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1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2019. február 25-én
megtartott soron kívüli üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Fuder Lászlóné elnök
Hajnal Istvánné bizottsági tag
Simai Mihály bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző, Nagyné Magyar Mónika
gazdaságvezető
Fuder Lászlóné elnök: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, köszöntöm Aljegyző
Asszonyt a mai Pénzügyi bizottsági soron kívüli ülésünkön. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes.
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság Tóthné Kovács Piroskát 3 igen, 0 nem,
0 tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
1/2019. (II.25.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Fuder Lászlóné elnök: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
2/2019. (II.25.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
1. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének
megtárgyalásáról, véleményezéséről
2. Egyebek

Tiszagyenda
Községi
Önkormányzatának
2019.
költségvetésének megtárgyalásáról, véleményezéséről
2

évi

Első napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
megtárgyalásáról, véleményezéséről
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Van-e vélemény, javaslat ezzel kapcsoltban? Átadnám a
szót Hajnalné Képviselő asszonynak.
Hajnal Istvánné képviselő: Áttanulmányoztam a költségvetési javaslatot és megállapítottam,
hogy borzasztó sok a szociális intézménynek a hiánya. Hiába csökkentettünk létszámot még
így is 6 millió forint körül marad. Beszéltem a Szoboszlai Hajnalkával arra jutottak mikor
intézmény vezető úrral és a szakmai vezetőkkel tárgyaltak megvizsgálva, hogy mi ennek az
oka, arra jutottak, hogy a házi segítségnyújtás hozza az egyik legnagyobb ráfizetést,
méghozzá a kétféle normatíva. Tehát amikor gondozza a szakképzett gondozó a házi
gondozottat arra magas a normatíva ellenben mikor a házi gondozó szociális segítést végez,
bevásárol, gyógyszertárba megy, postára megy stb. erre valami minimális támogatás van.
Nálunk 45 fő ellátott van ebből 40 fő az, aki személyi gondozást is igényel meg szociális
gondozást is. A személyi gondozást sokkal több órában igényelnék és gyakorlatilag minden
nap szükség volna rá ellenben a személyi segítésre a bevásárlásra stb. úgyszintén. Ez a
tevékenység, amit a törvény szerint közfoglalkoztatott is elláthat ez teljesen elvette a
szakképzett gondozóktól az időt és egyúttal a normatívát is az intézménytől, mert el kellett
nekik látni, mivel hogy nem volt segítség. Most jutottak el odáig a vezetők, hogy mivel lehet
közmunkást igényelni, amíg eddig nem lehetett a társulásnak, illetve nem a társulás, hanem az
intézmény igényelt. Négy közmunkás, ha felvételre kerül, akkor ők teljes egészében elviszik a
szociális segítést és talán így tudunk ebből kilábalni.
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Én ehhez kapcsolódnék, hogy a szociális intézmény
költségvetését első körben én is áttanulmányoztam akkor itt még 9.518.000.-forint volt majd
ezt követően a tárgyalások után az üres állás kivételével és gondolom a hozzá kapcsolódó
járulékokkal meg egyéb kiadásokkal csökkentve már 6.821.000.- forint lett. Ezt úgy lehetne
csökkenteni, ha valóban, felvennénk a jogszabályban engedélyezett közfoglalkoztatottat.
Kiszámoltuk a múlt év költségvetéséből és az idei év költségvetéséből, hogy míg tavaly 28
főre kaptuk a normatívát addig az idén már csak 18 főre. Javaslom a bizottságnak, hogy éljen
javaslattal a Képviselő-testületnek hogy szorgalmazza a közfoglalkoztatott felvételét.
Hajnal Istvánné képviselő: Megtörtént Marika, jegyzőasszony levelet írt az
intézményvezetőnek, intézményvezető úr igényelte, már az emberek is ki lettek választva, ma
jött meg a válasz, de nem volt ott Intézményvezető úr, de elfogadták, március 1-től, ha
minden igaz jöhetnek a dolgozók.
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Ami még nagy tételt jelent az a 6 millió forint, amit hozzá
kell tenni a közös önkormányzati hivatalhoz. Jeleztétek a beszámolóban is hogy ezt
gyakorlatilag meg kellett terveznünk a pályázatot, amire az önkormányzat áldását adta és
mind addig, amíg ez meg nem érkezik addig ezt a saját költségvetésünkbe kell tervezni, na,
most ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A közös önkormányzati hivatal dolgozóinál az
illetmény alap 46.380.-Ft itt a költségvetésünkben, de gyakorlatilag 38.650.-Ft a tényleges
illetményalap. Itt úgy olvasom, hogy 10% illetménykiegészítést kapnak a dolgozók, de ez az
én számításaim alapján 20%.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem, ez a pályázattal növelt illetmény alap.
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Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Az egyéb rendelkezéseknél megszeretném kérdezni, hogy
van-e arra lehetőség, hogy a Képviselő-testületnek éljek egy olyan javaslattal, hogy egészítsük
ki ezeket a pontokat pl. a gazdálkodás különös szabályai 2018. gondolom, ezt javítani kell
2019. költségvetési évre. Itt egy olyan részt betenni, amit én már rengetegszer szorgalmaztam,
hogy igen is a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzéseket csak előzetes igénybejelentést
követő engedélyeztetés után lehessen. Ezt tegyük már bele a költségvetésbe, mert ez nem így
történik.
Hajnal Istvánné képviselő: Valószínű azért nem tették bele, mert a törvény is előírja, de
tegyük bele.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem is legyen benne.
Simai Mihály képviselő: Egyetértek.
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzéseket csak
előzetes igénybejelentést követő engedélyeztetés után lehessen megvásárolni, szigorúan a
közfoglalkoztatási pályázatban szereplő tételeket.
Hajnal Istvánné képviselő: Azzal még kiegészíteném, hogy nem csak a
közfoglalkoztatásnál, hanem amennyiben olyan vásárlás történik, mindenhol előre kell jelezni
és engedélyt kérni a beszerzéshez tehát olyan nincs, hogy fogom, magam megveszem és
beviszem a számlát.
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: A gazdaságvezetőnek engedélyezni kell, hogy van-e rá
keret.
Nagyné Magyar Mónika gazdaságvezető: Ha a költségvetésbe nincs benne akkor nem
vehetik meg.
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Az egyéb rendelkezéseknél itt a 100.000.-Ft –ot meg nem
haladó kötelezettség vállalásokról a Polgármester dönt, ide is ide írnám, hogy csak és
kizárólag az önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezettségvállalásoknak
megfelelően. Nagyon szigorú költségvetés és még mindig ott lebeg a fejünk fölött a 18 millió
forintos visszafizetés, amelyre most ugye kaptunk haladékot.
Simai Mihály képviselő: Átolvastam, átnéztem, nagyon alaposnak, nagyon jónak, nagyon
feszesnek tartom, nagyon takarékosan van megtervezve, egyetértek a javaslatokkal,
kiemelném, hogy a konyha működéséhez nem kell hozzátenni ez nagyon pozitív dolog.
Köszönöm azoknak, akik összeállították a költségvetést.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igaz, hogy a konyhához nem kell hozzátenni, de a
nyersanyagok árát változatlanul hagytuk.
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Javaslom, hogy a Képviselő-testület elé terjesszük be
elfogadásra azokkal a kiegészítésekkel, amit itt elmondtunk.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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3/2019. (II.25.) számú határozat
-

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának
megtárgyalásáról, véleményezéséről –

2019.

évi

költségvetésének

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy döntött, hogy a fentebb
megnevezett módosításokkal javasolja a képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetési
rendelet elfogadását.
Második napirendi pont: Egyebek
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Nagyon az utolsó pillanatra maradt a tűzifa kiosztás.
Engem megkerestek többen és azt mondták, hogy feljelentik azokat, akik osztották a fát,
mivel hogy nem kapták meg a második körben azt a mennyiséget, amit meg kellett volna
kapni. Én nem tudom, hogy valójában ez, hogy volt. Annyira hirtelen osztották, hogy arra sem
volt időm, hogy ezt leellenőrizzem, hogy mi történik. Pénteken, aki utoljára vitte el a fát ott
még fa maradt, tehát nem lett mind kiosztva. A másik felháborodást, Horváth Misi keltette,
hogy munkaidőben, 1000.-Ft ért hordta fát. Ehhez már nem tudtam mit hozzászólni.
Hajnal Istvánné képviselő: Igazából, ha valaki ilyet észlelt, akkor azonnal tanúkat kellett
volna állítani, leméretni, mert ezt most így utólag akár a másik fél is rágalmazásért
feljelentheti. Nem tudjuk, hogy ez így volt vagy nem így volt.
Hajnal Istvánné képviselő: A lovas napos 3 millió megjött már?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az elszámolás bement, január 31-ig kellett elszámolni és
február 28-ig kell nekik kifizetni a támogatást a támogatási szerződés alapján.
Fuder Lászlóné bizottsági elnök: Van-e még valakinek esetleg valakinek kérdése,
észrevétele? Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
K.m.f.
Fuder Lászlóné
Bizottsági elnök

Simai Mihály
Bizottsági tag

Tóthné Kovács Piroska
Jegyzőkönyvvezető
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