf.

---------------------------------------

---------------------------------

Szűcs Dezső

Boros Gyula

polgármester

alpolgármester

----------------------------------Takács Edina
ig.ea.
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