Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.08.30. napján az önkormányzat
tanácskozó termében megtartott ülésének:
a./
b./
c./
d./

Tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozatai : 39-44 /2017.
rendeletei: 12-14/2017.
TÁRGYSOROZAT

1.

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátása értékelésének
kiegészítésére
Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

2.

Előterjesztés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására
kiírt pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

3.

Előterjesztés a háziorvosi álláshelyre pályázat kiírására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

4.

Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló módosított 9/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletének módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

5.

Előterjesztés helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára
Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

6.

Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáról szóló 2/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

7.

Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

8.

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018-as
fordulójához történő csatlakozásra
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

9.

Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának
benyújtásáról Egyebek:

M e g h í v o t t a k:
- Dr. Szép Béláné Tiszaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Halászné Laskai Szilvia –Záhonyi Járási Hivatal Vezető
- dr. Takács Edina, aljegyző
- Barabás Ágota esélyegyenlőségi munkatárs
- Szabóné Sütő Mária
Tiszaszentmárton, 2017.09.07.

Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus
30. napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Kovács Gábor képviselő
Perka Albertné képviselő
Molnár László képviselő
Szabó Károly képviselő
Szabóné Sütő Mária képviselő
Meghívottként jelen van: dr. Szép Béláné jegyző
dr.Takács Edina aljegyző
Halászné Laskai Szilvia Záhonyi Járási Hivatal vezetője
Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 9. napirendi pontot tárgyalja meg a képviselőtestület.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetértett.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Halászné Laskai Szilvia: Köszönti az ülésen jelenlévőket. Tájékoztatásként elmondja, hogy
szerdánként ügysegédi szolgáltatást fognak biztosítani a településen 14 óra 45 perctől 15 óra
15 percig. Próbaidőszak lesz ez, melyben megfigyelik, hogy mennyire van szükség a hivatal
dolgozóira a településen. Ennek lesz függvénye a jövőbeni jelenlét.
Tárgy: (1.) Tsp. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi
ellátása értékelésének kiegészítésére
Előadó: dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy minden évben május 31-ig kell az előző évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a beszámolót testület elé hozni, melyet meg kell
küldeni a megyei kormányhivatalnak is. A kormányhivatal három dologgal kapcsolatban kérte
kiegészíteni a beszámolót. A gyermekétkeztetés megoldásának a módjairól, a 0-3 éves korú
gyermekek napközbeni ellátásáról, illetve a gyermekek átmeneti gondozásáról. Ezekről szól
az előterjesztés. Megemlíti, hogy fel fogja venni a kapcsolatot a megyei önkormányzattal a
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatban. Tiszabezdéd is a megyével kötött
megállapodást ezen ellátás biztosítására.
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A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati Képviselő-testületének
39/2017. (VIII. 30.) számú
határozata
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátása értékelésének
kiegészítéséről
A képviselő-testület:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése alapján:
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2016. évi ellátása értékelésének kiegészítéséről
szólóelőterjesztést megtárgyalta és azt e l f o g a d j a.
A határozatról értesülnek:
1./ Szociális Központ Mándok
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Nyíregyháza
Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására pályázat került kiírásra. Önkormányzati kötelező feladatokra
lehet támogatást igényelni, melyről tájékoztatja a képviselő-testületet. A pályázatot nem lehet
a közfoglalkoztatási programmal összekapcsolni. Megemlíti, hogy az önkormányzat
megvásárolta Orbán Lajos házát, melynek felújítására lehetne pályázatot benyújtani. Rendbe
kellene tenni a központi fűtést, ki kellene cserélni a nyílászárókat. Az épületet az
önkormányzat szociális feladat ellátására fogja használni. Közösségi ház sincs a településen,
civil szervezetek számára is lehetne valamelyik helyiséget használni. Elmondja, hogy tételes
költségvetést kell a pályázathoz csatolni, ha azt megkéri a vállalkozótó, a forrás 50 %-a
munkadíj lesz, és 50 % marad a felújításra.
Boros Gyula: Véleménye szerint 3600 településből 3000 település nem rendelkezik szabad
forrással, ő örül minden pénznek és nem kérdés, hogy benyújtják-e a pályázatot.
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Szabó Károly: Egyetért a cél megjelölésével és a pályázat benyújtásával.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati Képviselő-testületének
40/2017. (VIII. 30.) számú
határozata
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról

Képviselő testület:
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által
közösen, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 12. pont szerint meghirdetett
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújt
be 1 600 000 Ft. összeg erejéig az alábbi alcél megjelölésével:
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén
megvásárlására, amely
dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál vagy a
jövőben fog szolgálni,
A pályázathoz önerőt nem kíván biztosítani!
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés a háziorvosi álláshelyre pályázat kiírására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy ismert a testület előtt, hogy a településen a háziorvosi
álláshely jelenleg betöltetlen. A feladatellátás helyettesítés útján történik, igaz napi 8 órában.
Érdeklődés volt orvosok részéről az üres álláshellyel kapcsolatban, ez ösztönözte arra, hogy
testület elé vigye az előterjesztést. Javasolja, hogy a pályázati kiírás a megyei lapban is
jelenjen meg.
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A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati Képviselő-testületének
41/2017. (VIII. 30.) számú
határozata
Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírásáról
Képviselő-testület:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 20/A §-a alapján – a
határozat melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki a praxiskörzethez tartozó
települések közigazgatási területére a háziorvosi feladatok ellátására.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a KSZF honlapján és a Kelet-Magyarországban a
pályázati kiírást jelentesse meg.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
településen és praxiskörzet szerint Zsurk településen is működő vegyes háziorvosi körzet
területi ellátási kötelezettséggel, közalkalmazotti kinevezéssel, vagy vállalkozás formájában
történő ellátására.
Ellátandó feladatok: Tiszaszentmárton község közigazgatási területén megállapított
körzetben és Zsurk településen megállapított körzetben vegyes háziorvosi (felnőtt és gyermek
háziorvosi, valamint iskola- és ifjúságorvoslás) feladatok ellátása területi ellátási
kötelezettséggel, az önkormányzat tulajdonában lévő 4628 Tiszaszentmárton, Táncsics M. út
1/B szám alatti orvosi rendelőben valamint működési engedély szerinti időszakokban Zsurk
településen, Zsurk Község Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
124.

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati képesítési és egyéb feltételek:
- a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II.25.)
Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
- diploma másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
- szakmai önéletrajz,
- büntetlen előélet,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- B kategóriás jogosítvány,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata
- Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás,
- vállalkozó esetében az erre vonatkozó igazoló okirat,
- nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja a
képviselő-testület a pályázat elbírálását.
Pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi pályázat) postai úton, vagy
személyesen az alábbi címre kérjük: Tiszaszentmárton Község Polgármestere
4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során
fenntartja.
A pályázat benyújtásának határideje:
A KSZF-KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenéstől számított 15 nap.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámon kérhető: Szűcs
Dezső polgármester: 06-30-218-2278.
Tárgy: (4.) Tsp. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 9/2011. (IV. 19.)
önkormányzati rendelet 1. melléklének módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a képviselő-testület tagjainak, illetve a
bizottság tagjainak összetétele megváltozott, ezért szükséges az SZMSZ mellékletének
módosítása, melyben fel vannak sorolva a testület, illetve a bizottság tagjai.
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A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
A Képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 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 következőket rendeli el:
1.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelettel
módosított 9/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. melléklet
A képviselő-testület tagjainak névsora:
l) Szűcs Dezső
2) Boros Gyula
3) Kovács Gábor
4) Molnár László
5) Perka Albertné
6) Szabó Károly
7) Szabóné Sütő Mária
Képviselő testület bizottságainak névsora:
Szociális Kulturális Sport és Oktatási Bizottság:
Szabóné Sütő Mária
Horváth Adél
Perka Albertné
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatkezelő Bizottság
Szabó Károly
Szabóné Sütő Mária
Perka Albertné
Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság
Molnár László
Kovács Gábor
Nagy Csaba
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2. § E rendelet207. augusztus 31.napjánléphatályba.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Tárgy: (5.) Tsp. Előterjesztés helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előadó: dr. Szép Béláné jegyző
Dr. Szép Béláné: Megemlíti, hogy változott a népszavazásra vonatkozó jogszabály, mely
rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népszavazási eljárásra vonatkozó
szabályokat. A népi kezdeményezés jogintézménye pedig megszűnt. Az új jogszabály arra ad
az önkormányzatok már csak lehetőséget, hogy rendeletben szabályozza a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, ami nem lehet kevesebb a
választópolgárok tíz százalékánál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt
százalékánál.
A rendelet-tervezet szerint azt javasoljuk, hogy a választópolgárok számát a huszonöt
százalékban határozza meg a képviselő-testület.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati Képviselő-testületének
13/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A képviselő-testület a helyi népszavazást köteles elrendelni, ha azt a település
választópolgárainak huszonöt százaléka kezdeményezte.
2.§ (1) Ez a rendelet 2018. augusztus 31. napján lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2001. (VI. 14.) önkormányzati rendelete.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Tárgy: (6.) Tsp. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáról szóló
2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor a polgármester bérét ki kellett
gazdálkodni a saját bevételekből, most azonban ahhoz a központi költségvetés biztosít
támogatást. Ez is indokolja többek között a költségvetés módosítását. Ezen túl a
gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek biztosítandó Erzsébet utalvány
megvásárlására érkezett pénzeszköz. Tekintettel arra, hogy a polgármester bére már be lett
építve a költségvetésbe, javasolja, hogy a kapott támogatás összege a sport egyesület
támogatására, temetési kölcsön fedezetére, illetve tartalékba legyen tervezve az előterjesztés
szerint. A terület alapú támogatásra nagyobb összeg érkezett, mint ahogy azt a
költségvetésben tervezték, ezért az előirányzatot szükséges megemelni. Megemlíti, hogy a
sport támogatására év elején csak 500 ezer forintot tudtak tervezni az 1 millió helyett.
Javasolja, hogy tervezzék még be az 500 ezer forintot, illetve a következő évi támogatásból is
tervezzenek 500 ezer forintot a vezetőség kérésére. Így az előirányzat 1 millió forinttal
megemelésre kerülnek. Ennek lenne fedezete a polgármester illetményéhez kapott
támogatásból 380 ezer forint, illetve a területalapú támogatás.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:
Tiszaszentmárton Község
Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról
1.§(1) A 2017. május 21. és augusztus 22) között leutalt átvett pénzeszközök, valamint a
2016.évi költségvetési maradvány felhasználása miatt a költségvetési rendelet 2. § (1)
bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

60.484.600 Ft-tal
60.484.600 Ft-tal

128.

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

289.668.479 Ft-ban
289.668.479 Ft-ban
..........Ft-ban
……..Ft
……..Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
239.675.252Ft
145.345.000 Ft
18.316.000 Ft
55.127.452 Ft
15.070.000 Ft
5.816.800 Ft
186.800 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

.........................Ft
.........................Ft
.........................Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre

1.780.000 Ft
.........................Ft
265.000 Ft
.........................Ft
.........................Ft
3.585.000 Ft
47.946.115Ft
22.076.000 Ft
.........................Ft
25.870.115 Ft
.........................Ft
.........................Ft
.........................Ft
.........................Ft
........................Ft
.........................Ft
.........................Ft
.........................Ft
.........................Ft
........................Ft
430.600Ft
1.616.512Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
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
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jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2.§Az Önkormányzat személyi juttatását 47.500.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.209.000Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát
3.980.000 Ft-al, ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzatát 2.100.000 Ft-al, egyéb
működési célú kiadások előirányzatát 1.265.000 Ft-al,a Beruházási kiadások előirányzatát
11.448.000 Ft-al, a Tartalékok előirányzatát 430.600 Ft-al felemeli, melynek fedezete a
támogatások és az átvett pénzeszközök bevételeinek többlete.

3.§A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1 sz
mellékletekben1 foglaltak szerint állapítja meg.
4.§ Ez a rendelet 2017. augusztus 31. napján lép hatályba.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

130.

BEVÉTELEK
1. sz. táblázat

Forintban!

2017. évi
Sor1. sz.
2017……….
Bevételi jogcím
Eredeti
szám
módosítás Módosítás
előirányzat
utáni
(±)
A
B
C
D
E=C±D
40 437
1 075
41 512
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
309
600
909
1.
Helyi önkormányzatok működésének általános
17 035
17 035
1.
támogatása
119
119
1.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
2.
támogatása
1.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
21 993
21 993
3.
támogatása
150
150
1.
1 409
1 409 040
4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
040
1.
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő
1 075
1 075 600
5.
támogatások
600
1.
Elszámolásból származó bevételek
6.
Működési célú támogatások államháztartáson
75 618
96 480
172 099
2.
belülről (2.1.+…+.2.5.)
089
987
076
2.
1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból
2.
megtérülések
2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
3.
visszatérülése
2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
4.
igénybevétele
2.
75 618
96 480
172 099
5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
089
987
076
2.
2.5.-ből EU-s támogatás
6.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
9 648
3.
9 648 000
belülről (3.1.+…+3.5.)
000
3.
1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
2.
megtérülések
3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
3.
kölcsönök visszatérülése
3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
4.
kölcsönök igénybevétele
3.
9 648
9 648 000
5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
000
3.
6.
3.5.-ből EU-s támogatás
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4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.
1.

Magánszemélyek komm.adója

2 530
000

2 530 000

30 000

30 000

1 200
000

1 200 000

1 200
000

1 200 000

100 000

100 000

1 248
000

1 248 000

868 000

868 000

200 000

200 000

180 000

180 000

4.
2.

Idegenforgalmi adó
4.

3.

Iparűzési adó
4.

4.

Talajterhelési díj
4.

5.

Gépjárműadó
4.

6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.

7.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

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 és más nyereségjellegű bevételek
5.

9.
5.
10.
5.
11.
6.
6.
1.
6.
2.
6.
3.
6.
4.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
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6.
5.
7.
7.
1.
7.
2.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
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

7.
3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.

4.
8.
8.
1.
8.
2.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről
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)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+…+8)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.
(10.1.+10.3.)
10
.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
.2.
vállalkozástól
10
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
.3.
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
.1.
értékesítése
11
.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
.3.
értékesítése
11
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
.4.
9.

12.
12
.1.
12
.2.
13.
13

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
133.

119 833
398

107 204
587

227 037
985

23 133
000
23 133
000

29 497
494
29 497
494

52 630
494
52 630
494

.1.
13
.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13

.3.
14.

Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,
14.1. értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,
14.2. értékesítése
14.3.
14.4.
15.
16.
17.
18.

10 000 000

10 000 000

10 000
000

10 000
000

Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Váltóbevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +
… +16.)
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

33 133
000
152 966
398

29 497
494
136 702
081

62 630
494
289 668
479

KIADÁSOK
2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám

Kiadási jogcím

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
5
1.
6.
1.
7.

Eredeti
előirányzat

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó
befizetések
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
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C
140 721
886
81 439
000
11 302
000
30 580
886
12 970
000
4 430
000
65 000

2017. évi
1. sz.
módosítás
(±)
D
99 383
966
63 906
000
7 014
000
24 546
566
2 100
000
1 386
800

2017. ….
Módosítás
utáni
E=C±D
240 105
852
145 345
000
18 316
000
55 127
452
15 070
000
5 816 800
65 000

1.

- Elvonások és befizetések

8.
1.
9.
1.
10.
1.
11.
1.
12.
1.
13.
1.
14.
1.
15.
1.
16.
1.
17.
1.
18.
1.
19.
1.
20.
2.
2.
1.
2.
2.
2.
3.
2.
4.
2.
5.
2.
6.
2.
7.
2.
8.
2.
9.
2.
10.
2.

- Garancia- és kezességvállalásból
kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁHn belülre
- Garancia és kezességvállalásból
kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n kívülre

121 800

1 780
000

121 800

1 780 000

265 000

265 000

1 000
000

3 585 000

Tartalékok

430 600

430 600

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

430 600

430 600

37 318
115
11 448
000

47 946
115
22 076
000

25 870
115

25 870
115

- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

2 585
000

- Céltartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
Beruházások

10 628
000
10 628
000

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés
ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások
ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból
kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
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11.
2.
12.
2.
13.
3.
4.
4.
1.
4.
2.
4.
3.
5.
5.
1.
5.
2.
5.
3.
5.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
1.
6.
2.
6.
3.
6.
4.
7.
7.
1.
7.
2.
7.
3.
7.
4.
7.
5.

nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

151 349
886

136 702
081

288 051
967

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. +
… + 4.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Kincstárjegyek beváltása
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi kötvények beváltása
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 616
512

1 616 512

1 616
512

1 616 512

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak
nemz. Szervezeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
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8.
9.
10
.
11
.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltókiadások
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(4.+…+9.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 616
512
152 966
398

1 616 512
136 702
081

289 668
479

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat
Forintban!
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.
-31 516
-29 497
-61 013
1
494
982
sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
488
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege
(finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási
31 516
29 497
61 013
2.
494
982
kiadások 10. sor)
488
(+/-)

Tárgy: (7.) Tsp. Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy már hagyomány a településen, hogy az önkormányzat a
középiskolásokat, illetve a felsőoktatási intézménybe járókat beiskolázási támogatásban
részesíti. Az elmúlt évben a középiskolások 10 ezer, a felsőoktatási intézménybe járók 15 ezer
forintot kaptak. Javasolja, hogy az idén is adjanak beiskolázási támogatást, melyet a
tavalyihoz képest emeljenek meg 5 ezer forinttal, így a középiskolások 15 ezer forintot, a
felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulóknak pedig 20 ezer forintot kapjanak. A
kérelmeket szeptember 15-től lehessen benyújtani.
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
42/2017. (VIII. 30.) számú
határozata
beiskolázási támogatás nyújtásáról
A Képviselő-testület:
A tiszaszentmártoni állandó lakcímmel rendelkező középiskolások részére 15 000 Ft, a
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére 20 000 Ft beiskolázási támogatást
biztosít.
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A beiskolázási támogatás kifizetéséhez iskolalátogatási igazolás, illetve hallgatói jogviszony
igazolás szükséges.
A kérelmeket 2017. szeptember 15. napjától lehet benyújtani.
A határozatról értesülnek:
1./ igazgatási előadó
2./ pénzügyi főelőadó
Tárgy: (8.) Tsp. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjpályázat 2018-as fordulójához történő csatlakozásra
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, az ösztöndíjpályázatra a költségvetésben is van tervezett tétel,
javasolja a csatlakozást a 2018-as fordulóhoz is, mint ahogy az elmúlt évekhez.
Dr. Szép Béláné:
kötelezettségvállalást.

Megemlíti,

hogy

a

csatlakozás

még

nem

jelent

anyagi

Szűcs Dezső polgármester szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
43/2017. (VIII. 30.) számú
határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozásról
A Képviselő-testület:
1./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
2./ Tiszaszentmárton Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az „A” típusú
pályázat esetében 10 hónapon át, illetve a „B” típusú pályázat esetében 3-szor 10 hónapon át a
megítélt ösztöndíj összegét a pályázó rendelkezésére bocsátja akkor is, ha az általa
támogatásban részesített pályázók részére sem a Megyei Önkormányzat, sem az Emberi
Erőforrások Minisztériuma nem folyósít kiegészítő támogatást.
3./ A pályázatok elbírálása a képviselő testület hatáskörébe tartozik.
A határozatról értesülnek:
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1./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Budapest
2./ pénzügyi főelőadó helyben
Tárgy: (9.) Tsp. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatásának benyújtásáról
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az önkormányzatnak helyi iparűzési adó tekintetében
visszafizetési kötelezettsége keletkezett, szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodtak, melyet
meg kell javíttatni, vízelfolyás keletkezett a telepen, melyből adódóan 1 300 000 Ft-ot
számlázott ki a TRV. Javasolja, hogy ezen költségek megtérítésére nyújtson be az
önkormányzat pályázatot rendkívüli önkormányzati támogatásra.
Boros Gyula: Javasolja a pályázat benyújtását, ezeket önerőből nem fogja tudni az
önkormányzat megfizetni.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő testületének
44/2017. (VIII. 30.) számú
határozata
pályázat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának
benyújtásáról
Képviselő testület:
Pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett,
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet
I.7. pont és III.1. pontok alapján a következő célra:
b.) a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, a települési
önkormányzatok működőképességének megőrzésére, vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására.
A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
2./ Pénzügyi főelőadó helyben
Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a 25 év alattiak foglalkoztatásának a programja elindult a
napokban. 5 főt fognak foglalkoztatni havi bruttó 127 500 Ft-ért., 8 órában. Az 5 fő közül 1 fő
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műszaki végzettségű. Megemlíti, hogy az 5 főből 4 fő átadásra kerül a református egyház
részére, templom, parókia, kert gondozására.
2./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt héten BM-es ellenőrzés
volt a közfoglalkoztatási program vonatkozásában. Molnár László tett látogatást a településen.
Megismerkedett a futó programokkal, megtekintette azokat az eszközöket, melyeket
beszerzett az önkormányzat
3./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy a helyi szociális rendelet biztosít lehetőséget arra, hogy a
megtermelt termékekből éves szint 5000 Ft értékű csomagot biztosítsanak a településen élő
családoknak. Elérkeztek a betakarításhoz és elkezdik ezeknek a csomagoknak a kiosztását. A
csomagban lesz 2 kg almapaprika, 1 kg TV paprika, 1 kg hagyma és egy 3 literes natúr
almalé.
4./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ismét felkérést kaptak a közfoglalkoztatási kiállításon való
részvételre, mely szeptember 14-én lesz Nyíregyházán. Egy 5 x 2,5 m-es faházat kap az
önkormányzat a megtermelt áruk bemutatására, kiállítására. Ételkülönlegességeket is lehet
főzni és kínálni. A felkérést elfogadták. Rajtuk kívül Zsurk és Tiszabezdéd önkormányzat
vesz részt a kiállításon. A település képviseletét az alpolgármester fogja biztosítani.
5./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a Damjanich úti kertek alatt a mindig is
használt út járhatatlanná vált. Az önkormányzat kitűzette az út hivatalos nyomvonalát,
melynek a kituskózása megtörtént. A tuskózás három ingatlant is érintett, azonban a
tulajdonosok részéről elzárkózás mutatkozik az anyagi kötelezettségvállalás tekintetében. A
tulajdonosok a haszon részt levágták, akkor vállalniuk kellene a hozzájárulást is a
munkálatokhoz. Az út rendbetétele 3 óra gépi munkavégzést igényelt, melyért 45 ezer forintot
kellett fizetni.
6./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy kitűzésre került két másik fakivágási üggyel érintett terület
is, a Vincze Béláé és a Mónus Zoltánnéé. Ezt mindkét tulajdonossal közölte és kérte, hogy
nézzék meg a cövekeket. Ők is vitatják a kimérést. Vincze Béla az mondta, hogy rendezi a fa
árát. A kivágott fa értékével kapcsolatban erdészt is megkeresett, aki azt mondta, hogy 8-10 fa
ad ki 1 m3-t, ami kb. 18-20 ezer forintos értéket képvisel.
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy tisztességes eljárást kell lefolytatni. Szakértő mondja meg,
hogy mennyi a fa értéke, véleménye szerint meg kell, hogy az érintettek a kárt megtérítsék az
önkormányzatnak.
7./ Kovács Gábor: Megemlíti, hogy a sportegyesület kereste meg azzal, hogy az
önkormányzat szerezzen be korszerűbb gépet a pálya nyírására és akkor azt ők elvégzik.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ezt a feladatot az önkormányzat biztosítja a sport részére.
Vannak eszközei az önkormányzatnak, mellyel nyírják a pályát.
Az ülésen több napirend nem volt, azt a polgármester bezárta.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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