Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2015. december 3-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott határozat száma
15/2015. (XII. 03.)

Tárgya
2015. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató
megtárgyalása.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth L. u. 38. szám alatti hivatalos helyiségében

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2015. december 3-án 12.30 órakor megtartott üléséről
Jelen vannak:

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök,
Gajdos István bizottsági tag
Kövér Attila bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Kövér Mihály Csaba polgármester
Reszler György független könyvvizsgáló

Igazoltan távol: Lakosság részéről: --Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy
az ülés 3 fő bizottsági taggal határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban
szereplő napirendi pontok megtárgyalására.

A napirendhez más javaslat nem hangzott el, a bizottság a napirendi pontokat 3 igen
szavazattal elfogadja.

Napirend:
1./

Tájékoztató a Települési Önkormányzat
eredményéről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

2./

Egyebek
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2015.

I-III.

negyedévi

gazdálkodásának

1. NAPIREND
Tájékoztató a Települési Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásának eredményéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Részletesen ismerjük a 2015. évi
gazdálkodást, valamint a tájékoztatóból még további információkat tudhattunk meg. Van-e
kiegészítés a tájékoztatóhoz?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztésben taglaltuk, hogy a módosított
előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke 72,36%-os. Az alacsonyabb teljesítési érték
annak is köszönhető, hogy a közfoglalkoztatásra két havi munkabérelőleget kaptunk, a
közfoglalkoztatásra betervezett bevétel teljesítése a beindult projektek függvényében
havonta eltérő.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Van-e kérdés, hozzászólás az anyaghoz?
Reszler György független könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói jelentés kiosztásra került. Új
számviteli rend került bevezetésre 2014-től. A féléves beszámoló elkészítése is megtörtént.
Felsoroltam a beszámoló elkészítéséhez használandó űrlapokat. Vannak még feladataink év
végére. Az önkormányzat munkatársai időben, jó minőségben szolgáltatták az adatokat.
Mellékletként ERVIK-táblázatot is készítettünk. A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló
információs jelentés a fordulónapon fennálló gazdasági helyzetről reális képet ad, javaslom
elfogadását.
Gajdos István bizottsági tag: A helyi adóbevételeknél a teljesítés összege 25.355.000 Ft. Ez
elég jó bevétel. A teljesítés 9,57%, ez rendben van így?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ebben az évben két év is fizetett az önkormányzat
részére ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után iparűzési adót. Tényleg jónak
mondható ez az adóbevétel.
Gajdos István bizottsági tag: Az összes bevétel és az összes kiadás között jelentős, kb.
ötvenhatmillió forint eltérést láttam. Hogyan lehet ekkora különbség?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendkívüli támogatásként 3,5 millió forintot kaptunk.
Ebből kiegyenlítettünk két negyedévre szóló hulladékszállítási díj különbözetet a szolgáltató
felé, valamint a fennmaradó összeget a Nyírábrányi Orvosi Ügyelet működéséhez
hozzájárulásként fizettük.
Reszler György: Az 1. mellékletben látható a 12. sorban 31 millió 909 ezer forint előző évi
maradvány, ez növeli a bevételt a tavalyi évről, viszont az együttes összeget kell figyelembe
vennünk. A táblázatban le van vezetve, hogy a költségvetési bevételek mellett van egy előző
évi forrás is. A negyedik negyedévre helyreáll a helyzet, a tájékoztatóban a szeptember 30ikai állapot szerepel.
Gajdos István bizottsági tag: Jelen pillanatban nyereséges az önkormányzat.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Így van. Nincsen likviditási gondunk. A közmunkaprogram
esetében előre utalják a dologi kiadást és a munkabért. Feladatfinanszírozásból beterveztük
az útkarbantartást, ez bevételi oldalon jelentkezett, viszont most történt meg az út
felújítása, úgyhogy kiadási oldalon még most jelentkezik. Volt egy kiegészítő támogatás, ami
szociális kiadásokra fordítható, jó lenne, ha azt a családok részére át tudnánk adni
valamilyen formában. Van már elképzelésünk, ez családonként kb. tízezer forint települési
támogatást jelentene.
Reszler György független könyvvizsgáló: A költségvetési kiadások között szerepel az
ellátottak pénzügyi kiadása, ez az összeg is változni fog.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Összesen 70-80 fő vett részt a közfoglalkoztatásban, így
kevesebben fordultak az önkormányzathoz támogatásért.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Fegyelmezett gazdálkodásra utal a
tájékoztató. Javasolja-e a bizottság a képviselő-testület előtt azt elfogadásra?
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
15/2015. (XII. 03.) HATÁROZATA
A bizottság:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2015. év I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját megtárgyalta. A tájékoztatót
javasolja elfogadásra a képviselő-testület előtt.
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről tájékoztassa
a képviselő-testületet.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2015. december 3.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke megköszöni a
megjelenést, az ülést bezárja.

k. m. ft.
Madarászné Mindig Erzsébet
bizottsági elnök

Gajdos István
bizottsági tag
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