Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án
megtartott ülésének:
a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 223-230 /2014.
d./rendeletei: 7/2014
.

TÁRGYSOROZAT
1.

Tájékoztató Tiszaszentmárton Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi
helyzetéről
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
3. Előterjesztés a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak a
megválasztására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
4. Előterjesztés a Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. elbirtoklási ügyére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
5. Előterjesztés Nemes Gáborné üzlethelyiség bérlete iránti kérelmének elbírálására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Egyebek:
M e g h í v o t t a k:
- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Takács Edina, megbízott aljegyző
Tiszaszentmárton, 2014. október 2.
Szűcs Dezső sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október
06-án az önkormányzat házasságkötő termében megtartott rendkívüli 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 napirendi
pont megtárgyalását, azzal, hogy az 5. napirendi pontot vegyék le a napirendi pontok közül,
mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.
Szűcs Dezső: A napirendek tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ismét van
lehetőség szociális tűzelőanyagra pályázatot benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje
a mai nap. A feltételek maradtak a tavalyiak, de ebben az évben már nem kell mázsánként
ezer forinttal hozzájárulnia az önkormányzatnak a fa beszerzéséhez. Javasolja, hogy a
lakásfenntartási támogatásban részesülők száma alapján a maximális mennyiségre nyújtsák be
a pályázatot.
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
223/2014. (X. 06.) számú
határozata
szociális célú tűzelőanyag vásárlásához pályázat benyújtásától
A Képviselő-testület:
Pályázatott nyújt be a 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján szociális célú kemény lombos
tűzifa vásárlásához.
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Az igényelt mennyiség 318 m3.
A vállalt önerő 0 Ft.
A képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
2./ pénzügyi főelőadó
Tárgy (1. tsp.) Tájékoztató Tiszaszentmárton Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
I. félévi helyzetéről
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a féléves beszámoló olyan adatokat is tartalmaz, mely még a
költségvetés tervezésének az időszakában nem volt ismert. Adósságkonszolidációban nem
vett részt a település, ezért 20 millió forintos fejlesztési támogatásban részesült. A
polgárőrségtől kapott támogatás összege 1.100 ezer forint. A szennyvízberuházáshoz
kapcsolódóan eszköz vásárlás lehetőségének a megteremtése. Rendeztek olyan dolgokat,
melyek függőben lévő tételek voltak. Jelentős volt június 30-án a pénzkészlete az
önkormányzatnak. Ez szorosan kapcsolódik a közfoglalkoztatáshoz, az arra leutalt
pénzeszközöket is magában foglalja.
Boros Gyula: Megemlíti, hogy a költségvetést a képviselő-testület fogadja el, de annak
végrehajtása a polgármester és a hivatal feladata. A testület feladata pedig az, hogy ezt
ellenőrizze, összehasonlítsa a számokat a valósággal. Kérdezi, hogy az 1.1. melléklet 1.5.
sorában a működési célú központi előirányzatoknál az eredeti előirányzat 26.880 ezer forint, a
módosított előirányzat 29.131 ezer forint, a teljesítés miért csak 2.131 ezer forint.
Szabó Zoltánné: Tájékoztatásként elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor központosított
előirányzatba tette be a szociális normatívát, az ellátások után kapott 80-90 %-ot, de azt más
soron kell szerepeltetni.
Szabó Károly: Kérdezi, hogy mit takar a 400 ezer forintos átvett pénzeszköz?
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az az összeg a Sade Kft fejlesztési támogatása, melyet
fénymásoló vásárlására kapott az önkormányzat. Számlával el kellett feléjük számolni, hogy
megvásárolták a fénymásolót.
A jelenről szóló megemlíti, hogy amikor a költségvetést tárgyalták, akkor szembesültek a 8
millió forráshiánnyal. Az volt a vélemény, hogy önhiki-s pályázat keretében, vagy év közben
keletkező bevételekből sikerül ezt a forráshiányt realizálni. Október 2-ig különösebb
nehézséget nem okozott a költségvetésben, azon időpontig az önkormányzatnak kifizetetlen
számlája nem keletkezett. Év közben az önkormányzatnak olyan nagy bevételei nem
keletkeztek, mellyel a forráshiányt kezelni tudta volna. Szeptember 30-i határidővel
benyújtásra került a forráshiányos pályázat. A pályázatban 14 millió forint lett kérve a
forráshiány kezelésére. A pályázatba megjelölték a polgármester bérét, a képviselők
tiszteletdíját, az iparűzési adó visszafizetési kötelezettséget, az iskolának átadandó jubileumi
jutalom összegét. Ehhez a pályázathoz elsősorban kifizetetlen számlák kellettek volna, de azt
nem sokat tudtak produkálni. Kifizetetlen számlák csak 1.300 ezer forint összegben voltak.
327.

Nem tudja, hogy hogyan fogják kezelni a lekötött betétet, hiszen a költségvetés számadatai
szerint 24 millió forintos lekötött betéttel rendelkezik az önkormányzat. Ennek elmúlt évi
hozama 4 millió forintos nagyságrendű volt, összesen 28 millió forint. Ebből 18 millió forint
felnyitásra került. 10 millió forint az Erste banknál található. A natúr almelé gyártó gépsor
megvásárlása két forrásból került kifizetésre: Start közfoglalkoztatás és saját erő. A saját erő
összegéből megtörtént az ÁFA visszaigénylése. Az után a gépsor után, amit saját erőből
fizettünk ki, megtörtént az áfa visszaigénylése. Ez 3,8 millió forint. Reméli, hogy ez a
pénzösszeg hamarosan megérkezik az önkormányzat számlája. Megemlíti, hogy a települési
monográfiával kapcsolatosan a napokban el kell számolni. Fel kell gyorsítani a monográfia
elkészítését. Egy hónapon belül prezentálni kell egy kötetet, mert különben a 260 ezer forintot
vissza kell fizetni. Tiszaszentmárton Községért Alapítvány részére az önkormányzat nyújtott
egy 300 ezer forintot támogatást, mely az alapítvány elnökének a tájékoztatása szerint
hamarosan visszautalásra kerül az önkormányzat részére. A támop-os utolsó elszámolásból
még nem került leutalásra az 500 ezer forintos támogatásrész. Az 1 millió forintos
nagyságrendű léalma értékesítés bevétele is várható még. Számlázása napokon belül meg fog
történni. A hitel törlesztése, a 729 ezer forint levonásra kerül. Ezekkel a bevételekkel még
számolhat az önkormányzat. A 20 millió forintból a Táncsics út felújítása után 4 millió forint
rendelkezésre fog állni, melyből majd az egészségház felújítása fog megtörténni. A falunap
kiadásaival kapcsolatban elmondja, hogy az elnyert támogatáson felül 430 ezer forint
nagyságrendű kiadása keletkezett az önkormányzatnak. Ezt csökkenti 150 ezer forintos
bevétel, mely a kóstoló jegyek értékesítéséből keletkezett. Ennek az összegnek a fedezetét a
Türr István képző intézet által leutalt bérleti díjból látja biztosítottnak. Az ifjúsági házat két
alkalommal adták bérbe, melyből 620 ezer forintos bevétele keletkezett az önkormányzatnak.
A TI-KÖSZ részére két havi bér átutalását vállalta a testület, 400 ezer forintos
nagyságrendben. A jóléti tó vízjogi létesítési engedélyének és a két kútnak a költsége 280 ezer
forint volt. Bányászati bírságot 87 ezer forint összegben kellett fizetni. A szennyvízberuházás
során a homokbányából behozott 500 m3 homokért, minden köbméter után 850 forintot
kellett megfizetni. A főszámlán jelenleg 30 ezer forint van. A segély fizetéshez a 20 millió
forintból 300 ezer forintot el kellett venni. Az egészségügy felújítására rendelkezésre álló 4
millió forinthoz lehet hozzá nyúlni, ha nagy baj van, vagy start számlán lévő 11 millió
forinthoz.
Boros Gyula: Álláspontja szerint nem olyan drámai a helyzet. 10 millió forintja le van kötve
az önkormányzatnak, a konszolidációból származó pénzeszköz 4 millió forint. Ha nagy baj
van, ezekhez hozzá lehet nyúlni. Lassan megérkezik a földalapú támogatás is, ami 1,2 millió
forint. Úgy gondolja, hogy felelősségteljes döntést hoztak, amikor elindultak egy úton.
Kellemesebbek a gondok, mint 4 évvel ezelőtt voltak. Véleménye szerint egy település úgy
maradhat életképes, ha megtalálja azt az utat, melyből a szükséges forrásokat megteremtheti.
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
224/2014. (X. 06.) számú
határozata
328.

az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
A Képviselő-testület:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az e l
fogadja.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza, milyen tételekkel
került a költségvetés módosításra. Megemlíti, hogy a TI-KÖSZ támogatás és a kirándulás még
nem került be a módosításba, az majd a következő módosításnak lesz a része.
Szabó Károly: Kérdezi, hogy mi az alapítványi támogatás? A kóstolójegyeket a
Tiszaszentmárton Községért Alapítvány értékesítette és azt támogatás címén adta az
önkormányzatnak?
Orbán Ferencné: Kérdezi, hogy 100 ezer forintot miért csoportosítanak át átmeneti segélyre?
Kérdezi továbbá, hogy a beiskolázási segély kifizetésre került-e?
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy a kóstoló jegyeket valóban az alapítvány értékesítette és
támogatás címén átadta az önkormányzatnak. A 100 ezer forintot azért javasolják az átmeneti
segélyhez átcsoportosítani, mert onnan lett kifizetve a Boros Gáborék támogatása. A 100 ezer
forint szükséges ahhoz, hogy a bizottság az év hátra lévő részében beérkező kérelmeket
kezelni tudja. A beiskolázási segélyt akkor fogják tudni kifizetni, ha a szükséges pénzeszköz
rendelkezésre fog állni.
Boros Gyula: Elmondja, hogy a konyháról két dolgozó nyugdíjba megy, akik jubileumi
jutalomban is részesülnének. Ezt ki kellene a részükre fizetni, mert módosítaná a nyugdíj
összegét. Kérdezi, hogy a családtagok után mennyi pénzt kell befizetni a költségvetésbe,
mennyivel terheli őket a kirándulás.
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kirándulás költségeihez 11.153 Ft-tal kell
hozzájárulni.
Kovács Gábor: Javasolja, hogy legyen az összeg 12.000 forint.
Szélné Pap Aranka: Arra gondolt, hogy lehet, hogy partner lenne a jubileumi jutalommal
kapcsolatban a Wesley és a nyugdíja vonulók pénzét megelőlegezné.
Szűcs Dezső: Ígéri, hogy körbe fogják járni ezt a kérdést.
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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 Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2014. (X. 08.) számú
rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

1. §
(1) A 2014. június 21. és szeptember 30.) között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt
a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

17.556 E Ft-tal
17.556 E Ft-tal

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

280.880 E Ft-ban
288.913 E Ft-ban
-8.033 E Ft-ban
-8.033 E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
210.977 E Ft
105.343 E Ft
17.672 E Ft
40.320 E Ft
11.333 E Ft
36.309 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
33.438 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft

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
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.........................E Ft
2.871 E Ft
77.936 E Ft
76.936 E Ft
.........................E Ft
1.000 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
……………… E Ft
......................... E Ft

Kamattámogatások
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
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §

(1) Az Önkormányzat személyi juttatásának előirányzatát 11.439 E Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.063 E Ft-tal, a dologi kiadások
előirányzatát 3.659 E Ft-tal, a Fejlesztési kiadások előirányzatát 4.000 E Ft-al, megemeli, a
pénzeszköz átadások előirányzatát 4.000 E Ft-al, a tartalékok előirányzatát 607 E Ft-al
csökkenti az átcsoportosítások és a befolyt többletbevételek terhére.
3. §
Az Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

..............................................
jegyző

.........................................
polgármester
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BEVÉTELEK
Ezer
forintban

1. sz. táblázat
2014. évi
Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
3

4

5

1.

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

61 439

60 498

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 282

10 352

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

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

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

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

3.

1.
4.1.
2.

1 407

1 407

26 880

25 214

8 033

8 358

40 400

125 143

40 400

125 143
32 804
20 000

12 804

- Vagyoni típusú adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

200

200

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

510

2 329

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

5.9.
5.10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

.

1 149
400

903

110

277

Egyéb működési bevételek
4 000
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6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Felhalmozási célú kamat

4 000

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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)

8.

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

400

8.1.

8.3.

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

400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.
10.1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

7.1.
7.2.

8.2.

.
10.2
.
10.3
.
11.
11.1
.
11.2
.
11.3
.
11.4
.
12.
12.1
.
12.2
.
13.
13.1
.
13.2
.
13.3
.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.
16.
17.

1 000

1 250

1 000

1 250

106 799

229 874

24 000

24 000

24 000

24 000

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

15 278

35 039

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 278

35 039

39 278

59 039

146 077

288 913

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
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)

333.

KIADÁSOK
Ezer
forintban

2. sz. táblázat
2014. évi

Sorszám

Kiadási jogcím

1

2

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

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

3

4

111 077

210 977

37 972

105 343

7 111

17 672

23 445

40 320

8 908

11 333

33 641

36 309

33 170

33 438

5

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

77 936

2.1.

Beruházások

34 000

76 936

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

146 077

288 913

- 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.)

3.1.

Általános tartalék

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.)
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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

288 913

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) (+/-)

335.

-39 278

-59 039

39 278

59 039

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

106
799 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
39
278 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
146
077 2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

0

106 799

0

39 278

0

146 077

0

229 874

0

59 039

0

288 913

0
0
0

0
0
0

0
0

146 077
0

0

146 077

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =

229
874 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor
59
039 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor
288
913 2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor

2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =

0 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
0 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
0 2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

146
077 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor
0 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor
146
077 2/a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
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2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =

288
913 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor
0 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor
288
913 2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor

0
0

288 913
0

0

288 913

0
0
0

0
0
0

2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =

0 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor
0 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor
0 2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

337.

Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak a
megválasztására
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatásként elmondja, hogy ez év februárjában a képviselő-testület
megválasztotta a nemzetiségi választást lebonyolító szavazatszámláló bizottságot. Időközben
kiderült minden tag esetén összeférhetetlenség áll fenn, tekintettel arra, hogy az
önkormányzattal közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak. Emiatt a képviselő-testületnek a
bizottságba új tagokat kell választania. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő
választópolgárokat válassza meg a testület a szavazatszámláló bizottságba.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy hányan szerepelnek a kisebbségi névjegyzékben.
Takács Edina: Elmondja, hogy a névjegyzékben 34 fő szerepel.
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
225/2014. (X. 06.) számú
határozata
a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztására
A Képviselő-testület:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §-a alapján a nemzetiségi
választást lebonyolító szavazatszámláló bizottságba az alábbi tagokat és póttagot választja:
Tagok:
- Patikás Józsefné 4628 Tiszaszentmárton, Táncsics út 62.
- Bernáth Lászlóné 4628 Tiszaszentmárton, Ady út 71.
- Péter Gáborné 4628 Tiszaszentmárton, Táncsics út 33.
- Koi-Tóth Erzsébet Bernadett 4628 Tiszaszentmárton, Dózsa út 47.
- Szántó Zoltánné 4628 Tiszaszentmárton, Dózsa út 21.
Póttag:
- Kovács Ferenc 4628 Tiszaszentmárton, Dózsa út 21. szám alatti lakosok.
A határozatról értesülnek:
1./ A bizottság tagjai

338.

Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés a Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. elbirtoklási
ügyére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy ismét a volt SZAVICSAV vagyon ügye van a
képviselő-testület előtt. Több ilyen elbirtoklási ügyet tárgyalt már a képviselő-testület. Ezzel
nem tud az önkormányzat mit tenni. Az önkormányzat tulajdoni hányada minimális.
Javasolja, hogy fogadják el a határozat-tervezetet.
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
226/2014. (X. 06.) számú
határozata
a Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. elbirtoklási ügyére
A Képviselő-testület:
Mint a fehérgyarmati 905 hrsz. alatt felvett, 2267 m2 területű, kivett irodaház megjelölésű,
természetben Fehérgyarmat, Bocskai u. 3-1. sz. alatt található belterületi ingatlan 9/6000-ed
részilletőségű ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa hozzájárul, hogy a részilletőségét a
Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. (4900 Fehérgyarmat, Bocskai u. 4. sz.) írásba
foglalt megállapodás alapján elbirtoklás jogcímén megszerezze és arra tulajdonjogát az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az írásbeli
megállapodás aláírására.
A határozatról értesülnek:
1./ Sarka-Hauser-Karácsony Ügyvédi Iroda Mátészalka
2./ pénzügyi főelőadó
Tárgy (5. tsp.) Előterjesztés Nemes Gáborné üzlethelyiség bérlete iránti kérelmének
elbírálására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ismerteti a képviselő-testülettel, hogy Nemes Gáborné a temető előtt lévő
önkormányzati épületben azt a helyiséget kívánja bérbe venni, melyet a polgárőrség részére
adott át az önkormányzat. Nagysága 3 x 5 m-es. Egy mérőről történik az energiaellátás. A
helyiség kályhával fűthető. Vízbekötése nem megoldott. Ennek az ingatlannak van
gázcsonkja, de vételezés erről nem történik. Fűtésre nem tudja, hogy igénybe kívánja-e venni
a kérelmező.
339.

Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy ha a vizet be kívánja vezetni, akkor annak a költségét a
bérlő, vagy a bérbeadó állja.
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy ez megállapodás kérdése.
Szűcs Dezső: javasolja, hogy rögzítsenek mindent papíron, ha a testület úgy dönt, hogy a
helyiséget bérbe adja, tekintettel arra, hogy épület állaga nem korszerű. Víz nincs benne,
gázzal nem ellátott, szennyvízrákötés nem biztosított. A közüzemi költségek elszámolását is
meg kell oldani.
Boros Gyula: Véleménye szerint a bérlő szereltessen fel almérőt.
Szűcs Dezső: Véleménye szerint a döntés nagyobb körültekintést igényel. A bérlő nézze meg
a helyiséget, járja körbe a bérlet költségvonzatát és annak figyelembevételével döntsön.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
227/2014. (X. 06.) számú
határozata
Nemes Gáborné üzlethelyiség bérlete iránti kérelmének elbírálására
A Képviselő-testület:
Nemes Gáborné kérelmét megtárgyalta, a helyiség bérbeadásától nem zárkózik el. A helyiség
bérbeadásáról a bérleti feltételek tisztázása után fog dönteni.
A határozatról értesülnek:
1./ Nemes Gáborné
Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a sportegyesület részéről kérelem érkezett
az önkormányzathoz. Kérik, hogy az önkormányzat az egyesületet anyagi támogatásban
részesítse. 300 ezer forintra lenne szüksége az egyesületnek. Megemlíti, hogy az E-on
ellenőrzést tartott a sportegyesület által használt helyiségben, ahol blomba sérülést állapítottak
meg, ezért 120 ezer forintra bírságolta, kötbérezte az önkormányzatot. Elmondja, hogy
legutóbb 2012. évben foglalkoztak a sport támogatásával. A sportegyesületet 700 ezer
forinttal adta át Boros Gyula.
Kovács Gábor: Úgy gondolja, hogy dorbézolás megy meccs után. Úgy emlékszik, hogy
Czető is vásárolt szerelést a csapat részére.
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Szűcs Dezső: Véleménye szerint a településnek szüksége van a sportegyesületre, de a
támogatás összegét konkretizálni kellene. A támogatás összege meghatározott célra szóljon.
Golyán Gergő: A sportegyesület megbízott vezetője elmondja, hogy 2 éve vette át a
sportegyesületet. Megemlíti, hogy pályázaton nyertek 250 ezer forintot, melyet sportszer
vásárlására használtak fel, de ez a keret már elfogyott. Elmondja, hogy korábban Pócsik Géza
volt az egyesület szponzora. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelenleg a 4. helyen áll a csapat.
Ha végig tudják vinni a bajnokságot, meg is tudnák nyerni. A futball terén nagyon fanatikus.
Véleménye szerint mindig jól gazdálkodtak, most egy kis segítségre lenne szükségük.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a végleges jogi helyzet mikor rendeződik?
Golyán Gergő: Elmondja, hogy ennek is anyagi vonzata van.
Szűcs Dezső: Kérdezi, hogy milyen összegű bevétele van az egyesületnek az adó 1 %-ából.
Golyán Gergő: Elmondja, hogy a NAV értesítése szerint 27-28 ezer forintra számolhatnak.
Szabó Károly: Javasolja, hogy támogassa a testület a sportot, de kizárólag a szakmai részét
és ennek azzal tudnak megfelelni, ha a csapat jól szerepel.
Szűcs Dezső: Álláspontja szerint 100 ezer forinttal kellene az egyesületet támogatni és kéri,
hogy az átadott 700 ezer forint felhasználását mutassák be. Elmondja, hogy az egyesületnek
pályáznia kellene a jövőben a civil szervezetek támogatására.
Golyán Gergő: Megemlíti, hogy gondolt már arra, hogy egy bált is lehetne szervezni,
melynek bevétele a sportegyesület működését biztosítaná.
Szűcs Dezső szavazásra teszi fel a 100 ezer forint összegű támogatás megállapításáról szóló
javaslatot, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
228/2014. (X. 06.) számú
határozata
a tiszaszentmártoni sportegyesület támogatásáról
A Képviselő-testület:
A tiszaszentmártoni sportegyesület részére, közvetlen működési költségek fedezésére 100
ezer forint összegű támogatást állapít meg.
Felkéri az egyesületet, hogy az átadott 700 ezer forint felhasználását mutassák be a testület
részére.
A határozatról értesülnek:
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1./ Sportegyesület Tiszaszentmárton
2./ pénzügyi főelőadó helyben
2./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a múlt héten megszületett a döntés a szennyvízberuházás
vagyonértékelésével kapcsolatban. A döntés értelmében a támogatás intenzitását a támogató
szervezet 85%-ról 95%-ra emelte. Meg fog kezdődni a szennyvízberuházás lezárása és sor fog
kerülni a lakás előtakarékossági keret elszámolására. Ez nem az önkormányzatot illeti meg,
nem is a társulást, hanem a társulat fog rendelkezni a pézösszeggel.. A társulatnak lesz a
döntési kompetenciája, hogy a jövőbeni felhasználásról döntsön. A támogatás lezárásra fog
kerülni, további saját erőt nem igényel. Ebből következően a BM önerő alap támogatásra sem
lesz szükség, így a 64 millió forint visszautalásra fog kerülni. November 30. a határidő, amíg
el kell számolni és le kell zárni a projektet.
3./ Leskovics Gáborné: Megemlíti, hogy november 8-án hármas határ menti találkozó lesz
Záhonyban, Kádár Zsuzsa Tiszaszentmártonnak 15 helyet tartott fenn. Kéri, hogy a jövőben is
tartsák a kapcsolatot Kádár Zsuzsával. Javasolja, hogy a jegyeket a bizottságok külsős tagjai
és párjai részére ajándékozzák, hiszen ők is négy éven keresztül segítették az önkormányzat
munkáját.
A javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
229/2014. (X. 06.) számú
határozata
a hármas határ menti találkozóra belépőjegy vásárlásáról
A Képviselő-testület:
A Kádár Zsuzsa által szervezett hármas határ menti találkozóra, nótaestre 15 db jegyet
vásárol, melynek költsége belépőjegyenként 2.300 Ft.
A belépőjegyet a bizottság külsős tagjai és hozzátartozói részére ajándékozza, illetve azok
részére, akik sokat dolgoztak a településért.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó helyben
4./ Boros Gyula: Ismert a testület előtt, hogy a polgármester úr a régi jogszabályok alapján
ebben az évben jubileumi jutalomra lett volna jogosult. Ezzel az összeggel korábban
számoltak is. Javasolja, hogy a jubileumi jutalom összegét jutalomként állapítsák meg
polgármester úr részére. Amennyiben a likvid gondok elhárulnak, ez az összeg kerüljön
kifizetésre. A jubileumi jutalom összege a polgármester illetményének ötszöröse lett volna.
Javasolja, hogy ezt az összeget állapítsák meg részére jutalomként.
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
230/2014. (X. 06.) számú
határozata
polgármester részére jutalom megállapításáról
A Képviselő-testület:
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A §-a alapján Szűcs Dezső polgármester
részére négy éves munkáját elismerve jutalmat állapít meg.
A jutalom összege öt havi illetménye.
Felhatalmazza a pénzügyi főelőadót a jutalom összegének a számfejtésére és kifizetésére.
A határozatról értesülnek:
1./ Szűcs Dezső polgármester
2./ pénzügyi főelőadó helyben
Az ülésnek több napirendje nem volt, azt a polgármester bezárta.
K.m.f.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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