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Készült: Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete 2017, március l4-ántartott ülésén.
Jelen vannak:

Nagy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megjelent továbbá: Badicsné Kormos Eva jegyző
Kunkli Adrienn pénzügyi előadó
Je gyzőkön

yvv ezető : D ér Lászlőné

Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6
képviselőből 6 képviselő megielent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtargyalására., melyet a képviselő
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igen egyhangú szavazatlal elfogadott.

Tárey: (1.tsp.) Tiszaeszlár Közsée Önkormánvzatának 2017. évi költségvetés
megtárgyalása

Előadó: Nagy Tibor polgármester
Nagy Tibor polgármester

A

költségvetési irányelvek készítésétnagyban elősegíti, mivel az önkorményzatok általanos
működésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek
jővahagyásra kerületek Önkormányzaink gazdálkodásának pénzngyi kereteit 2017-ben is a
saját adóbevételek nagysága, valamint a bevezetett feladatfinanszirozási rendszer határozza
meg. A közoktatási ágazatban az önkormányzatok fo feladata továbbra is az óvodai ellátás
biztosítása. Ehhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Továbbra is
önkormány zati szociáIis feladata a gyermekétkeztetés.
Atengedett bevételek: a gépjármű adóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a
települési önkormányzatok által beszedett adó 40Yo-a, illetve a gépjármú adőhoz kapcsolódó
bírságból, pótlékból, és végrehajtási költségből származó bevétel 100Yo-a.
2017.- ben a célkitűzésaz intézményhálőzat működőképességének megtartása, a megkezdett
beruházások folytatása, befej ezése.
A tervezés során változatlan feladatfinanszirozási rendszerrel bevételi és kiadási összegekkel
számoltunk.
Önkormányzatunk, mint eddig is a működés költségeivel kapcsolatos kiadásokat igyekszik
csökkenteni, mint például az iskolai flitési rendszer módosításával, a konyha gazőrájának

lecserélése,valamint a telefonköltségek csökkentése más szolgáItatőhoz való áttérés áIta|.
Megkérem a pénzigyi előadónkat, hogy ismertesse a koltségvetés tervezésébenszereplő

tényleges összegeket!

kunkli Adrienn pénzügyi előadó:

A

2016. költségvetési évhez hasonlóan továbbra is változatlanul maradt az önkormányzati
hivatal működési támogatása (4.580.000,- Ftlfő), az ővodapedagógusok és nevelőmunkájukat
közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (1.300.000.Ftllétszám/év), az óvodaműködtetés támogatása emelkedett (81.700.- Ftlfőlév), a szociális
étkeztetés (55.360.- Ft/fő), házi segítségnyújtás (25.000.- Ftlfő), a falugondnoki szolgálat
(2.500.000. Ft./szolg.), továbbá a rászoruló gyerekek szünidei étkeáetésénektámogatása
(570.570 ft.)

Ezzel kapcsolatban van-e kérdés,észrevétel?
Kérem kézfelemeléssel jelezze, akí egyetért az előterjesztésben foglalt rendelet

elfogadásával,

-

teryezet

A

Képviselő-testület az előterjesztési javaslatot megtargyalta, kérdés,hozzászőIás nem
hangzott eL,7 igen egyhangú szavazattala következő rendeletet alkotta:
Tiszaeszlár Község Önkormányzat Képviselő - testülete
2l20l7 (III.14.) sz. Kt. rendelete:

Az

önkorményzat képviselő-testülete az áIlamhántartásról szőlő 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi
bizottság írásos véleményétla 2016. évi pénzügyi tervéről ftóltségvetéséről)az alaÉbi
rendeletet alkotja.

1.§Arendelethatálya
(1) A rendelet hatálya
az önkormányzat

a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
irányítása alátartoző költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat2016. évi költségvetését:
613.301. E Ft
613.301. E

Ft

l"Anlenn7'iben

kötelezetí pén:íigy-ibizottság létrehozá;;ára,

illene kónyvtizsgúlót foglatkoztat az önkctrntáry,:at.
ű költségvetési többletel vagl hiáry,l (költségvetési eg:enleg) kell

A költségt,etési bevételek és kólrségetési kiadások kiilönbö:eteként
benutatni ánt_ s, § (3) bekezclés),
-

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással

áIlapitjameg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a ftnanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet ]. melléklete alapján határozza meg a képviselő-

testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirényzatai mérlegszerű bemutatását
önkormiányzati szinten a 2. ]. és a 2.2. melléklet rész|etezi.

3. § A költségvetés részletezése

A

Képviselő-testület az önkorményzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1)

A 2. § (1) bekezdésébenmegállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az
éves (engedélyezett) létszétmelőirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszánát
költségvetési szervenként, feladatonként a 3.]. 3.2. mellékletek szerint határozzameg.

(2) Az

Önkormán y zat a kiadások között,2.

4. §

000

eFt céltartalékotállapít me

g.

3

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű

költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könywezetéssel

kapc solato s feladatok ellátásáért a j e gy ző a felelő s.

(2)

Az

Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testül et,

szabály szerűsé géérta po l gárme ster felelő s.

(3)

a

gazdálkodás

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérnia kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igénylésérőla működőképességet veszéIyeztetőhelyzet
po l gárme ster gondo sko

(5)

A

dik, külön képvi selő-te stületi dönté s alapj án.

ftnanszirozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket

testület gyakorolja.

5. §

(1)

esetében a

a Képviselő-

Az előirányzatok módosítása

A

képviselőtestület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a Képviselő testület gyakorolja.

3Antennyiben
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kerül

sor, akkor

arró! kell renclelkezni.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosításara egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruhéaott
hatásköní előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A

költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-fell,nsználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatároző
szabályokat, a mindenkor érvényesközponti szabáIyozás figyelembe vételével,illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.

7. §
(1)

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul ffi€g, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesáéséértM
önkormányzat

(2)

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

esetében a jegyző, az intézmények esetében az ittézményvezető felelős.

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról aintézményvezető útján gondoskodik.
A megfelelő működtetésről és a fiiggetlenség biztosításárőI a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

(I)

Ez

a rendelet 2076.

Zúró és vegyes rendelkezések

március 14. napjánléphatályba.

Tárev:(2.tsp.): Lakásvásárlásról

döntés (szóbeli előteriesztés)

Előadó: Nagy Tibor Polgármester

Mint tudjuk a községben több üres lakás van megüresedve. A Petőfi Sandor utca 17.
alatti ingatlant kínálták megvételre az önkormányzat szémÉra65I.9I9. Ft. vételáíért.

számt

Van - e ezzel kapcsolatban kérdés,észrevétel?
Amennyiben nincs, megkérem képviselő - társaimat szavazzuttk az ingatlan vásárlásáról.

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
határozataz

Képviselő testülete gt20l7 ( III.

14.) Kt.

A Képviselő - testület:

-

hogy a Benedek Beatrix lI04 Budapest X. Harmat utca ]52 9/38.
szám alatti lakos l/l arányű tulajdonát képező tiszaeszldri 824 hrsz-ú) a
valóságban Tis7aeszlár, Petőlí Sándor utca ]7. szúm alatt találhatő kivett
elhatározza,

Iakőház, udvar megnevezésű, 1442 m2 te.ületű beltertileti ingatlan 651.919.- Ft,

azaz Hatszázőtvenezer * kilencszáztuenkilenc forint vételárért megvásárolja a
tulajdonostól.

-

Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedések
megtételére.

A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,hozzászőlás nem ltangzott el, Nagy Tibor
polgarmester megállapítja, hogy mindvégig határozatképes volt, aú,bezérja.
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Badicsné Kormos Eva
jegyző

