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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 12-én – kedd –
16:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla

polgármester
alpolgármester

Nagy János, Karácsony Gyula helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Varga László képviselő
Meghívottak, vendégek
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető
Kissné Kéri Ilona pénzügyi ügyintéző
Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadására
2. Előterjesztés Told Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
3. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadására
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A tegnapi
napon átnézték a költségvetést, a felmerülő kérdéseket a mai napon tisztázták a pénzügyi
ügyintézővel. Tiszteletdíjra nem jut. A nemzetiségi önkormányzat elfogadta költségvetését.

Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Ismerteti a részletes táblákat a képviselőkkel. Több
bevételt nem tudtak realizálni. A kötelező és az önként vállaltfeladathoz nincs elég pénze az
önkormányzatnak. Bíznak benne, hogy lesz még realizálható pénz. A bevételre lett felépítve a
kiadás, ennyiből tudnak gazdálkodni. Ha változik a start munkaprogram, a segély problémás
lesz.
Fábián Béla alpolgármester: Lemondanak a tiszteletdíjról.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Nem stabil a költségvetés.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Azt gondolja, az előterjesztett formában el lehet fogadni a
költségvetést. Benne van, hogy módosítani kell.
Béres Barnabás polgármester: Remélhetőleg el fognak indulni a programok.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Figyelni kell a pályázatokat, három felelős van: a polgármester, a
jegyző és az irodavezető.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Nem jelent meg a költségvetési útmutató, ezt nagyon
hiányolják a pénzügyesek, az új szakfeladatrend sem jelent meg. Az a fontos, hogy a kötelező
feladatokat fizessék ki, és adják be a pályázatokat. Kicsi település, kicsi állami támogatással,
kicsi pénzekhez jut. A kötelezőt fizetik csak, ahogyan lehetőségük lesz.
Béres Barnabás polgármester: Vegyenek le 20-20 E Ft-ot a polgármester és az alpolgármester
tiszteletdíjából, hogy a képviselők is tudjanak kapni.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A decemberi bérjellegű összegek a 2013. évi
költségvetés rését képezik.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
önkormányzat 2013. évi költségvetését.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (II. 13.) számú rendelete
Told Község önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a 2013. évi
pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, és az önkormányzatra terjed
ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
42 414 E Ft Költségvetési bevétellel
46 399 E Ft Költségvetési kiadással
3 985 E Ft Költségvetési egyenleggel
835 E Ft -ebből működési
3 150 E Ft

felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4)

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban
az 1.2., 1.3., mellékletek részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A
10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében
a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év (ek) költségvetési
maradványának, igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi. Az önkormányzat nem tervez.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet részletezi. Az önkormányzat nem tervez.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot
és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.,
mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.
(9) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5)

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) (5) bekezdése szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés
a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(4)

Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5)

A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költésvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv
számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan
működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(3) Az önkormányzatnak a Biharkeresztes Közös Önkormányzati Hivatal által elkészített
belső szabályzatban rögzített működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat
köteles betartani.
(4) A önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról
a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozóval kötött szerződés
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Nagy Csaba sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2013. február 13. napján

Dr. Nagy Csaba
jegyző

2. Előterjesztés Told Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2013. (II. 12.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételei összegéből, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget jelen határozat
mellékletét képező táblázatban szereplő adatok szerint jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
folyamatos

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Nagy Csaba
jegyző

