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1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Szabó Károly a bizottság elnöke
2. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására

Előadó: Szabó Károly a bizottság elnöke
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1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Szabó Károly a bizottság elnöke
2. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalására

Előadó: Szabó Károly a bizottság elnöke

Egyebek

Meghívottak:
dr. Szép Béláné jegyző
Takács Edina aljegyző
Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó
Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Tiszaszentmárton, 2017.02.25.
Szabó Károly
bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottságának ülésén 2017.02.15. napján
Jelen vannak:

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

meghívottként jelen van:
Takács Edina aljegyző
Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó
Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester

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. Tárgy (1.Tsp.) Előterjesztése Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
előadó: Szabó Károly elnök

Szabó Károly, elnök: kérdezi miért van szükség ennek tárgyalására, holott úgy tudja az
Önkormányzat elmúlt éven kiegyenlítette adósságát!
Szabó Zoltánné: ez így igaz, azonban törvényi kötelezettség ezt megtervezni, hogy
előreláthatólag 3 évre illetve azon belül lesz e olyan beruházás, amihez hitel felvétele válik
majd szükségessé.
A napirendhez több kérdés nem érkezett, így a bizottság elnöke szavazásra tette föl a
kérdést, melyre egyhangúlag 3 igen szavazattal a következő határozatot hozták:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület
Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának
1/2017. (II.15.)
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határozata
Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
A pénzügyi bizottság:
Javasolja az előterjesztés szerinti formában a képviselő testület elé terjeszteni, s javasolja
számukra azt elfogadni.

2. Tárgy (2.Tsp.) Előterjesztése a 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalására
előadó: Szabó Károly elnök

Szabó Károly: javasolja, hogy soronként menjenek végig a bevétel és kiadási
előirányzatokon!
Szabó Zoltánné: elmondja Önkormányzati támogatásnak kaptunk 17 011 e Ft.-ot, mely
három részből tevődik össze: köztemető, közút, zöld területek kezelése valamivel több mint
6 M ft., egyéb önkormányzati feladatok 6 M ft.-al számolva, és 4 503 e adóerő képességet
kiegészítő támogatás.
Szélné Pap Aranka: minden pántlikázott pénz?
Szabó Zoltánné: igen, a szociális keretre 15,4 M. Ft.-ot kaptunk, 3 532 e Ft-ot. a nyári
étkezésre, és közművelődésre 1 410 e Ft.-ot. Ebből a közfoglalkoztatás saját erejéhez is
lehet felhasználni. Az államháztartáson belülről érkező támogatás alatt aterület alapú
támogatást kell érteni, Iparűzési adó bevételt kevesebbet terveztünk idén, mivel
visszafizetési kötelezettségünk van. A Reki-ben nem támogatták, így kértük annak
mérséklését / elengedését, de nem támogatták kérésünket.
Szabó Károly: a szolgáltatások ellenértéke mit takar?
Szabó Zoltánné: a szolgálati lakás bérbeadásából származó javak ezek, valamint Harakály,
Vincze Béla, Szabóné Pásztor Andrea, Ti-Kösz bérleti díja.
Szabó Károly: áru értékesítés azért van kihúzva, mert nem lehet megjeleníteni?
Szűcs Dezső: az értékesítésből származó bevétel mg. Start számlán jelenik meg bevételként.
Konyhának ingyen nem adhatunk már át alapanyagot. Továbbfoglalkoztatási
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kötelezettségünk van 6 hónapra 4 főre vonatkozóan. A konyha átvételére azonban
intézményt kellene létrehozni, úgy tudnánk alapanyagot beszolgáltatni.
Szabó Zoltánné: ismerteti, hogy közvilágításra idei éven is 1 760 e Ft. lett tervezve, elmúlt
éven ez soknak bizonyult, működésre át lehet csoportosítani, de fejlesztésre nem!
Város és községgazdálkodáson jelenik meg a telefonok költsége, információ szolgáltatási
költség- így a könyvelési programok követése, gépjárművek futási költsége. Egyéb
szolgáltatások közé lett sorolva a Groupamánál kötött vagyonbiztosítás.fogorvosi
hozzájárulás, egyéb dologi költség, , kárenyhítési hozzájárulás, társulási tagdíj.
Szűcs Dezső: a civil szervezeteknek is 100-100-100 e Ft. lett betervezve, 300 e Ft. az
egyháznak, és 500 e Ft. a sportnak.
Szabó Zoltánné: jubileumi jutalomban részesül 1 fő, ez minket 1,8 M.-al terhel. Az
államháztartáson belüli megelőlegezés 1 617e Ft az állami támogatás előlege.
Az önkormányzati jogalkotás fülön a polgármester illetménye lett tervezve a képviselők
tiszteletdíjával az elmúlt évi összegek szerint.
Szűcs Dezső: kérdezi, gondolkodtak e a képviselők a tisztelet díj emelésén. Kéri, hogy
addig ne zárják le az ülést, míg ebben, illetve az egészségügyben dolgozók bérein nem
gondolkodtak!
Szabó Zoltánné: elmondja, a szolgálati lakás költségeit, ha van lakó, meg is téríti. A
közművelődési feladatok ellátására 1410 e Ft-ot kaptunk, dologi költségre és szolgáltatásra
lehetett megosztani. Pénzeszközök átadása soron az 1 780 e Ft. jelöli a központi orvosi
ügyélethez való hozzájárulást, és a házi segítségnyújtás szakfeladaton a hozzájárulást.
A gyermekjóléti feladatok közt Rostás Viktor szállítását kell érteni, és egy kis nyári szünidei
foglalkozáshoz szolgáló dologi eszközöket. A szociális keretösszeg felosztása a következők
szerint lenne, ha a bizottság és képviselő testület helyben hagyja: lakhatási támogatás 6 M.
ft., továbbtanulók támogatása 1,3 M, bursa 270 e. Ft, Karácsonyi támogatás 2 M. Ft.
Az egészségügyre térve: a védőnő bére van betervezve a besorolás szerinti bérrel. Neki van
100 e Ft. béren kívüli juttatás – eddig havi 8 e volt, de mivel kedvezőtlenné vált az
adóztatása, így majd dönt benne, hogyan kéri- 70 e Ft. útiköltség térítés , és 60 e Ft. iskola
egészségügyi feladatok ellátásáért járó juttatás. Dologi költségre minimális lett számára
betervezve, szakmai anyagot fedez.
A háziorvosi ellátásban 3 fő bére van betervezve, de ki kell egészíteni a bérüket a garantált
bérminimumra. A 100 e Ft. a géprjármű alkalmasságiból származó juttatás. Évek óta 10 e Ft.
kiegészítést kapnak a garantált béren történő kiegészítésen felül. Ehhez elmúlt éven
Andreának + 20 e Marikának + 30e kiegészítés társult a többlet finanszírozásból. Ezt a
többletfinanszírozást idei éven beépítették a normatívába, de a bérminimum pedig
emelkedett, így a két dolgozó ugyanannyit kapna. Idei évre összesen 30 e Ft. van betervezve
többletjuttatásként két fő részére.
Szélné Papp Aranka: többet nem lehet?
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Szűcs Dezső:: lehetne, de meg kell találni a fedezetet hozzá. A maradvány le van terhelve
feladattal, plusz hozzá kell tenni az egészségügy fenntartásához is 1,8 M Ft.-al, a jubileumi
jutalom is a maradványt terheli.
Terület alapú támogatás vagy iparűzési adóból származó bevétel fedezheti. Az
egészségügyhöz való hozzájárulást esetleg Zsurknál is lehetne kezdeményezni.
Távozik az ülésről!
Boros Gyula, Szabó Károly: elismeréssel szól a településen dolgozókról, és meg kell
becsülni a munkájukat.
A bizottság az elismeréssel egyet értett, és javasolja a bérkiegészítést 30 e Ft.-ról 50 e Ft.-ra
megemelni.
Szélné Papp Aranka: a tiszteletdíj emelését veti föl. javasolja, ha a tiszteletdíj emelésre
kerül, kerüljön azzal arányosan emelésre az alpolgármester tiszteletdíja is.
Szabó Károly: érdeklődik, hogy milyen tiszteletdíjakat kapna a környéken a képviselők?
Szerinte egy 40 e Ft.-os tiszteletdíj nem lesz kimagasló.
Perka Albertné: az 30%.os emelést jelent.
Szélné Papp Aranka: javasolja, hogy 30%-al emelkedjen az alpolgármester tiszteletdíja is.
Bizottság a napirenddel kapcsolatban a következő határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő Testület
Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának
2/2017. (II.15.)
határozata
a 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalásáról

A pénzügyi bizottság:
Javasolja az alábbi módosításokkal a képviselő testület elé terjeszteni, s javasolja számukra
azt elfogadni.
Módosítás:
-

Képviselők tiszteletdíjának 31 e Ft-ról 40 e Ft.-ra történő emelését.

-

Az egészségügyben dolgozók bérkiegészítésének 30 e Ft.-ról 50 e Ft.-ra történő
megemelését.
6.

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

kmf.

Szabó Károly
bizottsági elnöke

Perka Albertné
bizottsági tag
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