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Tiszaszentmárton Damjanich út 30. 
 
 
 

Az önkormányzati képviselő testület által 2010. október 14-én megválasztott Pénzügyi 
Bizottságot 
 
 
 

 
2014. 05.07-én  

16:00-ra 

összehívom 

Tiszaszentmárton község házasságkötő termébe 
 
 

NAPIRENDEK 
 
 
 

 
1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 

módosítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

2. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
zárszámadásának elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
Egyebek 
 

 
 
Tiszaszentmárton, 2014.05.05. 
 
 
 

Orbán Ferencné 
bizottság elnöke 



 

 

 

Tiszaszentmárton község Önkormányzat képviselő-testület Pénzügyi Bizottsági ülésének: 

 

 

a) jegyzőkönyve 
b) határozata:  1/2014 
c) melléklete 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
módosítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

2. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
zárszámadásának elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
Egyebek 

 

 

Tiszaszentmárton, 2014.05.08. 

 

 

Orbán Ferencné  

Pénzügyi bizottsági elnöke 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzati képviselő testületének Pénzügyi Bizottsági 
ülésén 2014.05.07-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 
 Takács Edina  - megbízott aljegyző  
   
  
   
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 elfogadta, új 
napirendi pont felvételére nem tesz javaslatot. 
 

1. Trsp: (1) Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi 
költségvetése módosítására 

 
Orbán Ferencné biz.elnöke: felkéri Szűcs Dezsőt és Szabó Zoltánné költségvetési előadót, 
hogy ismertesse miért van szükség a módosítására. 
 
Szabó Zoltánné: elmondja, hogy a költségvetés módosítására azért van szükség, mert az 
utolsó módosítás óta állami támogatások leutalására került sor –például OEP 
többletfinanszírozás -, illetve többletforrás érkezett a pályázatok kapcsán, valamint a testületi 
döntések eszközölték a módosítást. 
 
Orbán Ferencné: hogy a módosítás már tartalmazza e start közfoglalkoztatásból befolyt 
összegeket? kevesli a gyógy babból befolyt összeget. Nincs e valahol valahol, valami más 
soron esetleg bevétel? 
 
Szűcs Dezső: elmondja, nem, nincs másik soron bevétel, ez ennyi 120 000. 
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 Több kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan nem érkezett, a bizottság elnöke javasolja a 
napirendi pont elfogadását. A bizottság 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának 

2/2014 (V.07.) 

határozata 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése módosításáról 
 

 
A bizottság Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése módosításáról szóló 
írásbeli előterjesztést elfogadja, javasolja testület elé terjeszteni változatlan formában és 
javasolja számára annak elfogadását.  
 

 

 

 

2. Trsp: (2) Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi 
költségvetése zárszámadásának elfogadására 

 

Orbán Ferencné biz.elnöke: látja, hogy gépjármű adó bevétel 1 106 e Ft.. Ez 40-60%ban 
oszlik meg a központ és a beszedés helye szerint?! 
 
Szabó Zoltánné: megválaszolja a kérdést. Igen, e képp alakul. 

Szabó Károly: a működésre átvett pénzeszköz pld: az OEP finanszírozás? 

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy igen, ez is ebbe tartozik bele. 

Szűcs Dezső, megemlíti ennek kapcsán, hogy ugye a BM Önerőalap megnövelése érdekében 
elnyert forrás is hasonlóképp kezelendő, ezek a pénzek még jelenleg nincsenek felhasználva, 
pusztán a beruházás ÁFA költsége került kifizetésre ebből. 
 

Szabó Károly kérdezi, mit jelent a függő tételek sora? 
Szabó Zoltánné, elmondja, hogy itt vannak kezelve a kincstári forgótőke és a könyveléssel 
kapcsolatos technikai kérdések, tételek, bevételek/kiadások, melyek bérrel kapcsolatosak. A 
kiadások finanszírozása az új finanszírozásnak megfelelő. 
 
Orbán Ferencné: kérdezi, hogy a zárszámadás végösszegéből, mely 35 millió, mit takar a 17 
millió Ft. feladattal való leterhelése? 
 
Szabó Zoltánné: elmondja, hogy 1 474e Ft-ot vissza kell fizetni, mint fel nem használt 
támogatást, mivel utólagosan derült ki, hogy a pénzbeni ellátásokat más célra nem lehet 
fordítani, csak szociális ellátásra, vagy közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásra. Továbbá 
Tiszabezdédnek nem adtuk át teljesen a hivatal működéséhez szükséges összeget, így át kell 
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adni még 3 080 e Ft-ot, a képviselő testület döntött a start közfoglalkoztatás keretében 
eszközbeszerzés kiegészítéséről ami 1 237 e Ft, 616 e Ft-ot el kell különíteni a szociális 
bérlakás fenntartásának költségeire, ezeket leszámítva a tényleges megtakarítás 17 744 e Ft, 
de ebből 15 278 e már feladattal terhelt. Így a fennmaradó még egyelőre szabad forrás 2 466 e 
Ft. 
 
 

Több kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan nem érkezett, a bizottság elnöke javasolja a 
napirendi pont elfogadását. 
A bizottság 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának 

3/2014 (V.07.) 

határozata 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése zárszámadásának 
elfogadásáról 

 

A bizottság Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése zárszámadásának 

elfogadásáról szóló írásbeli előterjesztést elfogadja, javasolja testület elé terjeszteni változatlan 
formában és javasolja számára annak elfogadását.  
 

 

Egyebek: 
 

1) Polgári Takaréktól érkezett levél megválaszolása a nyeles telekkel kapcsolatban 
 

Orbán Ferencné: felkéri Szűcs Dezsőt, hogy ismertesse a Polgári Takarék Banktól érkezett 
levél előzményeit 
Szűcs Dezső: elmondja, hogy már az önkormányzat kifejezte szándéknyilatkozatát a nyeles 
telek megvásárlására testületi döntés megerősítése alapján, melynek összegét 500 000ft- 
értékben jelölte meg. Azonban a Polgári Takarék Bank ezt nem fogadta el, és 750 000Ft-ért 
kínálja megvételre. Ez az ár, azonban kiemelkedően magas egy olyan területért, mert a 
korábbi használataiból adódóan szennyezett. 
 

A bizottság elnöke csekély összeggel javasolja a korábban szándéknyilatkozatban megjelölt 
vételár megemelését. A bizottság a következő határozatot hozta 2 igen szavazattal: 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának 

4/2014 (V.07.) 

határozata 
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Polgári Takaréktól érkezett levél 
megválaszolása a nyeles telekkel kapcsolatban 

 
 

A bizottság a képviselő testület felé javasolja, hogy a nyeles telek megvásárlásával kapcsolatosan 
600 000 Ft-ba jelölje meg a maximum vételárat, s ezt közölje a Polgári Takarék Bank felé is. 
 

 

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

 

kmf. 

Szabó Károly         Orbán Ferencné 
bizottsági tag        Pü.-i bizottság elnöke 
 


