
 
 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján az 
önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: 
 
a./  Tárgysorozata 
b./  jegyzőkönyve 
c./  határozatai : 46-48 /2015. 
d./  rendeletei: 9-10  
 

 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

 
1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének I. félévi helyzetére 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítására 
 Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

3. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítására 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 

4. Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására  
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

5. Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2009. (XI.20.) rendelet 
hatályon kívül helyezésére  
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 

6. Előterjesztés tanulmányi szerződés kötésére 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

7. Egyebek: 
 
M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
 

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
- Takács Edina, megbízott aljegyző 
- Halászné Laskai Szilvia – Záhonyi járási hivatal vezetője 

 
Tiszaszentmárton, 2015. október 26.      

Szűcs Dezső      
                        polgármester 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-
én  az önkormányzat tanácskozó termében megtartott  üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                         Boros Gyula képviselő 
              Kovács Gábor képviselő  
   Molnár László képviselő 
   Perka Albertné képviselő 
   Szabó Károly képviselő 
   
 
Távolmaradását bejelentette: Szélné Pap Aranka képviselő 

 
Meghívottak:  Dr. Szép Béláné jegyző 

Takács Edina megbízott aljegyző 
     
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 6 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.  
Javasolja a meghívóban feltüntetett 6 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-
testület 6 egyhangú igen szavazattal egyetértett. 
 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A  
 

 
Tárgy: (1.) Tsp Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének I. félévi helyzetére  
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a napirendet a pénzügyi bizottság is tárgyalta. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy az önkormányzat bevételeit az előterjesztés 1.1 melléklete tartalmazza. A 
bevételek önkormányzati működési támogatásból, működési célú támogatásokból, 
felhalmozási célú támogatásokból közhatalmi bevételekből, működési bevételekből és 
működési célú átvett pénzeszközökből tevődnek össze. Az állami támogatások leutalása 
időarányosan megtörtént. Kiegészítő támogatás címen bérkompenzációt kapott az 
önkormányzat, illetve a nyári gyermekétkeztetésre 2.122 ezer forint került leutalásra. A 
119.300 ezer forint működési támogatás ÁH belülről tartalmazza a közfoglalkoztatás 
költségeit, illetve ott szerepel az egészségügy fél évi finanszírozása. Ott található továbbá 
rehabilitációs foglalkoztatáshoz kapott támogatás, a területalapú támogatás, illetve a 
könyvátadó ünnepséghez kapott 30 ezer forint. A felhalmozási célú támogatás ÁH belülről a 
közfoglalkoztatás keretében a gépek beszerzéséhez kapott támogatás. A működési bevételek 
tartalmazzák a kiszámlázott bérleti díjak és a termékértékesítések bevételeit. A kiadások 
jogcímeit is az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza. A személyi juttatások és 
járulékok teljesítése tartalmazza az alkalmazottak és a közfoglalkoztatottak illetményeit és 
egyéb juttatásait. A dologi kiadások magukba foglalják az önkormányzat és az irányítása alá 
tartozó intézmények és a településüzemeltetés üzemeltetési és fenntartási kiadásait, valamint a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásokat. Felhalmozási kiadások között szerepel a 
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közfoglalkoztatás keretében megvásárolt gépek értéke, felújítási kiadásként az orvosi rendelő 
felújítása szerepel. Erre a fedezet a 2014. évben leutalt 4 millió forint. Ezt az összeget már 
szinte teljes egészében felhasználta az önkormányzat, a homlokzat szigetelése, az épület 
akadálymentesítése, a belső átalakítása megtörtént.  
 
Szabó Károly: Elmondja, hogy a napirendet a pénzügyi bizottság tárgyalta. Az anyag érthető, 
átlátható, azt a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Boros Gyula: Úgy látja, hogy a bevételek első félévi teljesítése 131.942 ezer forint, a kiadás 
teljesítése 103.910 ezer forint. Kérdezi, hogy a különbözet hol szerepel. 
 
Szabó Zoltánné: Tájékoztatásként elmondja, hogy az a pénzkészletnél található meg. 
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a REKI mire volt alapozva, mire került benyújtásra? 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az önkormányzatnak keletkezett iparűzési adó visszafizetési 
kötelezettsége, illetve nem volt még kifizetve a Mándoki Szociális Központ működéséhez 
való hozzájárulás összege, így a pályázat 739 ezer forintra került benyújtásra. 
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a 49 805 ezer Ft-ban minden értékesítés szerepel? 
 
Szabó Zoltánné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az az összeg minden értékesítést 
tartalmaz. 
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a startból befolyt bevételt mire lehet felhasználni? 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a startból befolyt bevételt a startba kell visszafordítani, mint 
például a telephely megvásárlására, anyagok, eszközök megvásárlására.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem volt, Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet,  mellyel a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
46/2015. (X. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a   

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi 

helyzetéről 
 

A Képviselő-testület: 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt  
e l f o g a d j a. 
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A határozatról értesülnek: 
1./ pénzügyi főelőadó 
 
Tárgy: (2.) Tsp Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a 2015. évi költségvetést a befolyó plusz 
bevételek és a kiadási előirányzatok változása miatt szükséges módosítani. Nem tervezett 
bevételként önkormányzati támogatások, átvett pénzeszközök és egyéb bevételek érkeztek az 
önkormányzat számlájára. Egyéb bevételeknél látható, hogy az uborkából 3.766 ezer forint 
bevétele származott az önkormányzatnak. Megemlíti, hogy magánszemélyek kommunális 
adója nincs a településen 2011 évtől. Az adós kolleganő munkájának köszönhetően, a 
végrehajtási eljárás során 260 ezer forintot sikerült behajtania, ez nem volt tervezve a 
költségvetésben. Elmondja, hogy uborka bevételét csökkenti a termelés költsége, a tápanyag, 
háló, permetszer. Az egészségügyben a háziorvosi szolgálat személyi juttatásainak 
előirányzatát szükséges megemelni 396 ezer forinttal, mely Andrea jubileumi jutalma. 
Elmondja, hogy a tartalékkeret összege 2.618 ezer forint, melyet a képviselők tiszteletdíjára és 
járulékára fordítanak, bár ez csak annak töredéke, mert a teljes összege 3.058 ezer forint. 
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy mennyi bevétel származott már a légyártásból? 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy eddig kb. 600 ezer forint, de ez a bruttó összeg, még el kell 
számolni a gyártási költségeket.  
 
Boros Gyula: Javasolja, hogy a tiszteletdíj helyett a polgármestertől a törvény által megvont 
bért adják vissza jutalom formájában. 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ő tudomásul vette a törvényt, elfogadja, e szerint kapja a 
juttatását. Azt kérné, hogy inkább a jubileumi jutalom kifizetésére térjenek vissza, ha lesz rá 
forrás, ami már az elmúlt évben meg lett állapítva részére. Megemlíti, hogy az idén kb. 110 
tonna almát szállítottak be, de ezt terheli a hiteltörlesztés, illetve az ÁFA összege.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem volt, Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet,  mellyel a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
9/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 

1.§(1) A 2015. április 1. és 2015.szeptember 30.) 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 
 

67.101 E Ft-tal 
 Költségvetési kiadását 

 
67.101 E Ft-tal 
  

módosítja és az önkormányzat 2015. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 214.409 E Ft-ban 
módosított költségvetési kiadását 220.811 E Ft-ban 
a költségvetési egyenleg összegét  
-ebből működési 
            felhalmozási 

    6.402 E Ft-ban 
    6.402 E Ft 
……..E Ft 

 

állapítja meg. 
 
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

          193.648  E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
119.126 E Ft Személyi juttatások 
   18.589 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

             36.374 E Ft Dologi kiadások 
    4.935 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
   14.624 E Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft - ebből:  Elvonások és befizetések 
        .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 
    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

    13.824 E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    
    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 
    .........................E Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

        .........................E Ft                    Kamattámogatások 
                  800 E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

26.583  E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
    21.865 E Ft Beruházások  

    .........................E Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 
    4.718 E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 
   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 
   .........................E Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     
   .........................E Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        ........................E Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 
       .........................E Ft                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
       .........................E Ft                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    
       .........................E Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 
       .........................E Ft                           Lakástámogatás 
        ........................E Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 
       ......................... E Ft Tartalék 
                          580 E Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
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2.§  Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának személyi juttatások előirányzatát 49.840 E 
Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.651 E Ft-
tal, a dologi kiadások előirányzatát 4.683 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások 
előirányzatát 2.636 E Ft-al, Beruházási kiadások előirányzatát 3.291 E Ft-al megemeli.  
 

 
3.§Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1sz. melléklet tartalmazza.1  
 

 
4.§ Ez a rendelet kihirdetés 2015. október 13. napján lép hatályba. 
 
 
 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
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B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat 
 

Ezer 

forintban 

Sor- 
szám 

Bevételi jogcím 

2015. évi 

Eredeti 
előirányza

t 

Módosítot
t 

előirányza
t 

2015. VI. 30. 
teljesítés 

A B C D E 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 39 492 45 627   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 14 385 14 632   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása       

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 17 313 21 079   

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 392 1 392   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  6 402 8 524   

1.6. Elszámolásból származó bevételek       

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
40 300 139 377   

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  40 300 139 377   

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás       

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
      

3.1. 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.) 2 630 3 390   

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 1 450 2 080   

4.1.
1. - Vagyoni típusú adók 

50 180   

4.1.
2. - Termékek és szolgáltatások adói 

      

4.1.
3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 

1 400 1 900   

4.2. Gépjárműadó 1 100 1 100   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók       

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 80 210   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 1 060 5 914   

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 220 4 194   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 550 562   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 100 100   

5.4. Tulajdonosi bevételek       

5.5. Ellátási díjak       

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  190 1 058   

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése       

5.8. Kamatbevételek       

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei       

5.10
. Biztosító által fizetett kártérítés 

      

5.11
. 

Egyéb működési bevételek       

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)       
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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       

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)       

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
      

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
      

7.3. 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.)       

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
      

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
      

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz       

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)       

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 83 482 194 308   

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

10.1
. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 

      

10.2
. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

      

10.3
. 

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele       

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 10 000 10 000   

11.1
. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

      

11.2
. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 

      

11.3
. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

10 000 10 000   

11.4
. 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása       

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 305 16 503   

12.1
. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

305 16 503   

12.2
. 

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele       

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)       

13.1
. Államháztartáson belüli megelőlegezések 

      

13.2
. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 

      

13.3
. 

Betétek megszüntetése       

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)       

    
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

      

    
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 

      

    
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 

      

    
14.4. 

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele       

    15. Váltóbevételek       

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 10 305 26 503   

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: (9+17) 

93 787 220 811   
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat   

Ezer 

forintban 

Sor- 
szám 

Kiadási jogcím 

2015. évi 

Eredeti 
előirányza

t 

Módosítot
t 

előirányza
t 

2015. VI. 30. 
teljesítés 

A B C D E 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 83 787 193 648   

1.1. Személyi  juttatások 36 129 119 126   

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 081 18 589   

1.3. Dologi  kiadások 24 905 36 374   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 935 4 935   

1.5 Egyéb működési célú kiadások 10 737 14 624   

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések       

1.8.    - Elvonások és befizetések       

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       

1.10
. 

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 
belülre 

      

1.11
. 

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
ÁH-n belülre 

      

1.12
.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

9 937 13 824   

1.13
.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 

      

1.14
. 

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 
kívülre 

      

1.15
. 

   - Árkiegészítések, ártámogatások       

1.16
. 

   - Kamattámogatások       

1.17
. 

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre 

800 800   

1.18
. 

Tartalékok       

1.19
. 

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék       

1.20
. 

   - Céltartalék       

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 10 000 26 583   

2.1. Beruházások 10 000 21 865   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás       

2.3. Felújítások   4 718   

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.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre       
2.10

. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       

2.11
. 

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 
kívülre 

      

2.12
. 

   - Lakástámogatás       

2.13
. 

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
kívülre 

      

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 93 787 220 231   

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)       



117. 
 

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)       

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása       

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása       

5.3. Kincstárjegyek beváltása       

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása       

5.5. Belföldi kötvények beváltása       

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása       

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   580   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása       

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   580   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése       

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai       

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)       

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása       

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása       

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása       

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

Szervezeteknek 
      

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek       

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek       

9. Váltókiadások       

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   580   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 93 787 220 811   

 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
EGYENLEGE 

3. sz. táblázat   
Ezer 

forintban 

1 
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - 
költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 

-10 305 -25 923   

2. 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási 
bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) 
 (+/-) 

10 305 25 923   
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Tárgy: (3.) Tsp Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítására 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatásként elmondja, hogy korábban már váltott szót a képviselő-
testület arról, hogy szeretné a diákokat, illetve a felsőoktatási intézménybe járó hallgatókat 
beiskolázási támogatásban részesíteni. Jelenleg az önkormányzat helyi rendelete ilyen 
támogatásra vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz, ezért javasolja, hogy a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló rendelet a rendelet-tervezet szerint egy 6/A. §-al kerüljön 
kiegészítésre. 
 
Szűcs Dezső: Egyetért a rendelet kiegészítésével. Amikor a rendeletet februárban elfogadták, 
akkor még nem lehetett látni, hogy lesz-e pénz beiskolázási támogatásra, tekintettel arra, hogy 
a költségvetés forráshiányos volt. Most már látszik, hogy a szociális keretből ezt tudják 
finanszírozni, ezért egészítsék ki a rendeletet. 
 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem volt, Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet,  mellyel a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
10/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására 
 

1.§ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az 
alábbi 6/A. §-sal egészül ki: 
 
„6/A. § (1) A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a rendkívüli települési támogatás a 
család egy főre jutó jövedelmétől függetlenül beiskolázási segély formájában is nyújtható az 
általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek és főiskolán, egyetemben hallgatói 
jogviszonyban álló fiatal felnőttek részére 25. életévük betöltéséig. 
 
(2) A beiskolázási segély iránti kérelem évente egy alkalommal nyújtható be. 
 
(3) A beiskolázási segély iskolalátogatási igazolás, illetve hallgatói jogviszony igazolás 
alapján fizethető ki. 
 
(4) A beiskolázási segély összege az adott évi költségvetés függvénye, melyről minden évben 
a képviselő-testület dönt.  
 
2.§ Ez a rendelet 2015. október 12-én 16 óra 30 perckor lép hatályba. 
 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
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Tárgy: (4.) Tsp Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására  
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a beiskolázási támogatás fedezete a költségvetésbe is 
betervezésre került, csak annak összegéről nem döntött a testület. Az előterjesztést kiegészíti 
azzal, hogy 4 gyermek van az általános iskolában, akiknek fizetniük kell a tankönyvért, az ők 
szüleitől érkezett kérelem a testülethez a tankönyvek árának az átvállalására vonatkozóan. Ez 
a négy fő esetében 53.995 Ft-ot jelent. A beiskolázási támogatás az elmúlt években a nappali 
tagozaton tanulmányokat folytatókat illette meg.  
 
Perka Albertné: Kérdezi, hogy mi van azokkal akik rendészeti iskolába járnak és 
minimálbért kapnak? 
 
Szabó Károly: Véleménye szerint nem kell a diákok között különbséget tenni, örüljenek, 
hogy továbbtanulnak. 
 
Szabó Zoltánné: Megemlíti, hogy az elmúlt évben erre a célra 985 ezer forintot fizettek ki, az 
idén 1 millió forint van tervezve a költségvetésbe. 
 
Szűcs Dezső javasolja, hogy a középiskolások 10 ezer forint, a felsőoktatási intézménybe járó 
nappali tagozaton tanulók 15 ezer forint beiskolázási támogatásban részesüljenek. Ezen túl 
vállalják át azt az összeget, melyet a szülőknek az általános iskolában a tankönyvekért kellett 
fizetniük.  
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi  
határozatot hozta: 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

47/2015. (X. 12.) számú 
 

h a t á r o z a t a   
 

beiskolázási támogatás nyújtásáról 
A Képviselő-testület: 
 
 
Azokat a Tiszaszentmártonban lakóhellyel rendelkező diákokat, akik nappali tagozaton közép 
és felsőfokú tanulmányokat folytatnak beiskolázási támogatásban  részesíti az alábbiak 
szerint: 

- középiskolai tanulmányokat folytató diák   10 000 Ft, 
- felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató  15 000 Ft. 

 
A támogatás odaítéléséhez kérelmet kell kitölteni, mely elválaszthatatlan melléklete az  
iskolalátogatási igazolás, illetve jogviszony igazolás. 
 
Az általános iskolába járó négy gyermek – akik nem kapták ingyen a tankönyveket –
tankönyveinek  az árát átvállalja. 
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A határozatról értesülnek: 
1./ igazgatási előadó 
2./ pénzügyi főelőadó  

 
 

Tárgy: (5.) Tsp Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2009. (XI.20.) 
rendelet hatályon kívül helyezésére  
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy miért kell 
hatályon kívül helyezni az állattartásról szóló rendeletet. Jogszabályi előírás, hogy a 
haszonállatra vonatkozóan rendeletet a testület nem alkothat, számukat nem korlátozhatja.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban más kérdés és vélemény nem volt, Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet,  mellyel a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

11/2015. (X. 13) önkormányzati rendelete 
 

az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2009. (XI. 20.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 1. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,  a Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2009. (XI.20.) önkormányzati 
rendelet. 
 
2.§ Ez a rendelet 2015. október 13. napján lép hatályba. 
 
 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 

 
 
 

Tárgy: (6.) Tsp Előterjesztés tanulmányi szerződés kötésére 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy 2016. május-június környékén Mónus Lászlóné nyugdíjba 
kíván vonulni. Jelenleg ő látja el az ápolónői feladatokat. Szabóné Pásztor Andrea pedig az 
orvos írnok. Andrea szeretne ápolónői képesítést szerezni, ezért bejelentkezett ilyen képzésre, 



121. 
 

a 2014. évi feltételek szerint. Előképzettségére tekintettel, különbözeti vizsgával és az első év 
megfizetésével a második évfolyamon kezdhet. Kéri, hogy támogassa a testület Andreával a 
tanulmányi szerződés megkötését azzal, hogy két év a tanulmányok időtartama, de a 
tanulmányok befejezését követő 3 évig nem szüntetheti meg a jogviszonyát.  
 
Szabó Károly: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a gyakorlati oktatás jelenthet problémát, ami 
300 óra és azt a munkahelyétől távol kell eltöltenie. Megemlíti, hogy az orvos kérdés sem 
megoldott, mert ma-holnap nyugdíjba vonul a háziorvos.   

 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Andrea az utazási költségekre és egyéb járulékos költségekre 
nem tart igényt.  
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-
testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
48/2015. (X. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
tanulmányi szerződés megkötéséről 

Képviselő-testület: 
 
 
Egyetért azzal, hogy Szabóné Pásztor Andrea közalkalmazottal tanulmányi szerződés kerüljön 
megkötésre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. §-a alapján, gyakorló 
ápoló és emelt szintű ápoló szakképzés megszerzése érdekében.  
 
A tanulmányi idő 2 év, mely alatt az alábbi támogatás biztosítható: 

- a tanfolyam díjának összege 100%-os mértékben  

- a vizsgák díjainak összege 100%-os mértékben 

- munka-időkedvezményt, a vizsgákat megelőző 5 munkanap időtartamban, a 
konzultáció idejére, valamint a gyakorlat megszerzésének időtartamára. 

 
Szabóné Pásztor Andreának kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a szakképesítés 
megszerzését követő 3 évi az önkormányzatnál a közalkalmazotti jogviszonyát nem szünteti 
meg. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szabóné pásztor Andrea – tanulmányokat folytató  
2./ Pénzügyi főelőadó  
 
Egyebek: 
 
1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Leader megbeszélésre került sor az elmúlt héten. Projekt 
ötleteket gyűjtenek a későbbi pályázatok kiírásához. Ezt projekt adatlapon kell benyújtani. A 
településfejlesztési bizottság a következőket projekt ötletek elfogadását javasolta: 
- kamera rendszer bővítése, 
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- templom felújítás, 
- közösségi ház kialakítása, 
- jóléti tó rendezése turisztikai céllal. 
Az új ciklus támogatja a mezőgazdasági fejlesztéseket, de 2020 után ilyen nem lesz. 
Valószínű, hogy előleget is igénybe lehet majd venni. Az induló forrás 712 millió forint, ami 
lényegesen kevesebb, mint az előző évi induló 840 millió forint volt. Leghamarabb 2016. 
májusa körül várhatóak a pályázati kiírások.  
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy ide az előző ciklusból mennyi jutott? 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy hozzávetőlegesen 80-90 millió forint. 
 
Szabó Károly: Úgy gondolja, hogy a települések összefoghatnának az ötletelésben. 
 
Boros Gyula: Azt gondolja, hogy a piacra jutás feltételeit kellene erősíteni. Hűtőházra, 
válogató sorra lenne szükség. 
 
Molnár László: Szerinte pontvágóhíd kialakítását is meg kellene jelölni. 
 
2./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a testülete, hogy a Ritmus Néptáncegyüttes vezetője, Szabó 
Tibor meghívta a testületet október 17-én 17,00 órától tartandó IV. Micz Bán napok keretében 
megrendezendő eseményre. A záhonyi és a zsurki önkormányzat is kapott meghívót, így akár 
együtt is mehetnének.  
 
Szabó Károly és Molnár László is javasolja, hogy a saját kis busszal menjenek. 
 
Takács Edina: Elmondja, hogy eszenyi óvodának megítélt 100 ezer forint összegű támogatás 
még nem került folyósításra. Egyeztetett velük, de ők nem pénzt, hanem inkább élelmiszert, 
tisztítószert kérnének. Javasolták, hogy az önkormányzat támogatás nagyobb nyilvánosság 
keretében kerüljön átadásra, erre a Micz Bán nap a legmegfelelőbb. 
 
3./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a rajzpályázatra beérkeztek az alkotások, 
de véleménye szerint ez nem az, amire a testület gondolt.  
 
Szabó Károly: Javasolja, hogy vegyenek igénybe szakembert. 
 
4./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy egy őstermelőtől behajtási engedély érkezett az 
önkormányzathoz. 
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy mivel akar behajtani? 
 
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy MTZ traktorral kíván behajtani. 
 
Boros Gyula: Javasolja, hogy csak akkor adjanak engedélyt, ha a jármű rakományának az 
össztömege nem haladja meg a 14 tonnát. 
 

Mivel az ülésen több napirend nem volt, azt a polgármester bezárta. 
 

Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 


