JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 27. du.
15 órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Benedek János, Baumgartner József,
Bunduláné Balázs Mária, és Urlauberné Horváth Éva képviselő.

Távolmaradt: Dr. Muskó Zsolt képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése módosítására
Előadó: Kispál István polgármester

2.) Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző

____________________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Előterjesztés a
módosítására

Községi

Önkormányzat

2012.

évi

költségvetése

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mostani rendelet
módosítás még nem tartalmazza az önkormányzat adósságkonszolidációját, mivel az az
Államkincstár általi átvezetések miatt csak várhatóan december 28-án fog realizálódni.
Elmondja továbbá, hogy 2013. január 5-én fogják közölni az önkormányzatokkal, hogy a
2013. évben milyen összegű állami támogatásokat fognak rendelkezésre bocsátani. Tekintettel
arra, hogy jelenleg még mindig nincs információ a pénzügyi forrásokról, ezért az
önkormányzatnak igencsak tartalékolnia kell, hogy az intézmények, köztük az állami
fenntartásba kerülő iskola esetében is a közüzemi számlák fedezetét biztosítani tudjuk.
Jelenleg az önkormányzatnak közel 20 millió Ft áll rendelkezésére, mely már tartalmazza a
december havi 7 millió Ft-os állami támogatást. Legközelebb az önkormányzat majd csak
január végén fog állami támogatást kapni.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak alapján javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét módosítsa.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakat rendeli el:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
27/2012.(XII.28.) számú
önkormányzati rendelete
A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012.(II.21.) számú rendeletének módosításáról

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 34.§., a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III. 30.)
számú önkormányzati rendelet 32. §-a alapján a Képviselő-testület Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével Kisszállás
Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.21.) önkormányzati
rendeletének módosítására a következőket rendeli el.
1. §.
A R.3.§-a az alábbiak szerint módosul:
„3. §. (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és
intézményei 2012. évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési egyenlegét
állapítja meg.

928.911 e Ft-ban
928.155 e Ft-ban
30.756 e Ft-ban
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(2) A Képviselő-testület a
- finanszírozási célú kiadások összegét
- a költségvetés összesített hiányát
állapítja meg.

80.739 e Ft-ban
49.983 e Ft-ban

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

-

b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:
működési célú hitel igénybevétele
felhalmozási célú hitel igénybevétele

30.398 e Ft
19.585 e Ft.”

e Ft
e Ft

2. §.
A R. 5.§-a az alábbiak szerint módosul:
„5. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési költségvetését jelen
rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint 389.960 e Ft bevétellel és 182.302 e
Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2.1.
sz. mellékletének részletezése szerint 607.350 e Ft bevétellel és 607.080 e Ft kiadással
hagyja jóvá.”
3. §.
A R. 6.§-a az alábbiak szerint módosul:
„6. §. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését 6.478 e Ft
működési bevétellel, 108.107 e Ft működési kiadással, 101.629 e Ft
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése
szerint.”
4. §.
A R. 7.§-a az alábbiak szerint módosul:
„7.§. (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2012. évi költségvetését 1.550 e Ft
működési bevétellel, 31.766 e Ft működési kiadással, 30.216 e Ft intézményfinanszírozással
hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.
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(2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda felhalmozási költségvetését 762 e Ft
felhalmozási bevétellel, 762 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz.
mellékletének részletezése szerint.”

5. §.
A R. 8.§-a az alábbiak szerint módosul:
„8. §. (1) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 2012. évi
költségvetését 1.512 e Ft működési bevétellel, 70.812 e Ft működési kiadással, 69.300 e Ft
működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének
részletezése szerint.
(2) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felhalmozási
költségvetését 141 e Ft felhalmozási kiadással és 141 e Ft felhalmozási
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése
szerint.”
6. §.
A R. 9.§-a az alábbiak szerint módosul:
„9. §. (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetését 1.282
e Ft működési bevétellel, 7.795 e Ft működési kiadással, 6.513 e Ft működési
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási költségvetését 129 e Ft
felhalmozási kiadással és 129 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen
rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint.”

7. §.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell
alkalmazni. E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszi.
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2. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a testület az októberi ülésén döntött a Halasi Kistérség
Belső Ellenőrzési Társulás december 31-ével történő megszüntetéséről, ezért 2013. január 1től minden önkormányzatnak saját magának kell biztosítania a feladatellátást, melyhez sajnos
a 2013. évi költségvetés nem tartalmaz belső ellenőrzési normatívát. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint külső ellenőr megbízásával lássa el
kötelező feladatát. Elmondja, hogy a feladat ellátás biztosítása érdekében már tárgyalásokat
folytattak és a januári testületi ülésen elő kívánja terjeszteni a belső ellenőri feladat ellátásra
irányuló megbízási szerződést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2013. évi
belső ellenőrzési munkatervét az írásos előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
189/2012.(XII.27.) ÖK

HATÁROZAT

2013. évi önkormányzati belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbiak szerint elfogadja az önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzési munkatervét:
2013. évi
Ellenőrzési munkaterv
2012. évi normatív, normatív kötött és központosított
támogatások elszámolása.
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Kockázat: Nyilvántartások pontatlan vezetése, jogszabályok
helytelen értelmezése, téves pót-igénylések, lemondások.

___________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 16 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

