Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott
ülésének:
a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 197-206/2014.
d./rendeletei: 5/2014.
TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának
az értékelésére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Orosz Tímea intézményvezető
2. Előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
3. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött megbízási
szerződés módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
4. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft 2013. évi közhasznúsági jelentésének az
elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
5. Előterjesztés a 2014. évben esedékes jubileumi jutalmak rendezésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
6. Előterjesztés a natúr almalé gyártó gépsor beszerzéséhez kapcsolódó fizetési
kötelezettség teljesítésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
-

Egyebek:
orvosi szolgálati lakás felújításáról, bővítéséről
natúr almalégyártó üzem engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítéséről
pénzeszköz rendelkezésre bocsátásáról
közérdekű munkavégzésről

M e g h í v o t t a k:
-

Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Takács Edina megbízott aljegyző
Szabó Zoltánné pénzügyi előadó

Tiszaszentmárton, 2014. július 23.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26án az önkormányzat házasságkötő termében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Kovács Gábor képviselő
Leskovics Gáborné képviselő
Orbán Ferencné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
Takács Edina megbízott aljegyző
Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 települési képviselő
jelenlétével határozatképes. Javasolja, a képviselő-testületnek a meghívóban közölt 6
napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett.
Szűcs Dezső polgármester külön szeretettel köszönti Dr. Sallai Józsefet, aki a települési
monográfia elkészítésével kapcsolatban tart a képviselő-testület részére tájékoztatót.
Dr. Sallai József: Úgy gondolja, hogy jó ügyről van szó, közös ügyről van szó, hogy legyen
egy olyan kézbe adható, kézbe vehető könyv a faluban, mely megőrzi az 1000 éves múltnak
az örökségét. Egy közösség attól közösség, hogy van közös múltja. Valamikor ezt
szájhagyomány útján adták tovább. Közösen megélt múltnak közösség építő ereje van. Ezt
ma már nem a fonóban adják át egymásnak az emberek, ezért gondoskodni kell arról, hogy ez
írásban jelenjen meg. Köszönetet mond az önkormányzatnak, hogy ezt felismerte. Az egy
millió forintnak sok helye lehetne, de ezzel nagyon jó ügyet szolgál. Ne krónika szerű
eseménytár készüljön. Mindenki mondja el és rögzítsék az emlékeiket. 1200 történetet nem
lehet megörökíteni, csak azt, ami az egész közösség szempontjából lényeges. Egyes
témakörök legjobb szakértőit, szerzőit keresi meg. Garancia legyen arra, hogy ezt a könyvet
egy év múlva ne kelljen újra írni. Szól az egy millió forint felhasználásáról. Úgy gondolta,
hogy 400 példányban készülne a könyv, hiszen sok helyre kell kötelezően küldeni. Szerzői
tiszteletdíj összege fejenként bruttó 30 ezer forint. Ez a könyv több szerzős lesz és közös
nevezőre kell majd hozni. Ezt neki, mint szerzőnek kell elvégeznie. A szakmaiság fontos. A
lektori díj egy szerzői ívnek a költsége 2 x 25.000 Ft. Számolni kell a papír költséggel,
utazással, levelezéssel kb. 120.000 Ft-ot. 45.000 Ft a fotózás. A szövegben fehér, fekete fotók
lesznek, a végén pedig színes képek. Részletesen szól a könyv tematikájáról. Kérdezi, hogy
milyen határidőre készüljön el a könyv. Megemlíti, hogy majd kér segítőket, aki az ide
érkezőket elkíséri az egyházhoz, az iskolához, az óvodához.
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Szűcs Dezső: Javasolja, hogy az egyeztetésen részt vevőket keresse Jóska bácsi annak
érdekében, hogy ki mivel tudná a könyv megírását segíteni.
Boros Gyula: Elmondja, hogy jobban hozzáértő ember a könyv írásához nincs, mint Jóska
bácsi. Megemlíti, hogy Tiszaszentmárton életében 1945-46-tól nagyon meghatározó volt a
vasút jelenléte. A település népességmegtartó erejét a földön túl a vasút jelentette. Be lehetne
a könyvben mutatni, hogy a vasútállomás megépítése milyen szerepet töltött be a település
életében.
Javasolja, hogy hozzon a képviselő-testület határozatot arra vonatkozóan, hogy egyetért ilyen
formában a könyv megírásával, melyet 2014. december 31. napjára kell elkészíteni.
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
197/2014. (VI.26.) számú
határozata
Tiszaszentmárton Község monográfiájának a megírásáról
A Képviselő-testület:
Megtárgyalta a Tiszaszentmárton településről készülő könyv tervezetét és azt elfogadja.
A 400 példányosban készülő könyv elkészítésének határideje 2014. december 31.
Elkészítésének költsége 1 millió forint, melyből 260.000 Ft elnyert támogatás, 740.000 Ft a
közművelődési keret terhére kerül elszámolásra.
A határozatról értesülnek:
1./ Dr. Sallai József Nyíregyháza
2./ pénzügyi főelőadó helyben
Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2013. évi
ellátásának az értékelésére
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Orosz Tímea intézményvezető
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy ez a napirend már nem ismeretlen a képviselő-testület
előtt, hiszen minden évben meg kell tárgyalnia a képviselő-testületnek az előző évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatoknak az ellátását, azt értékelni kell. Ezen
feladatokat a jegyzői gyámhatóság, illetve a szociális központ látja el. A hivatal a hatósági
feladatokat végzi, a szociális központ pedig szolgáltat. Úgy gondolja, hogy ezen feladatok
ellátásával nem volt gond a településen, mint ahogy azt az előterjesztés is tartalmazza.
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Leskovics Gáborné: Kérdezi, hogy mennyire problémásak a tiszaszentmártoni gyerekek a
térségen belül?
Orosz Tímea: Elmondja, hogy a kistérséghez 11 település tartozik. Ha 1-10-ig lehetne
minősíti az itt élő gyermekeket, akkor 8-as számot adna nekik. Itt is általános, minden más
településen előforduló problémák vannak. A családok nehéz anyagi és szociális helyzete, a
tanulók magatartási problémái.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a településen hányan vallották magukat cigánynak a
népszámlálás során. Ezekkel a problémákkal korábban nem foglalkozott az állam, mégis
nagyobb rend volt. Kérdezi továbbá, hogy mi a helyzet a droggal a településen?
Orosz Tímea: Elmondja, hogy az elmúlt évben kistérségi szinten drog prevenciós kiállítást
szerveztek, mert más településen is van probléma. Ez anyagi forrás hiánya miatt meghiúsult.
Pályázati lehetőséget keresnek. Úgy gondolja, hogy ez a kiállítás hasznos lett volna. Nem
tudja, hogy melyik iskolába engedik be a DADA programot, mert az is nagyon hasznos.
Megemlíti, hogy drog prevencióval kapcsolatos oktató csomagot rendeltek. Meg fogják nézni,
hogy a szociális szakemberek abból fel tudnának-e készülni, hogy iskolai órán előadásokat
tudjanak tartani. Az a gond, hogy a rendőrség nem tudja utol érni a terjesztőket. A rendőrség
is tehetetlen. Azt nem tudja, hogy honnan van pénz a drogra.
Szélné Pap Aranka: Tájékoztatásként elmondja, hogy a pénzt mindig ki kerítik bűnözésből.
El mennek figyelni 10-10-30 ezer forintért a cigaretta bizniszeseknek. Benne vannak anyukák,
apukák és van pénz. A lakásaik szépen berendezettek. Ha figyelnek, dolgoznak, akkor van
pénz. Ha nincs, akkor itt állnak a hivatalban. A terjesztőket azért nem adják fel, mert joggal
félnek. Nem ismerik ennek a problémáit, később milyen súlyos következményei lehetnek.
Boros Gyula: Az 1000 éves múltat félti.
Orbán Ferencné: Elmondja, hogy nem tudnak az iskolában tanítani, mert a gyermekek este
bedrogoznak, reggel isszák rá az energiaitalat. Eltelik néhány óra és utána már a drog hiányát
érzi. Elkezdődött a lányoknak a futtatása. A gyerekek mondják el, hogy most is van olyan,
hogy a lányokat este elviszik és reggel hozzák haza. Ezek a lányok pedig 14 és 17 év
közöttiek. Örül annak, hogy a beszámolóba mindent őszintén leírtak. Kérdezi, hogy a
védelembe vétel az alapellátástól miben különbözik?
Orosz Tímea: A védelembe vétel során magatartási szabályok vannak előírva a gyermeknek,
vagy a szülőnek. Ezt fél évente felül kell vizsgálni, melynek eredményeként a védelembe
vételt megszüntetik, fenntartják, vagy ideiglenes hatályú elhelyezésről döntenek. Az
alapellátás során nem születik határozat, csak a családgondozó tartja a családdal a kapcsolatot
és jó irányba próbálja őket terelni.
Orbán Ferencné: Kérdezi, hogy minden védelembe vett veszélyeztetett?
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Orosz Tímea: Elmondja, hogy igen.
Orbán Ferencné: Kérdezi, hogy mi alapján állapítható meg az, hogy valaki szenvedély
beteg?
Szélné Pap Aranka: Elmondja, hogy csak orvosi igazolás alapján.
Orbán Ferencné: Kérdezi, hogy hány nevelőszülő van a településen?
Szélné Pap Aranka: Megemlíti, hogy egy nevelőszülő van a településen.
Orbán Ferencné: Miért nincs a településen bűnmegelőzési program?
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy kicsi a település, a jogszabály értelmében itt nem kötelező
bűnmegelőzési programot elfogadni.
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy Vásárosnaményban vett részt egy előadáson,
melyet a Wesley oktatási intézményekben tanító pedagógusoknak tartottak. Úgy gondolja,
hogy az ott elhangzottakat sok pedagógusnak meg kellene szívlelni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
198/2014. (VI.26.) számú
határozata
a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának az értékeléséről
A Képviselő-testület:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése alapján:
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátásának értékeléséről szóló
előterjesztést megtárgyalta és azt e l f o g a d j a.
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A határozatról értesülnek:
1./ Szociális Központ Mándok
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Nyíregyháza

Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a költségvetési rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítását indokolja a
pénzmaradvány beépítése, a kötött felhasználású támogatások és az átvett pénzeszközök. Úgy
gondolja, hogy az anyag érthető és ezekkel a számokkal már korábban találkozott a testület.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a személyi juttatások előirányzata, az 54 millió forint mit takar?
Szabó Zoltánné: Elmondja, hogy az 54 millió forint tisztán a közfoglalkoztatottak bére.
Megemlíti, hogy itt szerepel a 81 millió forintban a 13 millió forintos fejlesztési kiadás, mely
az almalé gyártó berendezések megvásárlásához a támogatás. Ebből nem lehet áfát
visszaigényelni, de úgy néz ki, hogy a fennmaradó 18 millió forintos beszerzés után az áfa
visszaigényelhető lesz. Ez több mint 4 millió forint. A jubileumi jutalom is betervezésre került
a tartalék keret terhére. Emellett még meg van a 8.033 ezer forintos költségvetési hiány is.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 4.) önkormányzati
rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
(1) A 2014. január 1. és június 20) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások,
átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési
rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
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Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

125.280 E Ft-tal
125.280 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

271.357 E Ft-ban
271.357 E Ft-ban
..........E Ft-ban
……..E Ft
……..E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
196.814 E Ft
93.902 E Ft
14.609 E Ft
36.661 E Ft
11.333 E Ft
40.309 E Ft
.........................E Ft
.........................E
.........................E Ft
.........................E Ft
37.438 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások

2.871 E Ft
73.936 E Ft
72.936 E Ft
.........................E Ft
1.000 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre

Ft

Ft
.........................E
Ft
.........................E

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
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Ft
.........................E
Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
kívülre

.........................E
Ft
........................E
Ft
607 E Ft
......................... E

Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. § Az Önkormányzat személyi juttatásának előirányzatát 55.930 E Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7.498 E Ft-tal, a dologi kiadások
előirányzatát 13.216 E Ft-tal, a pénzeszköz átadások előirányzatát 6.668 E Ft-al, a Fejlesztési
kiadások előirányzatát 38.936 E Ft-al, a tartalékok előirányzatát 607 E Ft-al megemeli a 2013.
évi pénzmaradvány és a befolyt többletbevételek terhére.
3. § Az Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a
tartalmazzák.1

rendelet 1. 2. 3.

4. § Ez a rendelet 2014. június 27. napján lép hatályba.

Szűcs Dezső
polgármester

1

Dr. Szép Béláné
jegyző

A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.
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mellékletek

BEVÉTELEK
Ezer forintban

1. sz. táblázat
2014. évi
Sorszám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2014. VI. 30.
teljesítés

2

3

4

5

1
1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

61 439

64 020

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 282

10 282

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 837

15 167

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 407

1 407

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

26 880

29 131

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

3.1.

2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(3.1.+…+3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

3.

8 033

40 400

108 999

40 400

108 999
32 804
20 000

12 804

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 450

3 450

4.1.
4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 150

2 150

50

50

- Termékek és szolgáltatások adói

2 100

2 100

4.2.

Gépjárműadó

1 100

1 100

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

200

200

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

510

1 545

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1.
4.1.
2.

.

8 033

- Vagyoni típusú adók

1 035

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10
Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

293.

400

400

110

110

7.

7.3.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n
kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n
kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7.1.
7.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400

8.3.

400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 799

212 318

24 000

24 000

24 000

24 000

15 278

35 039

15 278

35 039

39 278

59 039

146 077

271 357

10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.3
.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2

.
11.3
.
11.4
.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2

.

.

1 100

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10.2

.

1 000

8.1.

.

.

1 100

8.
8.2.

.

1 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1
Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2

.
13.3
.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.
16.
17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (9+16)

294.

KIADÁSOK
Ezer forintban

2. sz. táblázat
2014. évi

Sorszám

Kiadási jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2014. VI. 30.
teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.
1.10

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

.
1.11
.
1.12
.
1.13
.
1.14
.
1.15
.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

111 077

196 814

37 972

93 902

7 111

14 609

23 445

36 661

8 908

11 333

33 641

40 309

33 170

37 438

471

2 871

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

35 000

73 936

2.1.

Beruházások

34 000

72 936

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000

1 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.
2.10

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

.
2.11
.
2.12
.
2.13
.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

607

3.1.

Általános tartalék

607

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

295.

146 077

271 357

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

146 077

271 357

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Ezer forintban

3. sz. táblázat
1
2.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

-39 278

-59 039

39 278

59 039

Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött megbízási
szerződés módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ezt a megbízási szerződést már egy alkalommal módosította a
testület. Most TRV Zrt kéri, hogy a teljesítés időpontja 2014. december 31. legyen, hogy
eleget tudjon tenni a vállalt kötelezettségének.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
199/2014. (VI.26.) számú
határozata
Víziközmű vagyon értékelésére kötött megbízási szerződés módosítására
296.

A képviselő-testület:
A vízi közmű vagyon értékelésére, a vagyon értékelőjének a kiválasztására kötött megbízási
szerződés módosítását megtárgyalta és azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának az aláírására.
A határozatról értesülnek:
1./ Pénzügyi főelőadó helyben
Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft 2013. évi közhasznúsági jelentésének az
elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy jelentős változások történtek a TI-KÖSZ-nél a bevételek
tekintetében. Eladásra került a homokrakodó gép, így most stabil a Kft pénzügyi helyzete.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy van-e munkája a gazdasági társaságnak?
Varga Béla: Elmondja, hogy most túl sok munkájuk nincs. Mezőgazdasági munkák már
nincsenek, szennyvizet sem kell szippantani.
Kovács Gábor: Sajnálja, hogy a homokrakodó eladásra került. Ez nagy érvágás a falunak. Az
útegyengetésnél használni kellett volna.
Dr. Szép Béláné: A szomszédos települések számítanak a TI-KÖSZ Kft munkájára. Úgy
tudja, hogy a környező települések a kft-vel kötöttek szennyvíz szippantásra szerződést.
Szélné Pap Aranka: Véleménye szerint meg kellene vizsgálni, hogy rendelkezésre állási
díjat az önkormányzatoktól lehetne-e kérni.
Szűcs Dezső: elmondja, hogy, hogy nagyon alacsony díjtételekkel dolgozik a Ti-Kösz, a
szolgáltatások ráfizetősek, így azok emelésére van szükség. Az előterjesztés szerint
módosulnának a tételek, ha azt a képviselő testület is jóváhagyja.
Boros Gyula: alacsonynak találja a más településeken történő szolgáltatás tételeit, javasolja,
hogy a szippantás tételéhez még pluszban egy kilométer arányos díj is járuljon, mivel több tíz
kilométert is kell menni akár, és ebből a díjból még az üzemanyag is ráfizetéses lenne.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
200/2014. (VI.26.) számú
határozata
a TI-KÖSZ Kft 2013. évi közhasznúsági jelentésének az elfogadásáról és a 2014. július 1.
napjától alkalmazandó díjtételekről
A képviselő-testület:
A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft 2013. évi közhasznúsági jelentését megtárgyalta és azt
elfogadja.
A 2014.július 1. napjától alkalmazandó díjtételeket elfogadja azzal a kikötéssel, az ügyvezető
a más településen végzendő szolgáltatáshoz kiszámít egy kilométerre levetített plusz
költségvonzatot, melyet a szolgáltatást igénybe vevő fizet meg.
Továbbá az ügyvezető kidolgozza a vele szerződött önkormányzatok felé javasolt
rendelkezésre állási díj mértékét, és testület elé terjeszti.
A határozatról értesülnek:
1./ TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft Tiszaszentmárton
Tárgy (5. tsp.) Előterjesztés a 2014. évben esedékes jubileumi jutalmak rendezésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy amikor az iskola és az óvoda átadásra
került az egyház részére, született egy olyan megállapodás, mely tartalmazza, hogy az
önkormányzat hozzájárul arányosan a jubileumi jutalmaknak a kifizetéséhez. Ebben az évben
is öt dolgozó fog jubileumi jutalomban részesülni. Javasolja, hogy az ehhez szükséges
pénzeszközt, ami kb. 2.400 ezer forint biztosítsa a testület a tartalékkeret terhére.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy az iskolában a jubileumi jutalom kifizetéséhez
szükséges pénzeszközt biztosítsa az önkormányzat, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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201/2014. (VI.26.) számú
határozata

a 2014. évben esedékes jubileumi jutalmak rendezéséről
A képviselő-testület:
A Wesley János Többcélú Intézmény Tiszaszentmártoni Balassi Bálint Tagintézményében
jubileumi jutalomban részesülő dolgozók jubileumi jutalmának kifizetéséhez biztosítja a rá
eső jutalom összegét a tartalékkeret terhére, melynek összege kb. 2.400 ezer forint.
A határozatról értesülnek:
1./ Pénzügyi főelőadó helyben

Tárgy (6. tsp.) Előterjesztés a natúr almalé gyártó gépsor beszerzéséhez kapcsolódó
fizetési kötelezettség teljesítésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy leszállításra került a natúr almalé gyártó
gépsor, melynek a vételárát ki kell az önkormányzatnak fizetnie. Érdeklődött a ZTF-es hitel
felvétel kapcsolatosan, ahol hitelt 10 %-os kamat teher mellett tudnak biztosítani. Úgy
gondolja, hogy ezt a terhet nem kellene felvállalni. Javasolja, hogy a lekötött betét terhére
kerüljön sor a számla kiegyenlítésére. Van egy munkaügyi központos támogatás, melynek
összege 12.804 ezer forint. . Ehhez kell a lekötött betét terhére 15.317 ezer forint.
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy a helyszínen kellett volna ezt a napirendet tárgyalni.
Véleménye szerint a beszerzéssel kapcsolatban már olyan stádiumban vannak, hogy nem lehet
visszafordulni. Ő is úgy gondolja, hogy a lekötött pénzt kell a gépsor kifizetésére felhasználni.
Szabó Károly: Véleménye szerint a legoptimálisabb áron sikerült a gépsort megvásárolni. Ő
is támogatja, hogy a lekötött pénzből kerüljön a gépsor árának a kifizetése.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a lekötött betét összege 28 061 756 Ft. Ebből most 18 000 ezer
forint kerülne felbontásra. A gépsor teljes vételára 31.246 ezer forint.
Orbán Ferencné: Kérdezi, hogy a maradék 10 % miből lesz kifizetve.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy úgy néz ki, hogy az ÁFA visszaigényelhető, az is fedezetet
nyújt a 10 % kifizetésére. A támogatásként kapott összeg után nem lehet az ÁFÁ-t
visszaigényelni. Számolunk a Woran részéről visszautalásra kerülő 973 ezer forinttal és a
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felbontandó 18 000 ezer Ft-tal, valamint a most kifizetésre kerülő 15 317 ezer Ft
különbözetével is.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a natúr almalé gyártó gépsor ára a lekötött
betétből kerüljön kiegyenlítésére, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal
egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
202/2014. (VI.26.) számú
határozata
a natúr almalé gyártó gépsor beszerzéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség
teljesítéséről
A képviselő-testület:
A közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre került, szállítási szerződés alapján leszállított
gépsor vételárának 90 %-a erejéig terjedő első részszámla 22 142 835 Ft + ÁFA = 28 121 400
Ft a pénzpiaci alapokban befektetési jegyek formájában tartott önkormányzati tartalék,
valamint az elnyert start mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban
nevesített
gépbeszerzési keret összeg terhére kerüljön kifizetésre.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
2./ Imobile Kft Nyíregyháza
Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy holnap elkezdik az elektromos hálózat
kiépítését a gépsor üzemeltetéséhez. A villanyszerelő 180 ezer forintért vállalta a munkálatok
elvégzését. Ehhez vállalták, hogy egy munka árkot kiásatnak. A szerelő kiépíti azt a dobozt,
melyből a leállásokat a gépsor beüzemelője készíti el.
Szabó Károly: Javasolja, hogy a munkavégzés megkezdése előtt történjen még egy
egyeztetés a konkrét munkákról.
2./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy elkészült egy tervezet a szolgálati lakás átalakítására,
bővítésére vonatkozóan. A bővítéshez engedélyes tervdokumentáció szükséges. Ez a
tervdokumentáció Jencsik László elmondása szerint 100 ezer forintba fog kerülni.
Tájékoztatásként megemlíti, hogy Rácz doktor az idén csak a pince kialakítását kérte. A
teraszt majd később kellene megépíteni.
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Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az engedélyes tervdokumentáció
elkészíttetését, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
203/2014. (VI.26.) számú
határozata
orvosi szolgálati lakás felújításáról
A képviselő-testület:
A vázrajzon szereplő szolgálati lakás felújításával, bővítésével egyetért és felhatalmazza a
polgármestert, hogy az engedélyes tervdokumentációt a tervezőtől megrendelje.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
3./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem kialakításához,
beindításához építési engedélyezési tervet, illetve építési kiviteli tervet kell csináltatni. Ennek
elkészítésére három tervezőtől kért árajánlatot, mely a képviselőkhöz eljuttatásra került. A
legkedvezőbb árajánlat Hegedüs Tamástól érkezett. Ő a tervek elkészítését kihívásnak tekinti,
nem akar nyerészkedni rajta. Javasolja a Hegedüs Tamás ajánlatát elfogadni. Megemlíti, hogy
az engedélyeket is ő fogja beszerezni.
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
204/2014. (VI.26.) számú
határozata
Zöldség-Gyümölcs feldolgozó üzem engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítéséről
A képviselő-testület:
A zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítésével
Hegedüs Tamás építészt, Nyíregyháza, Korányi F. út 13. szám alatti lakost bízza meg.
A megbízási díjat – árajánlatának megfelelően - bruttó 697.000 Ft-ban határozza meg.
A határozatról értesülnek:
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1./ Hegedüs Tamás Nyíregyháza, Korányi F. út 13.
2./ pénzügyi főelőadó helyben
4./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy beszereztek 75 ezer forint értékében egy
tisztító szettet, mely szükséges a gépsor beüzemeléséhez. Megvásárolták a födém szerkezet
vissza állításához és az oldalfalra szükséges lemezeket. 819 ezer forint értékben. 100 ezer
forint volt a faanyag, mellyel a tetőszerkezet megerősítését végezték el. Vettek egy olyan
méretű ablakot, mint amilyen a gépteremben található, 35 ezer forint értékben. Ehhez jön még
a tervezés költsége, a 700 ezer forint. Számolni kell még a víz, illetve árambekötés díjával.
Közel 3 millió forint szükséges ahhoz, hogy ennek a gépteremnek az üzemkész állapota
biztosított legyen. Ez a pénz tovább csökkenti a lekötött betétet, mert forrást máshonnan nem
lát. Úgy gondolja, hogy legalább 5 millió forintot meg kell hagyni a lekötött betétből
biztonsági tartaléknak. Van még az önkormányzatnak 20 millió forintja, melyet azért kapott,
mert nem volt részese a hitelkonszolidációnak. Ebből meg kell valósítani a Táncsics utca
felújítását, illetve 4 millió forintot az egészségházra kell fordítani. Ezzel a pénzzel 2015.
december 31-ig el kell számolni.
Javasolja, hogy a képviselő-testület biztosítson 3 millió forintot annak érdekében, hogy a még
szükséges anyagokat, eszközöket meg tudják vásárolni, tudják fizetni az áram, a víz
bekötésének a díját. Ezt a pénzeszközt Boros Gyula alpolgármester és Szabó Károly képviselő
egyetértésével használják fel.
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
205/2014. (VI.26.) számú
határozata
pénzeszköz rendelkezésre bocsátásáról
A képviselő-testület:
Szűcs Dezső polgármester, Boros Gyula alpolgármester és Szabó Károly képviselő részére 3
millió forint összegű pénzeszközt biztosít annak érdekében, hogy a zöldség-gyümölcs
feldolgozó üzem indításához még szükséges anyagokat, eszközöket megvásárolják.
A határozatról értesülnek:
1./ Pénzügyi főelőadó helyben
5./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy nagyon sok árajánlat érkezett az
önkormányzathoz a Táncsics út felújítására vonatkozóan. Ez igaz Zsurk és Tiszaszentmárton
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településre is, mivel a munkavégzést egy vállalkozóval kívánják elvégeztetni. Ezeket az
ajánlatokat át fogják nézni szakember segítségével, hogy a komolytalan ajánlatokat kiszűrjék.
6./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a napokban megkereste Mártáné Stefáncsik Olga hivatásos
pártfogó annak érdekében, hogy a településen fogadják a közérdekű munkára ítélteket.
Megemlíti, hogy ennek a terhét nem szívesen venné a nyakába.
Boros Gyula: ő sem támogatja, hogy a szabálysértést elkövetők itt dolgozzák le a bírság
összegét.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselőtestület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
206/2014. (VI.26.) számú
határozata
közérdekű munkavégzésről
A képviselő-testület:
Nem kívánja a településen a közérdekű munkavégzés lehetőségét biztosítani.
A határozatról értesülnek:
1./ Jegyző

Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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