JEGYZİKÖNYV

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. október 10-én 8 óra 5
perctıl tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem
Jelenlévık:
Juhász Csaba polgármester
Bucsi István képviselı
Cifka János képviselı
Hajbin Tímea képviselı
dr. Matota Kornél jegyzı

Juhász Csaba polgármester: köszönti a megjelenteket, megnyitja a nyilvános testületi ülést.
Megállapítja, hogy a képviselı-testület 4 fıvel határozatképes. Farkas Örs képviselı úr és
Szollár László képviselı úr igazoltan van távol. Kéri a napirend elıtti hozzászólásokat.
Nincs hozzászólás.

Javasolt napirend
1.

2013-as költségvetési elıirányzat módosítás

A napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás. A képviselı-testület 4 igen, egyhangú
szavazattal elfogadta a napirendet.

1. 2013-as költségvetési elıirányzat módosítás
Juhász Csaba polgármester: Kiküldésre került a táblázat a módosításokról. A kiadások,
illetve a bevételek is módosulnak a táblázat szerint. Nem áll rosszul az Önkormányzat, ha a
költségvetés egyéb részei megérkeznek, ezen belül van egy nagyobb kintlévıségünk, a
Mővelıdési Ház elszámolása. A jelenlegi állás szerint az ellenırzések befejezıdtek. 6-7
tételben szerepel mennyiségi változás. Errıl küldenek egy átvezetési iratot, ezt nekünk
módosítani kell és el lehet indítani a kifizetési kérelmet.
Bucsi István képviselı: több lett vagy kevesebb?
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Juhász Csaba polgármester: kevesebb lett. El lehetett térni plusz 3%-kal az eredeti tervhez
képest, mi 2,9%-kal tértünk el pluszban.
A költségvetés módosításokkal kapcsolatban kérdés? Hozunk egy határozatot
módosításokról a következı költségvetés rendelet módosításoknál pedig átvezetjük.

a

Cifka János: nem most módosítjuk?
dr. Matota Kornél jegyzı: ahhoz rendeletet kell alkotni, amit 5 nappal korábban elı kellett
volna terjeszteni a szervezeti és mőködés szabályzatunk értelmében. Az október végi testületi
ülésen ezt meg tudjuk tenni.
Juhász Csaba polgármester: ez a döntés azért sürgıs, mert traktor beszerzés van
folyamatban, erre nem terveztünk kiadást. A sportegyesület által nyert TAO-s pályázat
beruházási összegeivel kapcsolatban sem terveztünk kiadást, a Mővelıdési Házban megépült
stúdió mőködéséhez szükség volt néhány eszközre, s a futópályára is kell pénzt félretenni. Az
óvodához érkezik még egy nagyobb pénzösszeg a Kistérségtıl, ezt az összeget csak az
óvodára lehet fordítani, különben vissza kell fizetni. Szóba került az óvoda épületének
lábazati vakolása, csúszdák beszerzése. A Sajnovics térre is nyertünk pályázatot, közel 8
millió forint összegben; vannak olyan részei melyeket idén kell elkezdeni megvalósítani és
visszaigényelni a pénzt, hogy jövıre ezt a pénzt másik fejlesztésre tudjuk fordítani, mert
általában utófinanszírozottak a pályázatok. Kivéve a sportot, mert ott elıre átutalják a pénzt.
Kérdés ezzel kapcsolatban?
Cifka János képviselı: ha jól érti, akkor három dolog miatt szükséges a módosítás. Szeretné
megtudni, hogy egy kölcsön, amit a Közalapítványnak adtak miért szerepel a kiadás és a
bevétel oldalon is?
Hajbin Tímea képviselı: mert bruttóban lett lekönyvelve.
Cifka János képviselı: és miért kellett az edzı bérére kölcsönadni, amikor van az
Önkormányzatnak egy támogatása a sportegyesület felé?
Juhász Csaba polgármester: a beruházásokra megkapják elıre a pénzt, de a személyi
juttatásokra, utánpótlás nevelési feladatokra nekünk kell cégeket keresni és ık utalják át a
társasági adójukból, de csak decemberben.
Cifka János képviselı: a futópályára már elköltöttük a pénzt, csak most szavaztuk meg. Nem
tudja ez mikor történt meg, de érdekes, hogy az elköltött pénz utólag kerül megszavazásra.
Hajbin Tímea képviselı: volt róla már szó az elızıekben. Amikor az iskolaigazgató úr a
Klebelsberg Intézettel egyeztetett a futópályáról, szóba került, hogy szükség lesz még
önkormányzati részre is.
Cifka János képviselı: az elsı féléves beszámolónál még a pénzmaradvány nem volt
feltüntetve.
HajbinTímea képviselı: a testületi ülésen elhangzott, hogy a pénzügyi bizottság ülésén
megjegyezte, hogy ezt az elsı féléves beszámolóban szerepeltetni kell.
Juhász Csaba polgármester: ha nincsen más kérdés, aki egyetért a felsorolt módosításokkal
és azzal, hogy ezek a módosítások a következı rendelet módosításkor kerüljenek bele a
rendeletbe, kéri kézfeltartással jelezze.
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A Képviselı-testület 4 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza:
Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
106/2013. (X. 10.) számú határozata
költségvetési elıirányzatok módosításáról
1./ Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési elıirányzatok
módosítását a mellékelt elıterjesztés szerint módosítja.
2./ A képviselı-testület úgy dönt, hogy az elfogadott változások épüljenek be a költségvetési
rendeletbe, s a soron következı testületi ülésen kerüljenek elfogadásra.
Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: soron következı testületi ülés

Juhász Csaba polgármester: a következı testületi ülés terveink szerint október 22-én lesz.

Nincs több hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 8 óra 15 perckor bezárja a nyílt ülést.

Kmf.

Juhász Csaba
polgármester

dr. Matota Kornél
jegyzı
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