
 

 

Tiszaszentmárton község Önkormányzat képviselő-testület Pénzügyi Bizottsági ülésének: 

 

 

a) jegyzőkönyve 

b) határozata 

c) melléklete 

 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1.trsp:   Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosítására 

Eladó: Szűcs Dezső polgármester 

 

Tiszaszentmárton, 2012.május.23. 

 

Orbán Ferencné  

Pénzügyi bizottsági elnöke 

 



14. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzati képviselő testületének Pénzügyi Bizottsági 

ülésén 2013.05.23-án 

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 

  

 Szép Béláné - jegyző 

   

 

Helye: Tiszaszentmárton, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme 

 

Orbán Ferencné biz.elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, 

megállapítja, hogy az ülésen jelen van 2 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. Javaslatot tesz arra, a meghívóba szereplő napirendi pont megtárgyalására. 

 

Szűcs Dezső polgármester: elmondja, hogy a 2013. évi elfogadott költségvetés módosítására 

előre nem látható költségek felvetődése miatt van szükség. 

 

Orbán Ferencné biz.elnöke: kérdez, hogy a jubileumi jutalmakat a Wesley felé a 

költségvetés rendezi e? 

 

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy igen, rendezi a költségvetés. Egy főre vonul nyugdíjba az 

idén június 1-el, nevezetesen Sallai Albertné, számára még a hónapban el kell utalni a 

juttatását. Az erre elkülönített összeg 3 105 E. Ft. 

 

Orbán Ferencné biz.elnöke: Tudomása van róla, hogy a Tiszabezdéden a dolgozók bérei el 

vannak térítve a besorolásuktól. Kérdezi, hogy a Tiszaszentmártoni dolgozók bérei is ez 

alapján alakulnak e. 

 

Szűcs Dezső polgármester: elmondja, hogy Tiszaszentmártonban, ha nem is akkora 

mértékkel mint Tiszabezdéden a dolgozók nem a besorolási osztályuk / fokozatuk alapján 

kapják a juttatást. Főként személyi bérekkel vannak a dolgozók. 

 
Orbán Ferencné biz.elnöke: kérdést tesz föl, hogy a 3 087 E. Ft mit takar? 



15. 

 

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy ez az összeg a képviselők tiszteletdíjának fedezése szolgáló 

pénzmaradvány 

 

Orbán Ferencné biz.elnöke: kérdést tesz föl, hogy az egészségügynél tervezett 2 000 E Ft. 

mire van elkülönítve? 

 

Szűcs Dezső polgármester: elmondja, hogy a tiszti főorvos felhívta a figyelmet az 

egészségügynél hiányosságokra, mi szerint az épület akadálymentesítése nem megoldott 

egyelőre. Várjuk, esetlegesen hátha lesz pályázati lehetőség erre irányulóan, és az esetlegesen 

ehhez szükséges önerőt fedezné ez a 2 000 E. Ft. 

 

Szabó Károly bizottsági tag nem tett észrevételt. 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának 
4/2013. (V. 023.) 

határozata 
 
 

1. Az írásbeli előterjesztést elfogadja, javasolja a2013. évi költségvetést testület elé 

terjeszteni, és javasolja számára annak elfogadását.  
 

 

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

 

 

kmf. 

 

 

Szabó Károly         Orbán Ferencné 

bizottsági tag        Pü.-i bizottság elnöke 

 

 

Tiszaszentmárton, 2013.05.23. 

 

Jelen dokumentum mellékletét képezi a bizottsági ülésen készült meghívó, jelenléti ív. 
 


