VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311

Jegyzőkönyv
Készült: 2014.02.25-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos
helyiségében (3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 32.) megtartott képviselő-testület
ülésről.
Ülés helye: Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Farkas Sándor polgármester
Für Zoltán képviselő alpolgármester
Stekkelpak Csilla képviselő
Kiss Györgyné képviselő
Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő

Távolmaradását jelezte:
1. Dancs Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző

NAPIREND:
1. Javaslat Verpeléti Város 2014. évi költségvetés elfogadására
Előadó: Farkas Sándor polgármester
2. Egyéb ügyek indítványok
Farkas Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és a tisztelt képviselőtestületi tagokat. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mivel teljes
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létszámmal jelen vagyunk. A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van kérdés,
amennyiben nincs kérdés javaslom elfogadásra a napirendi pontokat.
Aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
24/2014. (II.25.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokat.
I.

Napirendi pont: Javaslat a Verpelét Város 2014. évi költségvetésének
elfogadására

Farkas Sándor polgármester:Költségvetés elfogadásának második olvasatában a
költségvetés annyiban módosult, hogy meghaladta az 1 milliárd forintot. A mindent
bruttósítva szükséges szerepeltetni, mind a bevétel mind a kiadás tekintetében. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Verpelét Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetését.
Van kérdés, a költségvetéssel kapcsolatban, amennyiben nincs, aki egyetért kérem
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú
szavazattal az alábbiakat rendeli el.
3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2014. (II.26.) számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve
a pénzügyi bizottság véleményét a 2014. évi pénzügyi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Verpeléti Közös
Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre (intézményekre) terjed ki.
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2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
1.059.158 E Ft Költségvetési bevétellel
1.059.158 E Ft Költségvetési kiadással
0 E Ft Költségvetési egyenleggel1
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza
meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző
év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét,
rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány
hozzájárulása szükséges.2 A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési
hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási
maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet
tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások
beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a
5. melléklet szerint részletezi.
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(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös
hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett)
létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési
szervenként, feladatonként a 6.,7.,8.,9.,10. mellékletek szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat a kiadások között 16.382 E Ft általános tartalékot állapít meg.3

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

képviselő-testület,

a

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti
kiadási előirányzatának 10%-át vagy a harminc millió forintot, az irányító szerv a
költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 4.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén
is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig5
az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével –
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év
közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja,
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azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében
valósul
meg,
melynek
létrehozásáért,
működtetésért
és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében
az intézményvezető felelős.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2014. február 26. lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:1/2013.(II.28.)6
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...........................................

...........................................

jegyző

polgármester

Felsorolni a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

5
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II. Napirendi pont: Egyéb ügyek indítványok
1. Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjának megválasztása
Farkas Sándor polgármester: Mint tudjátok Bakosné dr. Kakszi Ildikó képviselői
mandátumáról lemondott, mellyel egy időben az összes bizottsági tagságáról is. Így feltétlen
szükségessé vált egy új tag delegálása a Szociális és Egészségügyi Bizottságba. Javaslom
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök tisztségére Kiss Györgyné képviselőt valamint
mási tagként Stekkelpak Csilla képviselőt.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet határozzunk a Szociális és Egészségügyi Bizottságba
delegált tagok személyéről.
Aki egyetért a javaslattal kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú szavazattal
az alábbiakat rendeli el.
25/2014. (II.25.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének Kiss Györgynét választja és Bizottságba tagként
Stekkelpak Csilla személyét delegálja.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2. Verpeléti Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Szakmai Programjának
elfogadása
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: A következőben szükséges határozatot hozni a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulás szakmai programról, ezen programban
röviden a feladatok és célok kerülnek meghatározásra és a szolgáltatás működési területei és a
a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedések.
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Farkas Sándor polgármester: Kérem aki egyetért a Szakmai Program elfogadásával,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
26/2014. (II.25.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Verpeléti
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulás Szakmai Programját.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Mivel más tárgyban nem érkezett bejelentés az ülést bezárom.
k.m.f.

…………………………………
Farka Sándor
polgármester

………………………………..
Vasasné dr. Zelei Mónika
jegyző
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