EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Rendelet:
6 /2014.(IV.29.)
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
7/2014.(IV.29.)
Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet
8/2014.(IV.29.)
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Határozatok:
29/2014 (IV. 28.) sz. határozat:
Gyámügyi és Gyermekjóléti szolgálat beszámolójának elfogadása
30/2014. (IV. 28.) sz. határozat:
Belső ellenőrzési jelentés
31/2014. (IV. 28.) sz. határozat:
Szennyvízberuházáshoz szakértői, hatósági és eljárási díjak kifizetése

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Egyházashollós Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 28-án
19:00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő testületi üléséről.
Az ülés helye:

Kultúrház Egyházashollós

Jelen vannak:

Németh Tamás polgármester,
Nyul Kálmánné alpolgármester,
Kozsán Péter, Simonné Daróczi Annamária és Tóth László
képviselők,
valamint
Déri Piroska pénzügyi főelőadó,
Laczkó Istvánné igazgatási főelőadó, jegyzőkönyvvezető

Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz dr. Takács Ervin jegyző.
Igazoltan távol maradt képviselő nem volt.
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a
képviselő-testület 5 tagjából 5 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja, majd
javaslatot tesz a napirend elfogadására az alábbiak szerint, melyet a Képviselő-testület tagjai 5
igen szavazattal 0 nem ellenében elfogadnak.
Napirendi javaslat:
1, Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
2, Rendeletalkotás az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
3, Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
4, Beszámoló elfogadása a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
tevékenységéről
Előadó: Laczkó Istvánné főelőadó
5, Belső ellenőrzési jelentés
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
6, Egyéb időszerű feladatok

szolgálat 2013. évi

Napirend tárgyalása
1. Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi /
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
Déri Piroska pénzügyi főelőadó tájékoztat, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszege 37.825.000.- forintról 40.031.000.- forintra változik.
Ismerteti az előterjesztés szerint a rendelet módosítását.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotják:
6/2014. (IV.29.) sz. rendelet
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi
2. Rendeletalkotás az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi /
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
Déri Piroska pénzügyi főelőadó tájékoztat, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtása sikeresnek mondható. A bevételi oldalon többletbevétel keletkezett, ennek oka,
hogy az iparűzési adó bevétel a tervezettnél több lett. Plusz bevételt jelent még a Vasivíz
részvények kiváltásának ellenértéke. Kiadások a vártnak megfelelően alakultak. A működési
célú pénzeszköz átadások alulteljesítésének az oka, hogy az óvoda működtetéséhez a
tervezettnél kisebb összeggel kellett hozzájárulni. A felújítási kiadás az útjavítás miatt
felmerülő költségeket mutatják.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotják:
7/2014. (IV.29.) sz. rendelet
Rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

3. Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 3. sz. mellékletét képezi /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester arról tájékoztat, hogy szükségesnek látja a 2014. évi
költségvetési rendelet módosítását. A 2013. évi zárszámadás eredményeképpen a 2014. évi
költségvetésben tervezett pénzmaradványt 10 millió forintra módosítja, a kiadási oldalon 5
millió forint összegű általános tartalékot képez.
Kérdés, észrevétel nem volt.

Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotják:
8/2014. (IV.29.) sz. rendelet
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

4. Beszámoló elfogadása a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
tevékenységéről
/Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi /
Előadó: Laczkó Istvánné főelőadó

szolgálat 2013. évi

Laczkó Istvánné főelőadó tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális Szolgáltató
és Információs Központ Gyermekjóléti Szolgálat megküldte 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját. Ismerteti a beszámoló tartalmát.
Ezt követően tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a
helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó
értékelést kell készíteni minden év május 31-ig, amit a Képviselő-testületnek meg kell
tárgyalni. A Képviselő-testület tagjai a beszámolót kézhez kapták.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
29/2014. (IV. 28.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és
gyámügyi tevékenység 2013. évi tevékenységről szóló átfogó beszámolót elfogadja, és
megbízza a jegyzőt, hogy a törvényi határidőn belül terjessze fel a megyei
gyámhivatalhoz.
Határidő: május 31.
Felelős: jegyző

5. Belső ellenőrzési jelentés
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi /
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztat, hogy Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető
elkészítette Egyházashollós önkormányzat ellenőrzési jelentését. Vizsgált időszak 2012
január 01- 2013. szeptember 30. Az ellenőrzés a szociális ellátások megállapítására és
kifizetésére terjedt ki. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a szociális ellátások a
jogszabályi előírások figyelembevételével kerültek-e elszámolásra. Az önkormányzat ez
irányú tevékenységét jó színvonalúnak ítélte meg.
Kérdés, észrevétel nem volt.

Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
30/2014. (IV. 28.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. évi
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

6. Egyéb időszerű feladatok
-

Szennyvízberuházás megvalósításhoz hozzájárulás
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 6. sz. mellékletként csatolva/

Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban, a
Társulás 2014. évi költségvetésében nem tervezett kiadások fedezetére kér a társult
önkormányzatoktól hozzájárulást. A Nyugat- dunántúli Természetvédelmi, Vízügyi
Felügyelőség hatósági eljárási díja 250.000.- FT, Natura 2000 hatásbecslés elkészítése –
szakértői díj 603.250.- FT, egyéb hatósági díjak 82.550.- Ft - , összesen bruttó 935.800.- FT.
A hozzájárulást lakosságszám arányosan kérik megfizetni. Egyházashollósra 361.998.- Ft jut.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem volt megtervezve a kiadás, a tartalék
terhére történik a kifizetés.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
31/2014. (IV. 28.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szennyvízberuházáshoz
szükséges 361.998.- Ft hozzájárulást a 2014. évi költségvetése tartalékának terhére a
Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós Települések szennyvízberuházási
Önkormányzati Társulás részére átutalja.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: Azonnal
Kérdések, hozzászólások:
Déri Antal helyi lakos az alábbi kérdéseket intézi a Képviselő-testülethez:
-

Lesz-e, ha igen, akkor mikorra várható a szennyvíz ?
Kerékpárúttal mi a helyzet ?

Németh István helyi lakos:
-

Útjavítás lesz-e?
A temetőben már többször is tapasztalta, ráhajtanak a térkőre autóval. Tönkre fog
menni a járda.

Németh Tamás polgármester
- A szennyvízberuházásra beadott pályázatunk elbírálásáról még nem kaptunk
tájékoztatást. Ha megkapjuk a döntésről az értesítést, akkor mindenkit tájékoztatni fogunk.
Kis türelmet kér még.

- A kerékpárút építési engedélyezési eljárása folyik jelenleg. Az építést mikor kezdik el,
arról nincs pontos információja.
- Útfelújításra sajnos nem tudunk pénzt fordítani. A járdák felújítását pályázati pénzből
hamarosan elkezdjük.
- Köszöni a temető járdával kapcsolatos jelzést.

Több napirend, kérdés észrevétel nem volt.
A polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést 19:35 perckor bezárta.

Kmf.

Németh Tamás
polgármester

dr.Takács Ervin
jegyző

