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Jegyzőkönyv
Készült: 2012. március 8-án, a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5
képviselőből 5 jelen van. A polgármester Nőnap alkalmából köszönti a jelenlévő hölgyeket. A polgármester
jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné körjegyzőt, melyet a testület egyhangúan elfogad. A
polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert az előző testületi ülésen
nem született döntés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. A polgármester ismerteti a rendkívüli ülés
napirendjét, melyet a testület egyhangúan az alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése - rendelet

Előadó: polgármester
A polgármester elmondja, hogy a tegnapi napon a képviselők kézhez kapták a 2012. évi költségvetésre
vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet, az un. stabilitási határozat tervezete pedig a 2012. február 15-i
ülés előterjesztésében szerepelt. Elmondja, hogy az előterjesztés csak néhány pontban tér el a 2012. február
15-i ülésen tárgyalt előterjesztéstől és egyszerűsíti a döntési folyamatot, hogy a testület már tárgyalta első
körben a 2012. évi költségvetést.
1. napirendi pont
A polgármester az önkormányzat 2012. évi költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a törvényi
előírások a februári ülés óta nem változtak. Az írásos előterjesztésből látható, hogy az első körös tárgyaláshoz
képest csökkent a tervezett működési célú forráshiány, de még így is jelentős, összegszerűen 26.868ezer ft.
Ebből a Kincstár nem fogja elismerni a kommunális adót felhalmozási célú bevételként, így az általuk
elfogadott hiány 20.868ezer ft lesz.
A polgármester elmondja, hogy a Stabilitási törvény szerint a Képviselő-testületnek döntenie kell az adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalásairól és annak fedezetéül szolgáló saját bevétel nagyságáról, tehát egy un.
stabilitási határozat jóváhagyására is szükség van a költségvetési rendelet elfogadása előtt, melyre vonatkozó
határozati javaslatot a 2012. február 15-i az előterjesztés tartalmazta, így azt szóban is ismertetni fogja.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásáról szóló 4/2012.Bm. rendelet, mely 90%-os támogatás mellett lehetőséget biztosítana arra, hogy
várhatóan a 2013-as évben is önkormányzati feladatellátási körben maradó szociális étkezés vonatkozásában
pályázni a konyha és az ebédlő épületének hőszigetelésére és nyílászáró cseréjére, amitől várhatóan
csökkennének a fenntartási kiadások. Erre hivatkozással a polgármester javasolja, hogy a kiküldött rendelettervezettől eltérően - melyben a felújítási célok között a kompok, révek támogatás önrészére 1millió forint
került elkülönítésre – 350ezer ft legyen a kompok, révek támogatás önrésze és 650ezer ft legyen elkülönítve
erre a célra, tehát az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés önrészeként.
A polgármester hivatkozva az előterjesztésre és a rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja módosító javaslatát, mellyel
a képviselő-testület egyhangúlag egyetért.
A polgármester ezt követően az alábbi un. stabilitási határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
12/2012.(III.8.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
29.§ (3) bekezdése szerint a 2012. költségvetési évet követő 3 évre az alábbiak szerint állapítja meg az
önkormányzat saját bevételét, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét és hitel felvételi
korlátját:
Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa (ezer Ft)
2012.
2013.
2014.
2015.
A) Saját bevételek
14.415
14.750
14.975
15.400
helyi adók
14.000
14.300
14.500
14.900

kamat
120
140
155
170
egyéb sajátos folyó bevétel
295
310
320
330
B) Fizetési kötelezettség
1.454
0
0
0
rövid lejáratú kötelezettség
1.454
0
0
0
C) Hitel felvételi korlát ((A-B)*50%)
6.481
7.375
7.488
7.700
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az éves költségvetés készítése során az adósságot
keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát, mint hitelfelvételi korlátot vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester szavazásra bocsátja a fenti tartalmú határozat-tervezetet, a testület 5 igen szavazattal 0
ellenében az alábbi határozatot hozza:
12/2012.(III.8.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 29.§ (3) bekezdése szerint a 2012. költségvetési évet követő 3 évre az alábbiak szerint állapítja
meg az önkormányzat saját bevételét, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét és
hitel felvételi korlátját:
Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa (ezer Ft)
2012.
2013.
2014.
2015.
A) Saját bevételek
14.415
14.750
14.975
15.400
helyi adók
14.000
14.300
14.500
14.900
kamat
120
140
155
170
egyéb sajátos folyó bevétel
295
310
320
330
B) Fizetési kötelezettség
1.454
0
0
0
rövid lejáratú kötelezettség
1.454
0
0
0
C) Hitel felvételi korlát ((A-B)*50%)
6.481
7.375
7.488
7.700
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az éves költségvetés készítése során az adósságot
keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát, mint hitelfelvételi korlátot vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester ezt követően az elfogadott módosítást figyelembe véve végszavazásra bocsátja az
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletet, melyet a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az
alábbiak szerint hagy jóvá:

3/2012.(III.12.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

A körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy a körjegyzőség 2012. évi koncepciójában megfogalmazottakat
végrehajtva a Körjegyzőség 2012. évi költségvetése már tartalmazza az igazgatási területről nyugdíjba vonuló
köztisztviselői álláshely be nem töltésével a létszámcsökkentést a hivatalnál. A körjegyző elmondja, hogy
megjelent a 2011. évi létszámcsökkentési döntések kompenzálására szolgáló pályázat. Nyugdíjba vonuló
köztisztviselő esetén, mivel itt nem kerülhetett sor végkielégítés kifizetésére, egy havi felmentési illetmény és
ezen összeg szociális hozzájárulási adója igényelhető vissza. A pályázat benyújtásához azonban még az is
szükséges, hogy az önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatot tegyen, mely szerint a megszüntetett
álláshelyet 5 évig nem állítja vissza és a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatására nincs
lehetőség.
A polgármester az alábbiak szerint ismerteti a szavazásra bocsátandó határozat-tervezetet:
13/2012.(III.8.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 fő igazgatási előadói álláshely
megszüntetésével és Gőbölös István igazgatási főelőadó felmentésével kapcsolatosan kijelenti, hogy
1. a megszüntetett igazgatási előadói álláshelyet 5 évig nem állítja vissza,
2. a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri a gesztor település polgármesterét, hogy a Magyar Államkincstárt a testület
döntéséről értesítse és a létszámcsökkentési pályázatot benyújtsa.

Felelős: polgármester, gesztor település polgármestere
Határidő: folyamatos, pályázat benyújtása - 2012.04.12.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg javaslatával kapcsolatos észrevételeiket.
A testület vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
13/2012.(III.8.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 fő igazgatási előadói álláshely
megszüntetésével és Gőbölös István igazgatási főelőadó felmentésével kapcsolatosan kijelenti, hogy
1. a megszüntetett igazgatási előadói álláshelyet 5 évig nem állítja vissza,
2. a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri a gesztor település polgármesterét, hogy a Magyar Államkincstárt a testület
döntéséről értesítse és a létszámcsökkentési pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester, gesztor település polgármestere
Határidő: folyamatos, pályázat benyújtása - 2012. 04. 12.
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.

kmf.
Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

