Jegyzőkönyv

Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én
15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csontos Máté polgármester
Zöldág János alpolgármester
Borsik Imre képviselő
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 60% megjelenés.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 3 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:

1. Móricgát Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló ./2014. (…...)
önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
3. Egyebek

1. Napirendi pont.
Móricgát Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló …/2014.
(…...) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
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Zöldág János – alpolgármester - a költségvetés részét képezi a hozzájárulások kimutatása,
melyet Móricgát Községi Önkormányzat fizet a közösen fenntartott intézmények
működéséhez. A tájékoztatás áttanulmányozása után kifogásolta, hogy Móricgát Községi
Önkormányzat 20% hozzájárulást fizet a költségekhez. A lakosságszám alapján lévő
megoszlási arány 16,5% lenne. Kifogásolta, hogy amennyiben nincs Móricgáti lakója az
intézménynek, akkor miért kell fizetni a fenntartáshoz hozzájárulást, a házi gondozásnál ez az
elv működik.
Valentovics Beáta – jegyző – az alpolgármester kérdésére adott válaszában elmondta, hogy a
hozzájárulások mértéke a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint kerül
meghatározásra. Egyes esetekben lakosságszám arányosan, egyes esetekben 80-20% költség
megoszlási arány. A hozzájárulás kiszámításának módja, hogy a kiadásokból levonásra kerül
az állami hozzájárulás. Az így kapott különbség kerül megosztásra a két település között a
társulási megállapodás szerinti arányban.
Zöldág János – alpolgármester – elfogadta a választ. Kérdése arra irányult, hogy a gépjármű
adó mentességet jogszabály biztosítja, vagy mi alapján adja az önkormányzat az
érintetteknek?
Valentovics Beáta – jegyző
kedvezményekről van szó.

–

elmondta,

hogy

jogszabály

alapján

biztosított

Zöldág János – alpolgármester - a költségvetésben szereplő „Turizmusfejlesztés”
tevékenység iránt érdeklődött. Mi ennek a tevékenységnek a célja?
Örömmel látja, hogy a rendelet-tervezet tartalmaz Tartalék előirányzatot.
Valentovics Beáta – jegyző - válaszában elmondta, hogy a Turizmusfejlesztés tevékenységen
került kimutatásra az IPA pályázat költségei, bevételei.
Csontos Máté – polgármester - mivel több kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselőtestületnek a rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen
fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozattervezethez. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és
tartalommal.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
6/2014. (II. 04.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetéséről
Határozat
1.) Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő – testülete ülésén a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését
45.527.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek

135.000.- Ft

- közhatalmi bevételek

100.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- intézményfinanszírozás

45.292.000.- Ft

Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások

28.684.000.- Ft

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó

7.898.000.- Ft

- dologi kiadások

6.704.000.- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai
- beruházások

50.000.- Ft
2.191.000.- Ft
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2.) A költségvetési szerv létszámkeretét 2014. évben nyitó 10,75 főben,
záró 10,75 főben határozza meg.
3.)Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele:
- Működési bevétel

135.000.- Ft

- Közhatalmi bevétel

100.000.- Ft

- Normatív állami hozzájárulás

37.281.000.- Ft

Intézményfinanszírozás megoszlása:
16,5 %

1.322.000.- Ft

- Jászszentlászló hozzájárulása 83,5 %

6.689.000.- Ft

- Móricgát hozzájárulása

4.)Felhatalmazást kap a jegyző, hogy a költségvetési szerv saját működési
bevételi előirányzatát meghaladó ténylegesen realizálódó többletbevételét a
jogszabályi keretek között önálló hatáskörben használja fel, melyhez a
Képviselő-testületek előzetes jóváhagyó határozata szükséges.
5.)Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradványát
állapítsa meg.
Határidő: 2014. december 31.
2013. zárszámadást jóváhagyó együttes ülés
polgármester
Felelősök: Csontos Máté
Valentovics Beáta jegyző
3. Napirendi pont
Egyebek.
Csontos Máté - polgármester: - az egyebek napirendi pontban kérdés, felvetés nem érkezett.
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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