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Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
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A falubusz beszerzéséhez szükséges kitekintő határozatról – az
önkormányzat fizetési kötelezettségeiről

Z1

Határozat:
52/2014. (XI. 5.) TKt
határozat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 5-én –szerda– de.
11:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
polgármester
Fábián Béla
alpolgármester
Kolozsvári Imre Zsigmond képviselő
Tóth Attila
képviselő
Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Karácsony Gyula képviselő
Meghívottak, vendégek:
Holopovics Zoltán pályázatíró
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 Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
20.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a falubusz beszerzéséhez szükséges kitekintő határozatról
3. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a falubusz beszerzéséhez szükséges kitekintő határozatról
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3. Különfélék
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Felkéri Aljegyző
Urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: A hitel miatt vált szükségessé ez a rendkívüli testületi ülés. A
hitelfelvételhez szükséges az államkincstár által egy megerősítés. A kincstár engedélyezi a
hitelfelvételt, azonban kérdésként felvetődött, hogy a falubusz miből lesz kifizetve. A Porche
Bank ad az önkormányzat számára támogatást megelőző hitelt, addig amíg az MVH nem
folyósítja a támogatást. Azonban a 9. 980.000 Ft összegű hitelt bele kell venni a
költségvetésbe, ezért kellett egy előirányzat módosítást készíteni.
Béres Barnabás polgármester: Egyszer már lett módosítva 1.500.000 Ft összeggel a
költségvetés, azonban most szükségessé vált az újabb módosítás.
Holopovics Zoltán pályázatíró: Akkor veszi fel az önkormányzat a 9.980.000 Ft összegű
hitelt, amikor már itt lesz a falubusz, utána már csak az marad, hogy az MVH felé
elszámoljanak.
Fábián Béla alpolgármester: Mikorra várható a falubusz érkezése?
Holopovics Zoltán pályázatíró: A Volkswagen azt ígérte, hogy november végével megérkezik
az autó.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e 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
15/2014. (XI. 06.) 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
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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:
- 362 E Ft-tal
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
- 362 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

46 315 E Ft-ban
61 342 E Ft-ban
15 027 E Ft-ban
3 547 E Ft
11 480 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
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
-362 E Ft
E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
................ -362 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
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......................... 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. 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete lép.
A R. 1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2014. november 7. 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. november 6. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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2. Előterjesztés a falubusz beszerzéséhez szükséges kitekintő határozatról
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, melyet ismertet.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét az alábbi táblázatban részletezettek szerint állapítja meg.
Saját bevételek és fizetési kötelezettség (e Ft-ban):
Az önkormányzat saját bevételei (eFt)
2014.
2015.
2016.
2017.
Helyi adók
580
580
580
580
Vagyonhasznosítás
739
739
739
739
Vagyonértékesítés
Bírság-, pótlék, és díjbefizetés
Összesen:
1319
1319
1319
1319
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek (eFt)
2014.
2015.
2016.
2017.
Hitelek törlesztése
284
10264
284
284
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
52/2014. (XI. 5.) számú TKt. határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét az alábbi táblázatban részletezettek szerint állapítja meg.
Saját bevételek és fizetési kötelezettség (e Ft-ban):
Az önkormányzat saját bevételei (eFt)
2014.
580
Helyi adók
739
Vagyonhasznosítás
Vagyonértékesítés
Bírság-, pótlék, és
díjbefizetés
1319
Összesen:

2015.

2016.

2017.

580
739

580
739

580
739

1319

1319

1319
6

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek (eFt)
2014.
2015.
2016.
284
10264
284
Hitelek törlesztése
Felelős:
Határidő:

2017.
284

Béres Barnabás polgármester
azonnal

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

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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