
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének
a  Mezőnyárádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  hivatalos
helyiségében  2013.  április   15-én  15,00  órakor
megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Horváth László György polgármester, Bárdos 
József  Szabolcs,  Bogyó  József,  Dr.  Szántai-Kiss
László, Vígh Gyuláné, Vályi-Nagy Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Szajlai Gábor képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző

                    Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte a képviselőket,  a
testületi ülést megnyitotta, megállapította hogy az ülés
határozatképes, mert  7 főből  6 fő jelen van. Ismertette
az ülés napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Az önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosítása -  
átcsoportosítás

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
  
2. Óvodai közoktatási intézményfenntartói társulásból történő 

kilépés
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra
elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

1. Az önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosítása -  
átcsoportosítás

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
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2. Óvodai közoktatási intézményfenntartói társulásból történő 

kilépés
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.Az önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy a 2012. évi költségvetés zárszámadásának
elkészítéséhez  szükség  van  az  elmúlt  év  során  nem
tervezett  vagy  központi  forrásból  kapott  előirányzatok
átvezetésére.  Elmondta,  hogy  ez  minden  évben  kötelező
feladatunk.  Azokat  az  előirányzatokat,  azokat  a
forrásokat, amiket pótlólagosan kap meg az önkormányzat, a
költségvetés  elkészítésekor  még  nem  tudjuk.  Az  állam
adósságkonszolidációjával  kiegyenlítésre  került  az
önkormányzat 20 millió forintos működési hitele, valamint
a 3.273 eFt fejlesztési hitel. A 12 millió 88 eFt ÖNHIKI
támogatás  is  jelentősen  javította  az  önkormányzat
gazdálkodásán.  Az írásos anyagot mindenki megkapta, azt
részletesen áttanulmányozta. Kérte a képviselők véleményét
az átcsoportosításokkal kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Mivel a képviselők részéről
nincs hozzászólás, megkérdezte a képviselőket, hogy aki
egyetért  az  Önkormányzat  a  2012.  II.  félévben
engedélyezett központi pótelőirányzatok és a felügyeleti
hatáskörbe  tartozó  előirányzatok  módosítását  tudomásul
veszi,  s  ennek  megfelelően  a  2012.évi  költségvetésében
összesen + 27.856.950,- Ft  többlettámogatást állapít meg
a következő bontásban, központi előirányzat +39.475.150,-
Ft,  felügyeleti  hatáskör  -11.618.200,-  Ft,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

A  jelenlévő  6  főből  álló  Képviselő-testületből  6  fő  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét.
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MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2013.(IV. 16.) Önkormányzati rendelete 

Mezőnyárád község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítása

1.§.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011.évi  CXCV.  törvény  34.§./1/  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról
szóló  2011.  évi  CLXXXIX  törvény  116.§-ban  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

2.§.

/1/Az Önkormányzat a 2012. II. félévben engedélyezett központi
pótelőirányzatok  és  a  felügyeleti  hatáskörbe  tartozó
előirányzatok módosítását tudomásul veszi, s ennek megfelelően
a  2012.évi  költségvetésében  összesen  +  27.856.950,-  Ft
többlettámogatást állapít meg a következő bontásban.

/2/ Központi előirányzatok (Ft)

a.    Bérkompenzáció 

      Eredeti előirányzat:     0
Pótelőirányzat: 738.292,- Ft Egyéb központi támog.
Módosított előirányzatok   473.292,- Ft Bér és járulékai

265.000,- Ft Irányító szerv alá
                                              tart.költségv. szerv.
b. ÖNHIKI támogatás

eredeti pótelőirányzat:  0,- Ft
pótelőirányzat:    12.088.000,- Ft Központi támogatás
módosított előirányzat:    12.088.000,- Ft Támog.értékű pe.
                                               átadás

                                              tart.költségv. szerv.
c. Szociális célú tűzifa 

eredeti pótelőirányzat:  0,- Ft
pótelőirányzat:       457.200,- Ft Egyéb központi támog.
módosított előirányzat:       457.200,- Ft Természetbeni támog.

                                              tart.költségv. szerv.

d. Erzsébet utalvány – Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

eredeti pótelőirányzat:  0,- Ft
pótelőirányzat:       469.800,- Ft Egyéb központi támog.
módosított előirányzat:       469.800,- Ft Rendszeres gyv.-

természetbeni támog.
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e. Egyes jövedelempótló támogatás

eredeti pótelőirányzat:   10.704.000,- Ft
pótelőirányzat:    2.245.092,- Ft Egyes jöv.pótló támog.
módosított előirányzat:   12.949.092,- Ft Egyes szociális támog.

f. Adósságkonszolidáció

eredeti pótelőirányzat:            0,- Ft
pótelőirányzat:   23.476.766,- Ft Egyéb központi  támog.
módosított előirányzat:   20.000.000,- Ft Műk. hitel törlesztése
                         3.273.000,- Ft Fejlesztési hitel 
                                               törlesztése
                             203.766,- Ft Műk.és fejlesztési 
                                               hitel kamata és 
                                               költség 

Központi előirányzat összesen: 39.475.150,- Ft

/3/   Felügyeleti hatáskörbe tartozó előirányzatok

a.)   ÖNHIKI támogatás

eredeti előirányzat:         0,- Ft
      pótelőirányzat:                 - 12.088.000,- Ft
      módosított előirányzat:         - 12.088.000,- Ft Hitel csökk.

b.) Pénzbeli támogatás – Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

eredeti előirányzat:         0,- Ft
pótelőirányzat:   469.800,- Ft Támog.ért.bev. 
módosított előirányzat:   469.800,- Ft Pénzbeli támog.

Felügyeleti hatáskör
összesen az II. félévben:         -   11.618.200,- Ft

2012.II.félévi előirányzat módosítás összesen:

Kormány hatáskör: 39.475.150,- Ft

Felügyeleti hatáskör:                -   11.618.200,- Ft

            Összesen:                    27.856.950,- Ft

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

eredeti előirányzata      188.897.000,- Ft
pótelőirányzat I.félévben  1.293.000,- Ft
pótelőirányzat II.félévben       27.856.950,- Ft
módosított előirányzat      218.046.950,- Ft

4



3.§.

Az  önkormányzat  a  2012.évi  költségvetésében  engedélyezett
előirányzat  módosításoknak  megfelelően  az  önkormányzat
költségvetési rendeletében:

   a.) eredeti előirányzat 188 897 000,- Ft
b.) módosított előirányzat 218 046 950,- Ft

összegben hagyja jóvá.

4.§.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

2.Óvodai  közoktatási  intézményfenntartói  társulásból  történő
kilépés

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  2009.  július  1-i  hatállyal,  határozatlan
időtartamra  Mezőkeresztes  székhellyel  Mezőkeresztes,
Borsodgeszt, Csincse, Mezőnyárád, Sály ás Vatta települések
önkormányzatai  kötelező  oktatási  nevelési  feladataik
ellátására közös oktatási-nevelési intézmény fenntartásában
állapodtak  meg  Mezőkeresztes  székhellyel  Mezőkeresztes  –
Borsodgeszt – Csincse – Mezőnyárád – Sály – Vatta Napközi
Otthonos  Óvodai  Közoktatási  Intézményfenntartói  Társulás
megnevezéssel.  Társulási  megállapodás  10.pontja  kimondja
„ha a tagok száma- felmondás következtében – egyre csökken
vagy  a  gesztor  önkormányzat  kilép”  akkor  a  társulás
megszűnik.  A  Társulás  tagjai  közül  3  település
önkormányzata úgy döntött, hogy kilép a társulásból, köztük
van a gesztor önkormányzat Mezőkeresztes önkormányzata is.
Így a Társulási megállapodás 10. pontja értelmében meg is
szűnik a Társulás a tanév  utolsó napjával 2013. június 30-
val megszűnik.
A képviselőknek az óvodai Közoktatási Intézményfenntartói
Társulásból  történő  kilépésről  kellene  dönteniük.
Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  úgy  dönt,  hogy  a
Mezőkeresztes székhelyű, az oktatási nevelési feladatokat
ellátó 2009. július 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra
létrehozott  Mezőkeresztes–  Borsodgeszt  –  Csincse  –
Mezőnyárád  –  Sály  –  Vatta  Napközi  Otthonos  Óvodai
Közoktatási  Intézményfenntartói  Társulásnak  2013.  június
30-val nem tagja, mert a társulási megállapodás 10.1 pontja
alapján  a  gesztor  Önkormányzat  kilépésével  az  Óvodai
Közoktatási  Intézményfenntartói  Társulás  megszűnik,  az
kézfelnyújtással szavazzon.
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A  jelenlévő  6  főből  álló  Képviselő-testületből  6  fő  igen
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a
következő határozatát.

12/2013.(IV.1.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Óvodai Közoktatási Intézményfenntartói 
       Társulás megszűnése

Mezőnyárád község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött,  hogy  a  Mezőkeresztes  székhelyű,  az  oktatási
nevelési feladatokat ellátó, 2009. július 1-i hatállyal,
határozatlan  időtartamra  létrehozott  Mezőkeresztes  –
Borsodgeszt- Csincse – Mezőnyárád – Sály – Vatta Napközi
Otthonos  Óvodai  Közoktatási  Intézményfenntartói
Társulásnak  2013.  június  30-val  nem  tagja,  mert  a
társulási megállapodás 10. 1. pontja alapján a gesztor
Önkormányzat  kilépésével  az  Óvodai  Közoktatási
Intézményfenntartói Társulás megszűnik. 

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a
határozatot  küldje  meg  a  Társulásban  résztvevő
Önkormányzatok részére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013. április 20.

3.Időszerű feladatok megbeszélése

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte, hogy a képviselők
részéről van-e valakinek hozzászólása, bejelenteni valója?

H o z z á s z ó lá s nem volt.
 

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Horváth László Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra
	elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

