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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 11-én – szerda –
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Oláh Lajos Istvánné
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Igazoltan távol: Karácsony Gyula és Varga László képviselők
Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné
Kissné Kéri Ilona

pénzügyi irodavezető
pénzügyi ügyintéző

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 3 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 ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.
13.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a költségvetés I. félévi helyzetéről szóló beszámolóra
3. Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.
évi kiegészítő támogatási kérelem benyújtására
4. Előterjesztés az egyéb személyi gondozási foglalkozású és közterületi segédmunkások
közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának támogatása” kérelem
jóváhagyásáról
5. Különfélék

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a költségvetés I. félévi helyzetéről szóló beszámolóra
3. Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2013. évi kiegészítő támogatási kérelem benyújtására
4. Előterjesztés az egyéb személyi gondozási foglalkozású és közterületi
segédmunkások közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. Kéri a jelenlévő meghívott pénzügyi előadókat, hogy egy pár gondolattal egészítsék ki az
előterjesztést.
Kissné Kéri Ilona Pénzügyi ügyintéző: Ismerteti, hogy mely előirányzatokat érintette a
módosítás.
Tiszó Sándorné pénzügyi iroda vezetője: Kiegészíti még azzal, hogy a közutak, köztemető
fenntartás és működtetés, valamint a közvilágítás támogatásának az 50%-át adták meg a
szerkezetátalakítási tartalékból június 30-ig, és 25 % - 25 %-át július – augusztus hónapban. A
támogatás megérkezett a számlára, melyet el is „költöttek”. Ez jött visszapótlásként
településfeladatoknál és más előirányzatot itt nem várnak.
Az étkeztetési hozzájárulás az óvodánál, a társulásnál jelentkezik, ami egy kicsit majd
csökkenti a hozzájárulást, melyet egyébként még nem fizetett meg az önkormányzat.
A falugondnoki szolgálatra 441.400. - Ft éves szinten a kiegészítés, amivel szűkösen ki lehet
jönni. Ennyi bevételi előirányzattal javult a költségvetésük.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztésben foglaltakkal, elfogadják-e Told Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítását.

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben rögzített szabályozók
figyelembevételével Told Község Önkormányzata a 1/2013. (II. 13.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) „A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

1 812 E Ft-tal
1 812 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi
módosított költségvetési bevételét

44 226 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

48 211 E Ft-ban

költségvetési egyenleggel

3 985 E Ft-ban

-ebből működési

2 705 E Ft

felhalmozási

1 280 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
46 731 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
7 445 E Ft Személyi juttatások

1 778 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 583 E Ft Dologi kiadások
24 279.E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 646 E Ft Egyéb működési célú kiadások
.........................E Ft - Lakosságnak juttatott támogatások
.......................E Ft - Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.........................E Ft - Működési célú pénzmaradvány átadás
.........................E Ft - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.........................E Ft - Működési célú támogatásértékű kiadás
.........................E Ft - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.........................E Ft - Kamatkiadások
.........................E Ft - Pénzforgalom nélküli kiadások

1 480E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
1 480.E Ft Intézményi beruházási kiadások
.........................E Ft Felújítások
.........................E Ft Lakástámogatás
.........................E Ft Lakásépítés
.........................E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
........................ E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
………………. E Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások
..........................E Ft - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
..........................E Ft - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
..........................E Ft - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
......................... E Ft - Pénzügyi befektetések kiadásai

.........................E Ft Kölcsön
E Ft Tartalék
......................... E Ft Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
......................... E Ft Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A R. 1.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
A R. 2.1., 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete lép.
A R. 1.2., 1.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2., 1.3. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 13. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. szeptember 12. napján.

Dr. Juhász Marica
jegyző

2. Előterjesztés a költségvetés I. félévi helyzetéről szóló beszámolóra
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt.
Tiszó Sándorné pénzügyi iroda vezetője: Mindenki látja a számokat, hogy hogyan teljesültek.
Az önkormányzat jelenlegi felgyűlt számlatartozása másfél millió forint.
A költségvetési kiadásokat a bevételhez tervezték meg, azonban a közvilágítás és egyéb
számlák felgyűltek. Lehetőség lesz a másik napirendi ponthoz kapcsolódó működőképességet
megőrző támogatási pályázat benyújtására.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és
takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. szeptember 11. és folyamatos
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
41/2013. (IX. 11.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű
és takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. szeptember 11. és folyamatos

3. Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2013. évi kiegészítő támogatási kérelem benyújtására
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt.
Tiszó Sándorné pénzügyi iroda vezetője: Ahogyan már említette lehetőség van a
működőképesség megőrzését szolgáló pályázatot benyújtani, csak még ki kell dolgozni.

Amikor év elején a képviselő-testület elfogadta a költségvetését, tudták, hogy mennyi az az
államilag biztosított bevétel, amivel számolni tudnak. Ekkor már tudták, hogy ez az összeg
nem lesz elég a közvilágításra, egyéb közfeladatokra. A költségvetést úgy fogadták el, hogy
annyi a kiadás, amennyi a bevétel. A most benyújtandó kiegészítő támogatási igény, hasonló a
korábbi ÖNHIKI-hez. Ennek a pályázatnak a benyújtásáról kell most dönteni.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztésbe foglalt alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja, valamint a
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2. §-a alapján támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra
vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. szeptember 30.
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
42/2013. (IX. 11.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pont IV.
alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2. §-a alapján
támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. szeptember 30.

4. Előterjesztés az egyéb személyi gondozási foglalkozású és közterületi
segédmunkások közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
Béres Barnabás polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy szeptember 15. napjától
újabb közfoglalkoztatásra nyílik lehetőség, melynek keretében 5 fő munkanélküli személynek
tudnak foglalkoztatási lehetőséget biztosítani. A pályázatnak nincs önrésze, viszont a
feltételek között szerepel, hogy külön alszámlát kell nyitnia az Önkormányzatnak.
Tiszó Sándorné pénzügyi iroda vezetője: Ez újabb költséget jelent az Önkormányzatnak.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztésbe foglalt, alábbi határozati javaslattal:

Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet alapján meghirdetett
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
1.132.360.Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai)
1.132.360.Önerő:
0.- Ft.
Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
43/2013. (IX. 11.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai)
Önerő:

1.132.360.1.132.360.0.- Ft.

Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

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

Dr. Juhász Marica
jegyző

