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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 2 igen szavazattal, új napirendi pont
felvételére nem tesz javaslatot.
2. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
az elfogadására
Orbán Ferencné biz.elnöke: felkéri Szűcs Dezsőt, hogy ismertesse a költségvetés
megalkotásának előzményeit, az életbe lépő esetleges új szabályokat
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy második alkalommal kerül sor a feladatalapú finanszírozás
alapján a költségvetés megtervezésére. A kötelező feladatok ellátását az állam lefinanszírozza,
az önként vállalt feladatokat a saját bevételből kell fedezni. A feladatalapú finanszírozás célja
az átlátható, biztonságos működés megteremtése az önkormányzatoknál. Megemlíti, hogy az
egészségügyben visszamenőlegesen 10 hónapra kapott finanszírozást 2 dolgozó kapta meg
50-50 %-ban eseti kereset kiegészítés címén. Összesen 473 ezer forint került leutalásra. A
finanszírozás 20 e/Ft-os emelkedés mutatkozik. Ismert mindenki előtt, hogy 2 éve már az
önkormányzat kiegészíti az egészségügyben dolgozók bérét 10-10 ezer forinttal a saját
költségvetése terhére. Ebben az évben nem lesz változás a gépjármű adóban, a bevétel 40 %-a
marad az önkormányzatoknál. Március végén befejeződik a szennyvízberuházás, mely érinti a
helyi iparűzési adóbevételt is. Számol a költségvetés az ingatlanvásárlással is. A 10 millió
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forint átutalásra került a bírósági végrehajtó számlájára. Az egészségügy finanszírozása a
2013 évi szinten van tervezve. 1,4 millió forint van tervezve közművelődési feladatellátásra.
Önkormányzati lekötött betét megjelenik a költségvetésben kiadási és bevételi oldalon is.
Megemlíti, hogy a Záhony és Térsége Többcélú Társulás elfogadta a költségvetését 16 millió
forint hiánnyal. Elképzelhető, hogy az önkormányzatok pénzt kell átadni a társulás
működéséhez. Nincs jelenleg tervezve az általános iskolának átadandó jubileumi jutalom
összege. Ez a pénzmaradványból, illetve az év közben keletkező többlet bevételekből kerülhet
finanszírozásra. Nem számolnak most a civil szervezetek támogatásával sem. A központi
költségvetés fejlesztésre nem ad támogatást. Saját forrás terhére vállalhatnak a települések
fejlesztési kiadásokat. Bízik abban, hogy kap az önkormányzat állami támogatást, hisz a
település nem részesült hitelkonszolidációban.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy lehet e már látni/tudni, akár hozzávetőlegesen is, hogy hogyan
fog alakulni a pénzmaradvány?
Szabó Zoltánné: Véleménye szerint kb. 13 millió forint lesz a pénzmaradvány. A
raktárépület ára a 10 millió forint már kifizetésre került a pénzmaradványból.
Boros Gyula: Véleménye szerint a megvásárolt ingatlan ipari egységnek való kialakítása
magas költséggel fog járni, így arra lehet többet kellene tervezni, és be kellene üzemezni a
jóléti tó rekonstrukcióját is.
Szabó Károly: Megtudta, hogy az iszap kitakarítása 600-650 Ft/m3-be kerülne, ha 1 km-en
belül kell elszállítani. Véleménye szerint 1000-1500 m3-t kellene kiszedni.
Boros Gyula: Nem találja a költségvetésben a polgármester juttatásait. Ismert a képviselőtestület előtt, hogy a polgármester költségátalányt soha nem vett igénybe. Az elmúlt évben
kapta volna a jubileumi jutalmat, de a jogszabályi változások miatt attól elesett, ezért
javasolja, hogy azt az összeget jutatom formájában adják oda a polgármesternek és azt
tervezzék a költségvetésbe.
Dr. Szép Béláné: Megváltoztak a jubileumi jutalomra vonatkozó jogszabályok. Korábbi
jogszabály szerint a jubileumi jutalomhoz minden jogviszonyt figyelembe lehetett venni. Az
új szabályok szerint már csak a szolgálati, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban
eltöltött idő alapján jár a jubileumi jutalom. Ez polgármester úr esetében 5 havi illetménye lett
volna. Ezt az összeget jutalom formájában oda adhatja a testület, mert a jogszabály szerint a
polgármester 6 havi jutalomban részesíthető.
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy megalapozott a költségvetés, vannak benne tartalékok is.
Javasolja, hogy tekintsék még át a civil szervezetek támogatását, számoljanak a tómeder
rendbetételének költségeivel, illetve kerüljön a tervezetbe beépítésre a különböző
javadalmazásokra fordítandó pénzeszköz.
Boros Gyula:
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 ?
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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.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés nem volt, Orbán Ferencné javasolja a napirend
elfogadását. A pénzügyi bizottság egyhangúlag, 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának
1/2014 (II.06. )
határozata
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének az elfogadásáról

A bizottság Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének az
elfogadásáról szóló írásbeli előterjesztést elfogadja, javasolja testület elé terjeszteni
változatlan formában és javasolja számára annak elfogadását.
Több napirendi pont nem volt, a bizottság elnöke javasolja az ülés bezárását.
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