Tiszaszentmárton község Önkormányzata
Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
Tiszaszentmárton Damjanich út 30.
126-3 /2016

Az önkormányzati képviselő testület által 2014. október 27-én megválasztott Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozat vizsgáló Bizottságot

2016. május 5-én
12:45-re
összehívom
Tiszaszentmárton község házasságkötő termébe
NAPIRENDEK
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi 2/2015 (II.27.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szabó Károly- elnök
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának teljesítéséről,
zárszámadás elfogadására
Előadó: Szabó Károly- elnök
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 19.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szabó Károly- elnök
Egyebek

Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke
Tiszaszentmárton, 2016.05.02.

Szabó Károly sk.
bizottság elnöke

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottságának:
a) jegyzőkönyve
b) határozata:3-5/2016.
c) melléklete

NAPIRENDI PONTOK

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi 2/2015 (II.27.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szabó Károly- elnök
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának teljesítéséről,
zárszámadás elfogadásáról
Előadó: Szabó Károly- elnök
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 19.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szabó Károly- elnök
Egyebek

Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

Tiszaszentmárton, 2016.05.20.

Szabó Károly
bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottságának ülésén 2016.05.05. napján
Jelen vannak:

Szabó Károly
- bizottság elnöke
Perka Albertné
- bizottsági tag
Szélné Pap Aranka - bizottsági tag

meghívottként jelen van:
Szűcs Dezső polgármester
Takács Edina aljegyző
Szabó Zoltánné főmunkatárs

Helye: Tiszaszentmárton, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
Szabó Károly, biz.elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
1. Trsp (1.)Előterjesztése az önkormányzat 2015. évi 2/2015 (II.27.) költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet módosítására

Szabó Károly, elnök: felkéri Szabó Zoltánné pénzügyi előadót, hogy ismertesse a
napirendet kellő részletességgel
Szabó Zoltánné: elmondja, hogy a 2015 évi rendeletet egészen a zárszámadás elfogadásáig
lehet módosítani. Legfőképpen a közfoglalkoztatáshoz leutalt előleg beszámolóban való
szerepeltetése miatt szükséges, és az átcsoportosítások miatt. Ezekért javasolt 12 358 e Ft-al
megemelni mind a kiadási mind bevételi irányzatokat.
A bizottság részletesnek találta a szöveges előterjesztés, áttekintést követően hozzászólás nem
érkezett, a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület
Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának
3/2016. (V.05.)
határozata
-

az önkormányzat 2015. évi 2/2015 (II.27.) költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról7.

Bizottság:

Javasolja az előterjesztés szerinti formában a képviselő testület elé terjeszteni, s javasolja
számukra azt elfogadni.

2. Tsp (2.) Előterjesztése az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának teljesítéséről,

zárszámadás elfogadására

Szabó Károly, elnök: örül, hogy vége látható az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodásának
eredménye. Felkéri Szabó Zoltánnét annak részletes ismertetésére.

Szabó Zoltánné: elmondja a maradvány összege pántlikázott pénz, ezt a következő napirendi
pontban nevesíteni kell. Régen a pénzmaradványnál a függő tételekkel is kellett számolni, az
új típusú gazdálkodásnál a pénzmaradvány = bevétel – kiadás
Szűcs Dezső: Elmondja, még idei éven esedékes a gyümölcsös hitele utolsó részletének
visszafizetése. 2015-ben 1 275e Ft-ot egyenlítettünk ki, 2016-ban 729 e Ft a fennmaradó részlet. A
működési célú átvett pénzeszköz 142e Ft Balogh Kálmán temetésre átadott kölcsön összeg, melyet a
család már megtérített. A legjelentősebb kiadási tétel a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 157 257e Ft,
de ezt kizárólag a programok működtetésére fordítjuk- dologi kiadás, munkabér, tervezett költségek.
Ennek összege valószínű idén még több lesz. A képviselő testület döntött elmúlt éven a szociális célú
tüzelőanyag pályázaton való indulásról, mely keretében 2027e ft állami támogatást kapott az
önkormányzat amit kiegészítettünk 419e Ft-al a szociális kertünk terhére, s vásároltunk belőle barna
szenet. A továbbtanulók támogatása a Bursa rendszer keretén túl egy összegű helyben benyújtott
kérelem ellenében is megvalósult. Nyári gyermekétkeztetés maximális időtartamban valósult meg, erre
ugye idén már nem kell pályázni, mert szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzatok kötelező
feladatává tették. A civil szervezetek támogatását valamennyi szervezet kihasználta a polgárőrséget
leszámítva, akik mindössze 50 e Ft-ot vettek igénybe a rendelkezésre álló 100e Ft-ból.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem érkezett, a bizottság egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület
Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának
4/2016. (V.05.)
8.

határozata
-

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának teljesítéséről, zárszámadás
elfogadásáról -

Bizottság:
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletet az előterjesztés szerinti
formában javasolja a képviselő testület elé terjeszteni, s javasolja számukra azt elfogadni.

3. Tsp (3.)Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(III. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Szabó Károly: mint azt az imént Szabó Zoltánné elmondta, a zárszámadási rendelet alapján
kimutatott maradvány értéket be kell építeni az idei évi költségvetésbe. Az előterjesztésben
javasolt kiadásokat helyén valónak és aktuálisnak tartja ( Kossuth út végi forduló aszfaltozása,
emelő villa)
Szűcs Dezső: Terveznünk kell idén a szennyvíz telep felújításához szükséges településünkre
eső önerő mértékével,571 e Ft-al kalkuláltuk. A lehetőségekhez mérten indulunk a
pályázatokon, ehhez az önerő megléte alapfeltétel.
Szabó Zoltánné kiegészíti, hogy a geodéziai munkák díja: Kállai István telekegyesítéséhez
szükséges fedezetül, a közfoglalkoztatás saját ereje: ezt vissza kell forgassuk a programokba,
és olyan feladat ellátáshoz szükséges anyagokat igyekszünk vásárolni, amik feltétlen
szükségesek.

A napirendhez további hozzászólás, javaslat nem érkezett, így az elnök szavazásra tette föl, a
bizottság három igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület
Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának
5/2016. (V.05.)
határozata
-

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról -

Bizottság:

9.

Az önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló rendeletmódosítási tervezetet változatlan
formában javasolja a képviselő testület elé terjeszteni, s javasolja számukra azt elfogadni.

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

kmf.

Szabó Károly
bizottsági elnöke

Perka Albertné
bizottsági tag

10.

