
 

 

Tiszaszentmárton község Önkormányzat  
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság 
Tiszaszentmárton Damjanich út 30. 
 
 
 
Az önkormányzati képviselő testület által 2014. október 27-én megválasztott Pénzügyi – és 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságot 
 
 
 

 
2015. 10.12-én   

16:00-ra 

összehívom 

Tiszaszentmárton község házasságkötő termébe 
 
 

NAPIRENDEK 
 
 
 

1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének I. félévi helyzetére 
Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke 

 
 
 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (III.27.) 
rendelet módosítására 
Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke 
 

3. Egyebek 
 
 
Tiszaszentmárton, 2015.10.09. 

 
 

Szabó Károly  
bizottság elnöke 

 
 



 

 

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottságának: 
195-4/2015. 

a) jegyzőkönyve 
b) határozata:5-6/2015. 
c) melléklete 

 

 

Tárgysorozati pontok 

 

 

1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének I. félévi helyzetére 
Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke 

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (III.27.) 
rendelet módosítására 
Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke 

 
 
3. Egyebek 

 
 
 
 
 
 
Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke 
 
 
Tiszaszentmárton, 2015.05.18. 
 
 
 

Szabó Károly 
bizottság elnöke 

 



6. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottságának ülésén 2015.10.12. napján 
 
Jelen vannak: Szabó Károly - bizottság elnöke 
 Perka Albertné - bizottsági tag 
hiányzik: 
 Szélné Pap Aranka - bizottsági tag 

 meghívottként jelen van:  
          Szűcs Dezső polgármester 

 Takács Edina megbízott aljegyző 
Szabó Zoltánné Pénzügyi főelőadó 

   
Helye: Tiszaszentmárton, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme 
 
Szabó Károly,bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, 
megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
 
Kérdést tesz föl: a bizottság elfogadja e a napirendi pontok sorrendjét, illetve van e javaslat új 
pont felvételére. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadja a sorrendet. 
Új napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat. 
 

1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének I. félévi helyzetére 
Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke 

 

Szabó Károly: nagyon alaposnak találja ismét az előterjesztéseket. Mindössze néhány kérése 
lenne: hogyan oldjuk meg a támogatások fizetést? 

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy a segélyek/ még kifutó rendszerű lakásfenntartási 
támogatást Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal utalja. 

Szabó Károly:  közfoglalkoztatásban beszerzett gépek értékénél szerepel a 3 420 e?- ez mit 
takar? 

Szűcs Dezső: elmondja, ez gyakorlatilag a 2015-ben elindult közfoglalkoztatási programok 
gépbeszerzései, mint targonca, fűrészgép, kis és nagy értékű tárgyi eszközök! 



7. 

 

Szabó Károly: mire kaptuk az 580 000Ft-ot mint állami támogatás előleget? 

Szabó Zoltánné: mindaddig, amíg a normatív támogatást nem kapjuk meg, addig a 
működéshez előleget utalnak le számunkra. természetesen ezzel is el kell tudni számolni. 

Szabó Károly: több kérése nincs, javasolja hogy szavazzanak a napirendi pont felől: 

A bizottság 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi – és 

Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának 

5/2015. (X.12.)  

határozata 

- az Önkormányzat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének I. félévi helyzetéről - 

 
Bizottság: 

Javasolja azt változatlan formában a képviselő testület elé terjeszteni, s javasolja számukra azt 
elfogadni. 

 

Értesül: pénzügyi főelőadó helyben 

 
 
 
 

2. Trsp: Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 
(III.27.) rendelet módosítására 

Előadó: Szabó Károly 
 

Szabó Károly elnök: felkéri Szabó Zoltánnét ismertesse a módosítás szükségességét! 

Szabó Zoltánné: elmondja, hogy a költségvetés elfogadása óta elindultak a 2015. évi 
közfoglalkoztatási programok, melynek költségvetését szerepeltetni kell a költségvetésben, 
még akkor is ha tudjuk ezek csak transzfer összegek. Megérkezett a terület alapú támogatás 1. 
részlete is.  

Szűcs Dezső: elmondja, hogy rendkívüli önkormányzati kiegészítő támogatásra is nyújtottunk 
be pályázatot459 e Ft összegben, ez még kétséges, hogy támogatott lesz e?! 

Szabó Zoltánné: beépítettük a költségvetésbe a nyári gyermekétkeztetés támogatását is. 

 



8. 

 

Szűcs Dezső: elmondja,hogy a költségvetés szerint még a közművelődésre fordítható 
keretösszegünk is jelentős, több mint 1 000 000 Ft. áll rendelkezésre. Ez pántlikázott pénz, ha 
nem fordítjuk a meghatározottak szerinti tevékenységre, vissza kell fizessük. A gépjármű 
igénybevételével és használatával kapcsolatban előre nem látható költségek vetődtek föl, a 
közelmúltban majd 300 000Ft.-ba került  a javítása. Az elmaradt helyi adó bevételek 
behajtására koncentrálódik egyik munkatársunk az elmúlt hetekben, eredményesnek 
mondható, majd 300 000Ft. elmaradást sikerült eddig behajtania. 

Szabó Károly: számára egyértelmű a módosítás indokoltsága,  indítványozza a bizottságnak, 
hogy a képviselő testület részére ilyen módon javasolják annak elfogadását! 

Bizottság 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület Pénzügyi – és 

Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának 

6/2015. (X.12.)  

határozata 

- az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (III.27.) rendelet 
módosítására - 

Bizottság: 

Javasolja azt változatlan formában a képviselő testületnek elfogadni. 

 

Értesül: pénzügyi főelőadó helyben 

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

 

kmf. 

Szabó Károly         Perka Albertné 
bizottsági elnöke        bizottsági tag 


