Tiszaszentmárton község Önkormányzat képviselő-testület Pénzügyi Bizottsági ülésének:

a) jegyzőkönyve
b) határozata: 6-7/2013
c) melléklete

NAPIRENDI PONTOK

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének ¾ éves beszámolójának
elfogadására

2. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

3. Egyebek
Tiszaszentmárton, 2013. november 26.

Orbán Ferencné
Pénzügyi bizottsági elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzati képviselő testületének Pénzügyi Bizottsági
ülésén 2013.11.13-án
Jelen vannak:

Orbán Ferencné
Szabó Károly

- pénzügyi bizottság elnöke
- bizottsági tag

Hiányzik:

Szabó Zoltán

- bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Szűcs Dezső

- polgármester

Szabó Zoltánné

- költségvetési előadó

Meghívottként jelen van: Boros Gyula alpolgármester
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.
A bizottság a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét egyhangúlag elfogadja, új napirendi
pont felvételére nem tesz javaslatot.
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének ¾ éves beszámolójának
elfogadására
Orbán Ferencné biz.elnöke: kérdést tesz föl az elnyert 10 millió forintra –közbiztonság
fejlesztési projektre- irányulóan. Kérdése arra irányul, hogy áll jelenleg a projekt, elkezdődött
e már a kivitelezés fázisa?
Szűcs Dezső polgármester: elmondja, hogy ugye a testület Tatár Tamást jelölte meg pályázat
nyerteseként, kivitelezőként. A fiatal ember már többször járt a településen azóta is,
megtekintette a kivitelezési helyszíneket, elkészültek a vázlatok, és a támogató szerződés
esetleges módosítására lehet szükség, mert magasabb műszaki tartalommal valósulna meg a
kivitelezés, mint az abban foglaltak. Ezért a Belügy Minisztériumba egy jóváhagyó levél
került megküldésre, annak várjuk a visszajelzését, hogy indulhasson a kivitelezés. Közben
már elindítottuk a folyamatot az E.On-nál, ugyanis az ő beton oszlopaikra is szükség lenne 5
helyen a kivitelezésnél-azokra kerülne felszerelésre, illetve ugye onnan történne a vételezési
pont. Ha az engedélyek, visszajelzések időben visszaérkeznek, még idei éven fel lehetne
szerelni a rendszert.
17.

Boros Gyula: javasolja, hogy a temetőnél is legyen kamera felszerelve, mely arra lát.
Orbán Ferencné biz.elnöke: Eredetileg mozgás érzékelő és figyelő kamerák lettek tervezve,
miért lettek azok fix pontot látókra cserélve? Pénzügyi oka van?
Szűcs Dezső polgármester:elmondja, hogy ezzel a tartalommal több kamerát is fel tudunk
szerelni, nagyobb területet lefedve, és a kivitelező is ezt javasolta, mert ez hatékonyabb.
Boros Gyula: javasolja, hogy a holt térnek még érdeklődjön utána a polgármester.
Három kérdése lenne még:
- Kérdezi, hogy a központi költségvetésben nem finanszírozták le a polgármester bérét,
erről van-e már valami információ, és miből fedeztük ennek a kiadását ?
- A közös hivatal jegyzőjének béréhez utólag még hozzá kellett tenni, ennek meg van-e
a fedezete, illetve utólag nem kell-e még ezzel számolni ?
- Az Önkormányzat költségvetését le lehet-e tisztítani a közfoglalkoztatástól, hogy
lássuk, hogy elegendő-e a kapott fedezet, illetve amit mi még hozzá tettünk.

Szűcs Dezső polgármester: A feltett kérdéseket megválaszolja. Vissza kell menni a
költségvetéshez, mert a költségvetés tervezéskor mindennek meg volt a fedezete, így a
polgármester bérének is. 2013-tól feladatfinanszírozás van, így a kapott támogatások között
van olyan amit meghatározott feladatra lehet felhasználni és ezzel el kell számolni, és vannak
amelyek az önkormányzati egyéb feladatokra szabadon felhasználhatók. Ebből és az
önkormányzatnál képződő saját bevételből van meg a polgármester bére,
nem
konkretizálható, hogy pontosan mi a fedezete.
A jegyző béréhez történő hozzájárulás esetében is a feladatra kapott támogatás arányában lett
a költségvetése megállapítva a közös hivatal kirendeltségének, és abban már úgy terveztünk,
hogy minden beleférjen, van egy megállapodásunk a Tiszabezdédi Önkormányzattal, mindkét
fél ahhoz tartja magát, reméljük elegendő lesz a betervezett előirányzat és nem kell további
kiegészítést hozzátenni.
A költségvetésből el lehet különíteni a közfoglalkoztatás költségeit, a finanszírozása teljesen
külön számlára érkezik és ebből teljesülnek a kifizetések, amit nem tudunk erről utalni, (mint
pl. a bér, és a pénztári kiadások,) azok utólag kerülnek a főszámlára átvezetésre. A
közfoglalkoztatás beszerzései a támogatási szerződés alapján történnek, minden hónapban
elszámolás van, a felhasználások és a maradványok követve vannak, így nem lehet túllépés.

Boros Gyula: alpolgármester: Kérdezi, hogy hogy áll a Wesley János Többcélú intézmény
hátralékának rendezése?

18.

Szűcs Dezső polgármester: Ezt évekre le kell bontani. A 2011/2012. tanévre kiállított
számlákat sem fizették még ki, de a fűtéssel kapcsolatban az elmúlt héten voltak tőlük
ellenőrizni, felmérték a fűtött légköbmétert, hogy mennyi az önkormányzati rész, azt az eddig
számoltak alapján helytállónak találták. Az apríték értékét is kedvezőnek tartották. Ezek
alapján írtunk egy emlékeztetőt, melyben a számlák kifizetését november 30.-ban jelöltük
meg.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés nem volt, a pénzügyi bizottság egyhangúlag, 2 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának
6/2013. (XI.13.)
határozata
A 2013. évi költségvetés ¾ éves beszámolójának elfogadásáról szóló írásbeli előterjesztést
elfogadja, javasolja testület elé terjeszteni változatlan formában és javasolja számára annak
elfogadását.

2. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

Szabó Károly pü.biz.tag: Az előterjesztést átolvasva az látható, hogy azok a tételek
szerepelnek a módosításban amire a testület már kötelezettséget vállalt.
A napirenddel kapcsolatban több észrevétel nem volt, kérdés nem hangzott el, a pénzügyi
bizottság egyhangúlag, 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának
7/2013. (XI.13.)
határozata

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló írásbeli előterjesztést
elfogadja, javasolja testület elé terjeszteni változatlan formában és javasolja számára annak
elfogadását.

19.

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

kmf.

Szabó Károly
bizottsági tag

Orbán Ferencné
Pü.-i bizottság elnöke

Tiszaszentmárton, 2013.11.27.

20.

