
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 25. napján 
az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: 
 
a./  Tárgysorozata 
b./  jegyzőkönyve 
c./  határozatai : 63-68 /2016. 
d./  rendeletei: 11-12/2016. 

 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 

 
 

1. Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi 
szabályairól szóló rendelet elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
 

2. Előterjesztés Karácsonyi támogatás megállapítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

3. Előterjesztés 2017. évi járási startmunka mintaprogramok tervezési folyamatának 
megtervezésre 
 Előadó: Szűcs Dezső polgármester  
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi 2/2016. (III.19.) költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
 
Egyebek: 

- külterületi utak javítása, karbantartása és szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal pályázat benyújtásáról 

- Tiszaszentmárton Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók 
szerinti besorolására, a Képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2011 (IV.19.) számú rendelete 1. számú függelékének módosítására 

 
M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
 

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
- Takács Edina  aljegyző 

 
Tiszaszentmárton, 2016.12.15.       

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

 
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 
25. napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott nyilvános 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 
 
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, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat a következő szerint tárgyalja a 
képviselő-testület: kezdve a harmadik,negyedik, első majd második napirenddel 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 6 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 2017. évi járási startmunka mintaprogramok tervezési 
folyamatának megtervezésre 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy idei éven elindult a PILOT program, ami nem csak 
településünkön élő, hanem a környező településeken élő mentális, szociális, egészségügyi 
problémával küzdő embereket is érintette, így Tiszabezdéden, Zsurkon élők is átjártak 
munkavégzésre. Sajnos többek leszámoltak közülük. Észlelhető, hogy a programok vége felé 
az emberek elfáradnak, nem a munkavégzés az érdeklődésük fő iránya, ezzel megnehezítik a 
munkavezetők dolgát. Ezzel foglalkozni kell a jövőre nézve. 
A 2017-es évre nézve már ismerhető, hogy a minimálbérek emelkedni fognak, azonban 
közfoglalkoztatásban a bérek nem változnak, a cél ezzel az, hogy a valós munkaerőpiacon 
keressenek munkát az emberek. Sajnos a fiatalok inkább azt várják, hogy 25. életévüket 
betöltsék, és részt vehessenek közfoglalkoztatásban. Javasolja hogy vegyék sorra a 
programtervezeteket. A legnagyobb a mezőgazdasági program, 90 fő foglalkoztatott vett részt 
benne, egy év időtartamú. Olyan megoldás nincs, hogy pld. 50 fő nov.30-ig 40-et pedig 
február 28-ig foglakoztassunk. Egységesnek kell lennie a létszámnak a programban, de így 
téli időszakra elfoglaltságot kell biztosítani ennyi embernek. 
 
Kovács Gábor: a seprűkészítésbe be lehetne vonni embereket. Ha lennének állatok pld 
marha, akkor lenne elfoglaltság. 
 
Szűcs Dezső: a seprűkötést 4 fő képes ellátni. Jobb időkben el lehet kezdeni a metszést, a 
kiszáradt fák pótlását, illetve a konyhára megtisztítani a zöldségeket. Ki lettek takarítva az  
árkok és megkezdődött az uborkaföldön a háló leszedése, téliesítés. Tudja, hogy a régebben 
elkészített belvíz elvezető árkok néhol megsüllyedtek, azokat helyre kell majd állítani, és 
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ahogy szó volt róla, térkövezni közterületeket. Az osztatlan közös területek megszűntetése 
következtében ismert lett a 038/8 hrsz.-on, hogy hová esik a terület, azt ki kell takarítani és 
hasznosítható lesz. A mocsár területe a 064/1-es hrsz-ú, dec. 13-án kerül sor az első egyeztető 
tárgyalásra. Ott van az önkormányzatnak 8 ha. Javasolja valahová homoktövist ültetni.  
 
Boros Gyula: mennyibe kerül ez az önkormányzatnak?   
 
Szűcs Dezső: létszámtól függ, hogy mennyi ,,önerőt” kell biztosítani az önkormányzatnak. A 
bért és járulékot finanszírozza az állam. 
 
Szabó Károly: ki kell lépni a jelenlegi keretekből és megpróbálni fejleszteni még az mg 
programot. 
 
Boros Gyula: ő a fejlődést a piacra jutásban látja 
 
Kovács Gábor: szerinte Tiszaszentmárton a környéken élen jár a közfoglalkoztatásban és 
gazdálkodásban.  
 
Boros Gyula: ha az állam nem finanszírozná a foglalkoztatottak bérét, akkor a tevékenységek 
ráfizetésesek lennének. 
 
Szűcs Dezső: ezeket a tevékenységeket épp ezért nem szabad kivinni gazdasági társaságba 
vagy szociális szövetkezetbe. 
 
Boros Gyula: a térkő gyártást mindenképp be kell emelni valamelyik programba. 
 
Szűcs Dezső: jövőre is 90 fő legyen foglalkoztatva? Valami szelektációt kellene végezni, 
mert elveszíti a tekintélyét az önkormányzat, mint foglalkoztató. Nincs értéke a 
munkaviszonynak. Maximum 70 fő alkalmazását javasolja, a munka ugyanaz marad. A 
személyek kijelölésében segítsen a bizottság. 
 
Molnár László: jelölje ki a testület! 
 
Szűcs Dezső: javasolja indítani közút karbantartási programot, kb 15 fővel. Paprikatermelést 
nem indítaná jövőre ilyen nagyban, nem olyan jövedelmező mint az uborka, és nagyon sok 
munka van vele, sok az inputanyag. Méretre vonatkozó elvárás van, és teljes érettségi állapot 
az igény.  
 
Szabó Károly: jónak találja az ötletet hogy homoktövist ültessünk és keverjük hozzá az alma 
léhez. Legalább olyan kereslet lesz rá, mint a cékla-almalére.  
 
Szűcs Dezső: a tiszta céklalé sajnos nem tartható el sokáig, megbontja a tasakot a lé, 
elszíneződik és kávé jellegű lesz. Kicsi savat kell hozzáadni- de akkor nem mondható el hogy 
hozzáadott adalékanyag nélkül készül-, illetve most kipróbálták, hogy átlátszó tasakba töltik. 
 
Szűcs Dezső: tehát helyi sajátosságok program induljon, ezen belül javasolja hogy gyártsunk 
vályog téglát, ha maradna a sport egyesületünk másodosztályban akkor meg lehetne 
nagyobbíttatni az öltözőt,  szabolcs ládát nem gyártana tovább egyelőre. Belvízelvezető 
programot is kell indítani, befejezni a Kossuth utcán a belvíz mederbe való elvezetését. 
Illegális hulladéklerakók felszámolása indokolt, mert sajnos akármennyit szállítunk el mindig 
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újratermelődik. Közutak javítása, helyreállítása programban is sok mindent meg tudunk 
valósítani, indokolt. A mezőgazdasági programban egy töltőgépet még be lehetne tervezni, 
ami kisebb kiszerelést tölt pld 0,25 l-t, így ha egyszer lehetőség lenne az iskola gyümölcs 
programba beavatkozni, akkor minden rendelkezésre áll. Még egy kézi hidraulikus emelőre is 
szükség lehet. 
 
Orbánné Dancs Tünde: szerinte érdemes lehet kialakítani egy befőző helyiséget az 
üzemben, és nem kell alkalmazkodni a konyhához. Egy gáztűzhely, edények és üvegekre van 
szükség mindössze. 
 
Boros Gyula: egy biokazánt be lehetne tervezi valamelyik programba a léüzembe? 
 
Szűcs Dezső: reméli, hogy a kitűntetéssel járó jutalom összeg szabad felhasználású lesz és 
abból be tudunk szerezni egy ilyet, valamint egy kamerarendszert is fel tudunk szereltetni. 
 
Boros Gyula: folytatni kellene az épület felújítást pld: garázs. 
 
Molnár László,Boros Gyula: javasolt lenne egy szállítójármű beszerzése is, bár tudják, hogy 
a programban ez nem tervezhető 
  
Szűcs Dezső: javasolja, hogy az eddig elhangzottak szerint kerüljön megtervezésre a 
közfoglalkoztatási pályázat! 
 
 
A javaslattal a  képviselő-testület 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő testületének 

63/2016. (XI.25.) számú 

h a t á r o z a t a 

2017. évi járási startmunka mintaprogramok tervezési folyamatának megtervezéséről 
 
A Képviselő-testület: 
 
Az elhangzottak szerint 70 fővel javasolja indítani a mezőgazdasági közfoglalkoztatási 
programot, 0,5 ha homoktövis telepítését támogatja. Épületek felújításához és közterületek 
megújításához vályogtégla és térburkoló elem öntését indítványozza. A helyi sajátosságok 
program keretében támogatja továbbá indítani közút karbantartási, illegális hulladék és belvíz 
elvezetési programokat. 
A kitűntetéssel járó 5 000 000 Ft. felhasználásának céljául kamera rendszer kiépítését jelöli 
meg, valamint egy fa apritékos kazán beszerzését.  
 
A határozatról értesülnek: 
1./ pénzügy 
2./ Szabó Zoltánné Zsuzsa 
 
 
Orbánné Dancs Tünde és Orbánné Szóka Borbála távozik. 
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Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi 2/2016. (III.19.) 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
Szűcs Dezső: elmondja, szükség van a módosításara, hogy a könyvelésben ne legyen 
fennakadás, és már kimutathatóak a bevételek is, ami miatt szükség van erre. Az egyéb 
bevételek közt a léalma az uborka, paprika bevételek kerültek bedolgozásra, amivel nyilván 
év elején még nem lehet kalkulálni és termelés közben sem, illetve az abból származó pénz 
felhasználásának nevesítésére kell, hogy sor kerüljön. 
A bevételeket a start közfoglalkoztatási számlán kell szerepeltetni és visszaforgatni önerő 
címén, így az ebből származó bevétel a hűtőkamra kiépítése során is hasznosítva lett. 
 
Boros Gyula: mit takar a közvetített szolgáltatás? 
 
Szűcs Dezső: a szolgálati lakás közüzemi költségei lettek ide befizetve. A módosítás jelentős, 
azon dolgoznak, hogy el tudjon indulni az asp. rendszer január 1-én. Nehéz az átállás, mert az 
eddigi szoftver szolgáltatók lekorlátozták az adatkiadás. Közvilágításra idén többet 
terveztünk, mint amit az addigi felhasználás mutat.  
 
Boros Gyula: van e döntés a rekiben? 
 
Szűcs Dezső: még nincs 
 

Több kérdés nem érkezett, így a polgármester a rendelet-tervezetet elfogadásra tette fel. A 
képviselő testület 6 igen szavazattal megalkotta rendeletét: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
11/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.17.) rendelet módosításáról 
 

 

1. §  (1) A 2016. augusztus 21. és november 20.) között pótelőirányzatként biztosított állami 
támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § 
(1) bekezdésében megállapított  
 

Költségvetési bevételét 
 

 31.623 E Ft-tal 
 Költségvetési kiadását 

 
 31.623 E Ft-tal 
  

módosítja és az önkormányzat 2016. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 263.210 E Ft-ban 
módosított költségvetési kiadását 269.913 E Ft-ban 
a költségvetési egyenleg összegét  
-ebből működési 
            felhalmozási 

6.703 E Ft-ban 
6.703 E Ft 
…….. E Ft 

 

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

          235.147  E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
            140.131 E Ft Személyi juttatások 
    21.260 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
    53.694 E Ft Dologi kiadások 
      8.360 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
     11.129 E Ft Egyéb működési célú kiadások 
      4.596 E Ft - ebből:  Elvonások és befizetések/Iparűzési adó visszafizetés 
        .........................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 
     2.313 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 
              4.220 E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 
 23.588  E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
  28.123 E Ft Beruházások  
    .........................E Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 
    4.970 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 
                      573 E Ft Tartalék 
                       1.673 E Ft         Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 
2. § Az önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 3.631 E Ft-tal, a munkaadót terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 681 E Ft-tal, a dologi kiadások 
előirányzatát 16.504 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 250 E Ft-al, a 
fejlesztési kiadások előirányzatát 9.505 e Ft-al, a felhalmozási célú hiteltörlesztés 
előirányzatát 729 E Ft-al, a tartalék előirányzatát 573 e Ft-al  megemeli, a Szociális juttatások 
előirányzatát 250 e Ft-al csökkenti  a befolyt többletbevételek és átcsoportosítások terhére.  
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3. § A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1.sz. 
mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.  

 
 
4.§ Ez a rendelet 2016. november 28. 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 

2016. évi 

Eredeti 
előirányzat 

III. sz. 
módosítás  

(±) 

201611.25 
Módosítás 

utáni 

A B C D E=C±D 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 35 229 2 051 37 280 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 661   15 661 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása       

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 
18 171 -406 17 765 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 397   1 397 

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások    2 457 2 457 

1.6. Elszámolásból származó bevételek       

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
44 216 118 121 162 337 

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  44 216 118 121 162 337 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás       

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (3.1.+…+3.5.) 
  12 495 12 495 

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   12 495 12 495 

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás       

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 3 400   3 400 

4.1. Magánszemélyek kommunális adója 50   50 

4.2. Idegenforgalmi adó       

4.3. Iparűzési adó 2 000   2 000 

4.4. Talajterhelési díj       

4.5. Gépjárműadó 1 200   1 200 

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók       

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 150   150 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 1 228 9 425 10 653 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 180 6 942 7 122 

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 680 261 941 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 200 65 265 

5.4. Tulajdonosi bevételek       

5.5. Ellátási díjak       

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  168 1 891 2 059 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése       

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek       

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei       
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5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   87 87 

5.11. Egyéb működési bevételek   179 179 

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       

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) 
84 073 142 092 226 165 

   10. 
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  

(10.1.+10.3.) 
  6 703 6 703 

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele       

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
  6 703 6 703 

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.) 4 361 22 684 27 045 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 361 22 684 27 045 

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.) 

14 361 29 387 43 748 

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

98 434 171 479 269 913 
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat   

Ezer 

forintban 

Sor- 
szám 

Kiadási jogcím 

2016. évi 

Eredeti 
előirányzat 

III. sz. 
módosítás  

(±) 

2016. 11.25 
Módosítás 

utáni 
A B C D E=C±D 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 87 984 147 163 235 147 

1.1. Személyi  juttatások 39 304 100 827 140 131 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
7 318 13 942 21 260 

1.3. Dologi  kiadások 28 082 25 612 53 694 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 610 -250 8 360 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 4 670 6 459 11 129 

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

befizetések 
  6 6 

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések       

1.8. 
   - Elvonások és befizetések / Iparűzési adó 

visszafizetés 
  4 590 4 590 

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 
1 450 863 2 313 

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 
3 220 1 000 4 220 

1.18. Tartalékok   573 573 

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék   573 573 

1.20.    - Céltartalék       

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 10 450 22 643 33 093 

2.1. Beruházások 10 450 17 673 28 123 

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

2.3. Felújítások   4 970 4 970 

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       
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2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
      

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 98 434 169 806 268 240 

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

4.3.) 
  729 729 

4.1. 
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 
  729 729 

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.)   944 944 

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása       

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   944 944 

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.)   1 673 1 673 

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 98 434 171 479 269 913 

  
 
 
 

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
EGYENLEGE 

3. sz. táblázat   
Ezer 

forintban 

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

-14 361 -27 714 -42 075 

2. 

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

14 361 27 714 42 075 
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Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 
helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy tüzelőanyag pályázaton 581 q barnakőszén vásárlásához kapott 
az önkormányzat támogatást 2 213 610 ft. összegben. A támogatás nyújtásához rendeletet kell 
elfogadni, melyben meg kell határozni a feltételeket.  
 
Szabó Károly: mennyi szén juthat egy háztartásra? 
 
 
Boros Gyula: kb. 2,5 q , ha a tavalyi igénylők számát vesszük alapul, 250 háztartás 
 
 
Szűcs Dezső: ha marad meg a szociális keretben maradvány, akkor javasolja azt 
szénvásárlásra fordítani 
 
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 

 
12/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

 
természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján, a központi költségvetés támogatást 
biztosított Tiszaszentmárton Község Önkormányzata számára.  

 
(2) E rendelet célja, hogy a szociális tüzelőanyag támogatás igénybevételével kapcsolatban a 
szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza. 
 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Tiszaszentmárton község közigazgatási területén lakóhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak. 
 
2.§ (1) Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő, 
szociálisan rászorulók részére, a téli fűtéshez barnakőszenet biztosít, természetbeni ellátás 
formájában. 
 
(2) Szociális tüzelőanyag támogatásban részesíthető: 
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a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85 500 Ft-ot), egyedül állóak esetében 
400 %-át (114 000 Ft-ot), 
b) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, 
c) lakóházát tűzifával és szénnel fűti. 
 
(3) A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) települési támogatásra jogosult, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
 
(4) Háztartásonként legfeljebb 10 q barnakőszén biztosítására kerülhet sor.  
 
(5) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg,  
függetlenül a lakásban élő személyek számától. 
 
3.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre 
indul.  
 
(2) A kérelmeket 2016.12.09. napjáig lehet benyújtani a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati 
Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltségénél. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
 
(3) A kérelmek elbírálásra a Szociális, Kulturális, Sport és Oktatási Bizottság, hatásköre, aki a 
támogatásról a kérelem beérkezését követő ülésén, legkésőbb 2016.12.31. napjáig dönt.  
 
4.§ Ez a rendelet 2016.november 28. napján lép hatályba és 2017. március 31-én hatályát 
veszti. 
 
 
Szűcs Dezső       Dr. Szép Béláné 
polgármester       jegyző 
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1.  melléklet 
 
 

Kérelem szociális célú tüzelőanyag igénybevételére 
Kérelmező adatai: 
Neve:………………………………………………………………………………………… 
Születési neve:………………………………………………………… 
Születési hely:………………………….idő:……….. év………………………...hónap…..nap. 
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...  
Lakóhely:……………………………………………………………………………………….. 
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………. 
Jövedelme: 
……………………………………………………………………………………… 
 
 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról, és jövedelmekről 

 
Rokonsági 

fok Név 
Születési hely szül.idő 

év-hó-nap 
Anyja neve jövedelme 

Házastárs/ 
élettárs 

     

gyermekek: 
 

     

 
 

     

 
 

     

Vele együtt 
élő közeli 
hozzátartozó: 

     
 

 
 

     

 
Ingatlan adatai (amelyben  lakik) 
 
Ingatlan alapterülete: ….. m2        szobáinak száma:…….… 
 

Szociális ellátás formája (megfelelő rész aláhúzandó)  

a) aktív korúak ellátása       

b) időskorúak járadéka       

c) települési támogatás     

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család  

Szociális tűzelőanyag támogatásban részesíthető: 
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85 500 Ft-ot), egyedül állóak esetében 
400 %-át (114 000 Ft-ot), 
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b) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, 
c) lakóházát tűzifával és szénnel fűti. 
 
A lakóházat, amelyben élek ……………………… (fával, vagy részben fával és szénnel) 
fűtöm. 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni 
helyzetéről 

 
 

Tulajdon fajtája 
 

Címe 
alapterülete 

m2 
becsült 

forgalmi 
értéke 

szerzési 
éve 

Családi ház, 
öröklakás, üdülő 

    

telek, hétvégi ház     
egyéb ingatlan     
Gépkocsi 
tipusa 

 kora: 
(év) 

 szerzési 
éve: 

 becsült forg. 
értéke (Ft.) 

 

 
Kérelem indokolása: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy 
személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából 
kezeljék. 
 
 
Tiszaszentmárton, 2016 év…. ..hó ……nap 
                                                                                     ------------------------------------------------- 
                                                                                                        kérelmező aláírása 
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Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, mely a szociális keretből 
megmaradó előirányzat terhére szenet vásároljanak, mellyel a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő testületének 

 
64/2016. (XI. 25.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a szociális keret terhére szén vásárlásáról 

 
Képviselő-testület: 
 
Egyetért azzal, hogy  szociális keretben fennmaradó összeg terhére szenet vásároljanak, hogy 
azt a szociális rászorulók részére ki tudják osztani. 
 
 
Határozatról értesül:  
1./ pénzügyi főelőadó 

 
 
 

Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés Karácsonyi támogatás megállapítására 
 

Szűcs Dezső: elmondja, hogy a költségvetésben 2 400 e Ft. került betervezésre a karácsonyi 
és idősek napi támogatásra. Ez  rendkívüli települési támogatásként kerül megállapításra hivatalból, 
ha úgy dönt idén is a képviselő testület. Idősen napjára 303 e Ft került felhasználásra: 126 db. 500 Ft.-
os utalvány és 240 db.  1000 Ft.-os.  Karácsonyi támogatásként kb.  440 háztartást kell figyelembe 
venni. 
 
Perka Albertné: a háztartás fogalmát nagyon pontosan meg kellene fogalmazni, az hogy valaki 
átjelentkezik/kijelentkezik a családjától, nem jelenti azt hogy ő már másik háztartás. 
 
Szűcs Dezső: igen, ezek folyamatában derülnek ki mindig. Javasolja az 5000 Ft-os támogatási összeg 
megállapítását. 

 
A javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Karácsonyi támogatás megállapításáról 
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Tiszaszentmárton község Önkormányzata a többször módosított szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) rendeletének 6/C. § (1) bekezdése alapján rendkívüli 
települési támogatást állapít meg, természetbeni juttatásként, karácsonyi támogatás 
formájában háztartásonként egy fő részére 5000 Ft. összegben.  
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ pénzügyi főelőadó 
 
 
Egyebek:  
 
1.) Szűcs Dezső: hamarosan két pályázati lehetőség nyílik meg: a vidékfejlesztési 

program keretében a külterületi utak javítása (gépek beszerzésére pld.) ha konzorciumban 

pályáznak, akkor 20 000 e Ft igényelhető, ha az önkormányzat önállóan nyújt be pályázatot 

10 000 e Ft.-ra van lehetőség pályázni. Daku Attila polgármester úrral jövő hétfőn ül le 

megbeszélni a konzorcium lehetőségeit. 

Másik pályázat a szegregátumokban élők életminőségének javításár,a illetve a szegregátumok 

felszámolására irányul. Itt közfürdő létrehozása és mosodák kialakítására nyílik lehetőség - 

ezek lennének a csillagpontok- a mellett, hogy épületeket lehet felújítani és maximum öt újat 

építeni, de nem a szegregátumon belül, ahová bérlőként költözhetnének családok. A 

támogatási össze 15 000 e- 200 000 e Ft. –ig. Meg kell valósítani benne továbbá 16-54 év 

felettiek képzését. 

 
Szabó Károly: Tuzséron megépült egy ilyen csillagpont, már csak az áramszolgáltató felé 
nincs, aki a díjat megfizesse. 
 
 
Szűcs Dezső: a pályázatban egy fő foglakoztatását is be kell tervezni. 
 
Perka Albertné: az új lakóépületek egyedül álló anyáknak szolgálhatnának lakóhelyül, ha 
épülnének. 
 
A képviselő-testület adott kérdésben 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
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külterületi utak javítása, karbantartása és szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal pályázat benyújtásáról 

 
Képviselő testület: 
 
Külterületi utak javítására pályázat benyújtását javasolja, melynek részleteiről későbbiekben 
határoz. 
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal elnevezésű pályázatot nem 
javasol benyújtani. 
 
Határozatot kapja: 

1. jegyző 
 
 
2.) Szűcs Dezső: elmondja, hogy kormányzati funkciók bővítésére azért van szükség, 
mivel nem került átkonvertálásra az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége. 
 
A képviselő testület ezt tudomásul vette, és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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- Tiszaszentmárton Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati 

funkciók szerinti besorolásáról, a Képviselő testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2011 (IV.19.) számú rendelete 1. számú függelékének 

módosításáról - 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 
meghatalmazott feladatkörében eljárva a következők szerint módosítja a képviselő testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú függelékét: 

 
Törzskönyvi alany azonosító adatai: 
Törzskönyvi azonosító szám: 735045 
Adószám:    15735045-2-15 
KSH statisztikai számjel:  15735045-8411-321-15 
 
Törzsalany neve: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
 
Székhely: 4628 Tiszaszentmárton Damjanich út 30. 
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Alaptevékenysége: 
- 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
Kormányzati funkciók: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042220 Erdőgazdálkodás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és 
fenntartása 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
 
 
Alakulással kapcsolatos adatok: 
 
alapítás módja: jogelőd nélküli alakulás 
alapítás dátuma: 1990.09.30. 
 
 
Illetékességi területe: Tiszaszentmárton Község Közigazgatási területe 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Magyar Államkincstár Nyíregyháza 
2./ Pénzügyi főelőadó helyben 
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3.) Szűcs Dezső: már említette, hogy január 1. napjától át kell állni az asp rendszerre. 
Ehhez azonban szerződés megkötése- és új eszközpark beszerzése szükséges. A szerződés 
aláírásához kéri a testület felhatalmazását. 
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Felhatalmazás adására az asp szerződés aláírásáról 

 
Képviselő testület: 
 
Felhatalmazza a polgármestert az asp szerződés és azzal kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ pénzügyi főelőadó helyben 
 
 
 

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

Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 


