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Tiszaszentmárton község Önkormányzat képviselő-testület Pénzügyi Bizottsági ülésének: 

 

 

a) jegyzőkönyve 
b) határozata 
c) melléklete 

 

 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

 

 

 

Eladó: Szűcs Dezső polgármester 

 

 

Tiszaszentmárton, 2012. február 07. 

 

Orbán Ferencné 

Pénzügyi bizottsági elnöke 

 



2. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzati képviselő testületének Pénzügyi Bizottsági 
ülésén 2013.02.07-én 

Jelen vannak: Orbán Ferencné  - pénzügyi bizottság elnöke 
 Szabó Károly - bizottsági tag 
 
Hiányzik: Szabó Zoltán - bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Szűcs Dezső - polgármester 

 Szabó Zoltánné - költségvetési előadó 
  jegyzőkönyv vezető 
 
Helye: Tiszaszentmárton, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme 
 
Orbán Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 
ülésen jelen van 2 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 

1. Tárgy: az önkormányzat 2013. évi költségvetése fő számainak jóváhagyása 
 

 
Orbán Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: a kiküldött írásos anyag alapján ismerteti a főbb 
mutatószámokat, azok sorba vételével jelzéseket tesz a tavalyi évhez képest szembetűnő 
változásokra. 
Ilyen :  - SZJA-ból származó bevétel kiesése idei évtől kezdődően 

- a normatív támogatás keretösszegének emelkedése, mely a hivatali működésre 
illetve a szociálisan ellátandó feladatok körére vonatkozik 

- OEP finanszírozás 
- folyékony hulladék kezelési normatíva tisztázása 

 
Szabó Zoltánné pénzügyi előadó:  kifejti, hogy a folyékony hulladék kezelésére vonatkozóan 
utólagos elszámolással kell számolni, mely a negyedévente történik a , beszállítási jegyek” 
alapján 
 
Polgármester Úr: tisztázza a normatívához való hozzájutást, mi szerint 2013tól kedve a feladat 
alapú finanszírozás lép életbe teljes mértékben, és az önkormányzat a szabadon vállalt 
feladatai ellátásáról teljes mértékben önmaga gondoskodik 
 
A bizottság a nyers költségvetési tervezetet soronként áttekintette, azzal a következő 
pontokban egyhangúlag nem értett egyet: 



3. 

 

 
1. lakásfenntartási támogatás kiadási előirányzatának nagysága 
2. idősek napjához kapcsolódó tervezett költség 
3. sportra fordítandó kiadási előirányzat 

 
Adott pontok esetében a költségvetési előirányzat szűkebbre szabását tűzte ki célul a 
bizottság, melyhez kapcsolódóan javaslatok is születtek: 

- a bizottság javaslatot tett a lakásfenntartási támogatás nyújtásához szükséges 
feltételek szigorítására irányulóan, ezzel próbálva kiszűrni a nem kiváltképp 
rászorulókat, de azt mégis igénybe vevőket. A javaslat szerint a támogatás 
nyújtásánál a gépjármű tulajdon kizárást jelenthet. 

- az idősek napjához kapcsolódóan egy szűkebb keretre szabott esemény 
megrendezését preferálnák 

- a sport támogatására fordítandó összeg szükségességét teljes mértékben felül kell 
vizsgálni, mivel a támogatás nem fejti ki eredményét már évek óta –megoldás 
lehetne talán egy futball csapat fenntartása, melyet a szomszédos településsel 
közösen tartunk fent 

Orbán Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: kérte továbbá a továbbtanulók támogatását célzó 
előirányzat felülvizsgálatát 
 
A kulturális fejlődésre fordítandó normatíva felhasználására vonatkozóan több ötlet is született: 
színházlátogatás, kiállítás, művelődés szervező alkalmazása. 

Vita után 2 igen szavazattal  ( Szabó Károly, Orbán Ferencné)  a bizottság a következő 
határozatot hozta:  
 
 

 Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának 
1/2013. (II. 07.) 

határozata 
 

1.)  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés elfogadásáról szóló tervezetet elfogadta, és 
javasolja a képviselő testület elé történő felterjesztést elfogadásra. 
 

2.)  Javasolja, hogy a képviselő testület előtt is kerüljön kifejtésre a szociális rendelet módosítása, 
fókuszálva a lakásfenntartási támogatás kérdésére 
 
 

3.)  A sport egyesület következő évi működése nem garantált, így annak költségvetési 
előirányzatáról a döntést a képviselő testület bírálja el.  
 

4.)  Az idősek napjának megrendezésére később térjenek vissza. 
 

5.) Orbán Ferencné javasolja a jubileumi jutalmak kifizetését a Wesley János Általános Iskola 
dolgozói részére. 



4. 

 

 
A költségvetési sorszámok felülvizsgálatán, elfogadásán túl több napirendi pont nem volt, az elnök 
asszony javasolja a bizottsági ülés bezárását. 

 

 

Orbán Ferencné 

Pü.-i bizottság elnöke 

Tiszaszentmárton, 2013.02.07. 

Jelen dokumentum mellékletét képezi a bizottsági ülésen készült jelenléti ív. 


