TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. OKTÓBER 5-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet:
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.)
rendelet módosításáról

B1

40/2016. (X. 05.) számú TKt
határozat

KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukció
benyújtandó képviselő-testületi felhatalmazásról

Z1

41/2016. (X. 05.) számú TKt
határozat

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
költségvetésének módosításáról

9/2016. (X. 06.)
önkormányzati rendelet

Határozatok:

Hivatal

szerint

2016.

évi

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 5-én – szerda – du.
13:20 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Karácsony Gyula

képviselő

Igazoltan távol:
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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.
19.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukció szerint benyújtandó
képviselő-testületi felhatalmazásról
3. Előterjesztés Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

4. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 támogatási
benyújtandó képviselő-testületi felhatalmazásról

konstrukció

szerint

3. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös
költségvetésének módosításához

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

4. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: A képviselők Told Község Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztést
megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila bizottsági tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Told Község Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítását
elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Told Község Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (X. 06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben rögzítettek
figyelembevételével Told Község Önkormányzata 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletét
(a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. §
„(1) A 2016. évi költségvetési Rendelet elfogadását követően a Munkaügyi Központtól kapott
közfoglalkoztatási programra kapott előleg között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét

19.164E Ft-tal

Költségvetési kiadását

26.995. E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
módosított finanszírozási bevételét
a költségvetési egyenleg összegét

89.052. E Ft-ban
96.383. E Ft-ban
7.831. E Ft-ban
7.331. E Ft-ban

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
90.701 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
50.229 .E Ft Személyi juttatások
7.552. E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
27.569.E Ft Dologi kiadások
3.902.E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.449.E Ft Egyéb működési célú kiadások
5.682. E Ft Beruházások
500. E Ft Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. §
(1) Ez a rendelet 2016. október 7. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Béres Barnabás s.k.
polgármester

Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. október 6. napján.
Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző

2. Előterjesztés KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 támogatási
benyújtandó képviselő-testületi felhatalmazásról

konstrukció

szerint

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16
támogatási konstrukció szerint benyújtandó képviselő-testületi felhatalmazásról szóló
előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz annak érdekében, hogy Told
Község Önkormányzata - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 114. § - ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016
(VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint -az önkormányzati ASP rendszerhez
történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza Biharkeresztes
város, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét,
hogy az önkormányzat nevében a
KÖFOP - 1.2.1-VEKOP - 16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja, Told Község Önkormányzata,
nevében és javára.
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.
40/2016. (X. 05.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz annak érdekében,
hogy Told Község Önkormányzata - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 114. § - ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről
szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint -az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget
tehessen, melyben felhatalmazza Biharkeresztes város, mint a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat
nevében a KÖFOP - 1.2.1-VEKOP - 16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási
kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja, Told Község Önkormányzata, nevében és
javára.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

3. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös
költségvetésének módosításához

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

Béres Barnabás polgármester: A képviselők Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila bizottsági tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi költségvetésének módosítását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2016. október 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
41/2016. (X. 05.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. október 31.

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

kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

