TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. SZEPTEMBER 11-i
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet:
11/2014. (IX. 12.)
önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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Határozatok
37/2014. (IX. 11.)
számú TKt. határozat

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
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38/2014. (IX. 11.)
számú TKt. határozat

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

C8

39/2014. (IX. 11.)
számú TKt. határozat

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által összeállított
Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

K9

40/2014. (IX. 11.)
számú TKt. határozat

A falubusz beszerzéséhez kitekintő határozat elfogadásáról

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 11-én –csütörtök
– de. 11:50 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzői
Irodájában megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Nagy János
Karácsony Gyula

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Varga László képviselő
Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető
Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
2. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
20.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról
4. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által készített víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
5. Különfélék
K/1. Előterjesztés a falubusz beszerzéséhez szükséges kitekintő határozatról
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
2. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az
végrehajtásáról

önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

első

féléves

4. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által készített
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
5. Különfélék
K/1. Előterjesztés a falubusz beszerzéséhez szükséges kitekintő határozatról
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról szóló előterjesztést
megkapták.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóját elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2014. szeptember 15.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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37/2014. (IX.11.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2014. szeptember 15.

2. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Kéri a képviselőket,
mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Told Község
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosítását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a Told
Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.)
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
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben rögzített
szabályozók figyelembevételével Told Község Önkormányzata a 2/2014. (II. 20.)
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 2014. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
3 341 E Ft-tal
Költségvetési kiadását
3 341 E Ft-tal
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módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

56 657 E Ft-ban
61 704 E Ft-ban
5 047 E Ft-ban
3 547 E Ft
1 500 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
3 193 E Ft
1 475 E Ft
206 E Ft
E Ft
1 512.E Ft
E Ft
.........................E Ft
.......................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
1 48E Ft
1 48.E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................ E Ft
………………. E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
......................... E Ft
.........................E Ft
E Ft
......................... E Ft
......................... E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- Lakosságnak juttatott támogatások
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzmaradvány átadás
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Működési célú támogatásértékű kiadás
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai
Kölcsön
Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)

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. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
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3. §
(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 13. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
(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 2014. szeptember 12. napján.

Dr. Juhász Marica
jegyző
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3. Előterjesztés az
végrehajtásáról

önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

első

féléves

Béres Barnabás polgármester: A képviselők az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első
féléves végrehajtásáról szóló előterjesztést megkapták.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló
tájékoztatót.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2014. I.
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 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:
2014. szeptember 15.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
38/2014. (IX.11.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 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
2014. szeptember 15.

4. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által készített
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták.
Készítettek egy tervet, arról, hogy mit kellene megvalósítani. Hány évre szól a terv?
Dr. Köstner Dávid aljegyző: 15 évre szól a terv.
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Béres Barnabás polgármester: Elfogadásra javasolja az „A” határozati javaslatot. Kéri a
képviselőket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti „A” határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Zrt által
összeállított a HBÖV-110-110-109-0-Told közműkóddal ellátott Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és Pótlási Terv fejezetét közmű rendszerenkénti bontásban, véleményeltérés nélkül
elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester,
Határidő:
2014. szeptember 15.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
39/2014. (IX.11.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Zrt
által összeállított a HBÖV-110-110-109-0-Told közműkóddal ellátott Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetét közmű rendszerenkénti bontásban,
véleményeltérés nélkül elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester,
2014. szeptember 15.

5. Különfélék
K/1. Előterjesztés a falubusz beszerzéséhez szükséges kitekintő határozatról
Béres Barnabás polgármester: Mint ismeretes a képviselők előtt, a falubusz beszerzéséhez
hitel felvétele szükséges. A Takarékszövetkezettől kívánják a hitelt igénybe venni, azonban a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal még nem hagyta jóvá a hitelfelvételt. Ezért szükséges
az előterjesztés szerinti határozat elfogadása. 560 E Ft-ot az önkormányzatnak saját forrásból
kell biztosítani. Lehetséges, hogy módosítani kell a hitel futamidejét 3 évről 5 évre.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Kitekintő határozat megalkotására van szükség, amely
magába foglalja az ütemezést, mivel EU-s beruházásnak minősül, ezért eredetileg nem lenne
szükség ilyen határozat elfogadására. Ugyanakkor a költségvetés nem tartalmazta a
hitelfelvételt, ezért szükséges a határozat elfogadása.
Béres Barnabás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem merült
fel, kéri, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési évet követő három
évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat 1. sz.
melléklete szerint állapítja meg.
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Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester,
2014. szeptember 11.

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
40/2014. (IX.11.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési évet követő
három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a
határozat 1. sz. melléklete szerint állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester,
2014. szeptember 11.
Melléklet a 40/2014. (IX.11.) számú TKt határozathoz:
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Saját bevételek és fizetési kötelezettség (e Ft-ban):
Megnevezés

1. sz. melléklet

S.szám

Tárgyév

Összesen
(3+…+11)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet
követő

Saját bevétel

adatok ezer forintban
1. évben 2. évben 3. évben 4. évben

1

2

Helyi adók

1

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

Díjak, pótlékok, bírságok

3

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

4

Részvények, részesedések értékesítése

5

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

Sajátbevételek (1+…+7)
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(11+…+18)

3

4

5

6

5. évben 6. évben 7. évben

7

8

3580

664

727

300

1790

332

364

600

600

8

580

600

600

600

600

9

290

300

300

300

300

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

14

600

600

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

13
727

600

11

12

11

Tárgyévet
két évvel
megelőző
évben

664

600

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

10

Tárgyévet
megelőző
évben

3580

580

10

9

7. évet követően
összesen

0

0

Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség

14

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

16

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (20+…27)

19 284

560

560

560

1964

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

20 284

560

560

560

1964

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség

23

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

25

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27
1964

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

284

560

560

560

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

29

296

-260

-260

-260

300

300

0

0
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Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

