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3. sz. JEGYZŕK¥NYV 

 

Készült: A Tiszagyenda Kºzs®gi ¥nkorm§nyzat K®pviselŖ-testületének 2022. május 30-án 

megtartott, Pénzügyi Bizottsági ¿l®s®nek jegyzŖkºnyv®bŖl 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján 

 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Kºszºnti a megjelenteket, az aljegyzŖ asszonyt. 

Meg§llap²tja, hogy a bizotts§g hat§rozatk®pes. JegyzŖkºnyvvezetŖnek Víg Piroskát javasolja. 

Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal 

elfogadta Víg Pirosk§t jegyzŖkºnyvvezetŖnek. 

 

7/2022. (V.30.) számú határozat 

 

- JegyzŖkºnyvvezetŖ szem®ly®nek elfogad§s§r·l ï 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Víg Piroskát elfogadta a bizottsági 

¿l®s jegyzŖkºnyv vezetŖj®nek. 

 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: A napirendi pont a kik¿ldºtt megh²v·nak megfelelŖen 

lenne. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kéri a napirendi pontokat 

szavazzák meg. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal, 

elfogadta a napirendi pontokat. 

 

8/2022. (V.30.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról ï 

 

Tiszagyenda Kºzs®gi ¥nkorm§nyzat K®pviselŖ-testületének Pénzügyi Bizottsága a napirendi 

pontot a javasolt formában elfogadta. 

 

 

1. Tiszagyenda Kºzs®gi ¥nkorm§nyzat 2021. ®vi kºlts®gvet®s®rŖl sz·l· 2/2021. (III.10.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  

Ea.: Pádár Lászlóné elnök 

 

2. Tiszagyenda Kºzs®gi ¥nkorm§nyzat 2021. ®vi kºlts®gvet®s®nek teljes²t®s®rŖl 

Ea.: Pádár Lászlóné elnök 

 

3.  Egyebek 

Ea.: Pádár Lászlóné elnök 

 

ElsŖ napirendi pont: Tiszagyenda kºzs®gi ¥nkorm§nyzat 2021. ®vi kºlts®gvet®s®rŖl sz·l· 

2/2021.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosítása 



Pádár Lászlóné bizottság elnöke: 2021. ®vi kºlts®gvet®s®rŖl sz·l· ºnkorm§nyzati 

rendeletének módosítása. Ez a költségvetés 2021. 03.10.-én készült még a veszélyhelyzet alatt, 

még a Polgármester rendelte el, mi sok mindent nem szóltunk bele. Itt azt látom, hogy a 

bevételek is és a kiadások is növelve lettek 109.012 e Ft-al és így 326.025 e Ft lett a módosított 

összeg. A 2021 évi teljesített bevétel összesen 321.820 e Ft, a kiadás pediglen 270.306 e Ft. A 

bev®telek a m·dos²tott elŖir§nyzathoz viszony²tva 98,71 %-ra teljesültek, a kiadások 82,91 % 

ra. Az elŖir§nyzathoz k®pest nem valósult meg 100%-ba minden ez miért? Erre nem volt 

fedezet vagy nem valósult meg valami projekt, de megvan-e rá a fedezet? Van egy bevételi 

teljesítés, ami kiugr·an magas a mŤkºd®si c®l¼ t§mogat§s, kieg®sz²tŖ t§mogat§s, egy®b 

támogatás 155,36 %-ba teljesült, ami nagyon alacsony a kiszámlázott általános forgalmi adó 

43,54%. a h§ziorvosi alapell§t§s ®s a csal§di ®s nŖv®delmi ell§t§s kºzºtt el®g nagy a k¿lºnbs®g. 

Balogh Henrietta aljegyzŖ: Csak a bér a különbség, Ildinek kevesebb a fizetése, mint Andinak, 

viszont a dologi kiadásba jelenik, meg amit a Doktor úr számláz. Ez mutathat kicsit torz képet. 

Az Ŗ fizet®se ¼gymond mint dologi kiad§s jelenik meg a kºlts®gvet®sben.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Vagyon kimutatás ez az immateriális javak micsodák? 

Ki²rtam a wikip®di§b·l: ĂNem anyagi ®s nem p®nz¿gyi jellegŤ befektetett eszkºzºknek a 

gyŤjtŖneveò ebbe bele tartozik olyan hogy alapítás, átvezetés, kísérleti fejlesztés aktiválása, 

szellemi termék aktiválása. 

Balogh Henrietta aljegyzŖ: Ezek ilyen szellemi termékek, például ha veszünk valami 

programot, az orvosi rendelŖbe kellett venni például az infomix programot vagy a szociális 

¿gyint®zŖnek a win mank· programot. Ennek is van értékcsökkenése. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Ami borzasztó a tenyéssz állatok terv szerinti 

értékcsökkenés 4.180.000.-Ft-ból 3.165.000.-Ft. Összesen 3.314.000.-Ft, maradék 866.000.-Ft. 

errŖl jelent®st szeretn®nk k®rni, jegyzŖkºnyvet, b§rmit hogy mi tºrt®nt. 

Oláh János képviselŖ: Itt az elhullásokról van szó. Ez m§r k®t ®vvel ezelŖtt is t®ma volt.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A Platánfa Óvodánál a létszámmal kapcsolatban miért van, 

nekik 4 közfoglalkoztatottjuk mikor az önkormányzatnak meg alig van?  

Balogh Henrietta aljegyzŖ: A konyha miatt van, van nekik három és egy a karbantartó az 

oviban. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Többletköltség merül fel az étkeztetéssel kapcsolatban az 

alapanyagokkal kapcsolatban, amire az a javaslata a belsŖ ellenŖrnek, hogy sz§ml§zz§k ki a 

benzinköltséget a kistérségi társulásnak és ez az önkormányzat bevétele legyen. Ennyit 

szerettem volna. Van-e hozzászólás? 

Balogh Henrietta aljegyzŖ: A költségvetés módosításra azért van szükség, mert amikor a 

tavaly évi költségvetést is terveztük például a startmunka mintaprogramnál a költségvetés 

tervezésekor nem tervezhettünk teljes összeggel, mert nem volt ®rv®nyes hat·s§gi szerzŖd®s a 

kezünkben ezért a személyi juttatás a dolgi kiadások nagyban kellett, hogy emelkedjenek. Volt 

még k®rd®s a kettes t§bl§ban ezek olyan jellegŤ t§mogat§sok, amit p·tl·lag kapott az 

¥nkorm§nyzat vagy gyermek®tkeztet®sben emelkedett a mutat·sz§m, kaptak k¿lºnbºzŖ 

p·tl®kokat a pedag·gusok megemelkedett a b®r¿k ®s ezt is itt, mint kieg®sz²tŖ t§mogat§sk®nt 

kapja meg az önkormányzat.  




