SZAKONYFALU
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. november 12-én megtartott
nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12én megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Szakonyfalu
Jelen voltak: Rogán Valéria polgármester
Grédlics Istvánné képviselő
Nemes László képviselő
Illés József képviselő
Távol maradt: Hán Zsolt képviselő, aki távolmaradásának okát előre bejelentette.
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Labricz Józsefné pénzügyi főmunkatárs
Csató Melinda jegyzőkönyvvezető
Rogán Valéria polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, az ülés
határozatképes.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
N a p i r e n d:
1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
2/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendeletének módosítása.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
3/ Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013.évi költségvetése III. negyedévi
teljesítéséről.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
4/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
5/ Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás biztosítása a Vízrendezési és
Talajvédelmi Társulat részére.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
6/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt.
részére.
Ea.: Rogán Valéria polgármester

7/ Javaslat szociális célú tűzifa ellátásról szóló helyi rendelet elfogadására.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
8/ Szakonyfalu Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázata.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
9/ Futball Klub Szakonyfalu Sportegyesület pályázata.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
10/ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
11/ Egyebek.
Napirendek tárgyalása
1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirend pont keretében a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. sz.
melléklet alapján számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
100/2013. (XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képezi - tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
2/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendeletének módosítása.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról alkotott rendeletének módosítását.

A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
10/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásról szóló 5/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(Lásd. 5. sz. melléklet)

3/ Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013.évi költségvetése III. negyedévi
teljesítéséről.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
101/2013.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót a
jegyzőkönyv 6. számú mellékletében foglaltak szerint megismerte, azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
4/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 7. számú melléklete
alapján tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat költségvetési koncepciójáról és
kérte a testületi tagok véleményét.
A képviselő-testület véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
102/2013.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 47/2013. (IV.25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott 2014. évi
költségvetési koncepciót változtatás nélkül elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

5/ Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás biztosítása az Őrségi Vízrendezési
és Talajvédelmi Társulat részére.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a Képviselő-testületet
az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat leveléről, miszerint a Társulat a jelenleg
is folyó közmunkaprogram biztonságos lebonyolításához, a 2013. évi közfeladatainak
maradéktalan ellátásához valamint a 2013. év működési költségeinek biztosítása érdekében
az önkormányzat önkéntes pénzügyi hozzájárulását kéri.
Rogán Valéria polgármester kérte a testületi tagok véleményét.
A képviselő-testület véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
103/2013.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat kérelme szerinti önkéntes
pénzügyi hozzájárulást pénzügyi forrás hiányában elutasítja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
6/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt
részére.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a Képviselő-testületet
a Vasivíz Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. leveléről, miszerint 2013. január 1-jétől a
szombathelyi fedett uszoda és Termálfürdő üzemeltetése kapcsán - a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben rögzített keresztfinanszírozás tilalma
okán - súlyos finanszírozási problémák jelentkeztek.
Fentiekre tekintettel kéri a Képviselő-testületet, hogy hozzon határozatot a szombathelyi
Fedett Uszoda és Termálfürdő további üzemeltethetősége érdekében a 149 millió forintos
hiány tulajdoni arányának megfelelő támogatásról.
A képviselő-testület véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
104/2013.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Vas megyei
Víz- és Csatornamű Zrt. Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő további
üzemeltethetőségére irányuló pénzbeli támogatás iránti kérelmét pénzügyi forrás
hiányában elutasítja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

7/ Javaslat szociális célú tűzifa ellátásról szóló helyi rendelet elfogadására.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta a szociális célú tűzifa ellátásról szóló helyi rendelet
elfogadását.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa ellátásról
(Lásd. 9. sz. melléklet)
8/ Szakonyfalu község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének pályázata.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatást adott a 103/2013.
(XI.8.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján benyújtható pályázati
lehetőségekről. Elmondta, hogy Szakonyfalu Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a
Rendeletben rögzített 3. célterületre tekintettel pályázatot kíván benyújtani a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, melyhez az önkormányzat hozzájárulását
kéri.
A képviselő-testület véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
105/2013.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Szakonyfalu
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) azon
kezdeményezését, melynek keretében az Egyesület pályázatot nyújt be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 103/2013. (XI.8.) VM rendeletben
rögzített 3. célterületre.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy Szakonyfalu Község Önkormányzata a
könyvtár-ellátási szolgáltatás biztosítása tárgyában a Berzsenyi Dániel Megyei és
Városi Könyvtárral (Szombathely) kötött hatályos kistelepülési megállapodással
rendelkezik.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy sikeres pályázat esetén Szakonyfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a kistelepülési könyvtári szolgáltatás ellátása
tárgyában külön partneri megállapodást köt Szakonyfalu Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesületével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester

9/ Futball Klub Szakonyfalu Sportegyesület pályázata.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatást adott a Futball Klub
Szakonyfalu Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület) kérelméről, miszerint a
Sportegyesület pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Együttműködés Alap Civil
Szervezetek működési célú 2014. évi támogatására. A Sportegyesület az önkormányzat
hozzájárulását kéri, illetve a civil szervezettel történő együttműködés keretében a
pályázaton való részvételhez szükséges önrész átvállalását.
A képviselő-testület véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
106/2013.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Futball Klub Szakonyfalu Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület)
pályázatot nyújtson be a Nemzeti Együttműködés Alap Civil Szervezetek működési
célú 2014. évi támogatására.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a civil szervezettel történő együttműködés
keretében a pályázaton való részvételhez szükséges önrészhez 150.000,- Ft összegű
támogatást nyújt a Sportegyesület részére.
Az önkormányzat a megállapított támogatást a 2014. évi költségvetésében a tartalék
előirányzat terhére biztosítja. A támogatás átadására csak sikeres pályázat esetén
kerülhet sor.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Rogán Valéria polgármester
10/ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy a szakonyfalui 248
hrsz-ú és 253 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére ajánlat érkezett. Javasolta az ingatlanok
lehető legmagasabb áron történő értékesítését.

A képviselő-testület véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
107/2013.(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot
hirdet a 248 hrsz-ú 1/1 önkormányzati tulajdonban álló ingatlan, illetve a 253 hrszú ingatlan 16/32 önkormányzati tulajdonrész értékesítésére.
Pályázat célja:
A szakonyfalui 248 hrsz-ú 1655 m2 nagyságú 1/1 részben Szakonyfalu Község
Önkormányzata tulajdonát képező, illetve a 253 hrsz-ú 863 m2 nagyságú 16/32
részben Szakonyfalu Község Önkormányzata tulajdonát képező kivett beépítetlen
terület művelési ágú ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.
A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok legalacsonyabb vételára 250 Ft/m2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a hirdetmény elkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szukicsné Skaper Mónika jegyző
11/ Egyebek.
Rogán Valéria tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke
tájékoztatása alapján a 2014-2020 évi EU fejlesztési forrásokhoz kapcsolódóan megyei
szintű stratégiai tervezési folyamat zajlik. Ennek egyik része a kistérségi fejlesztési
részprogramok elkészítése. Minden kistérségnek lesz egy pénzügyi kerete, amin belül kell
a projekteket tervezni. Saját településre vonatkozóan november 4-ig kellett elkészíteni a
projektötleteket.
Három célterületre vonatkozóan születtek projektötletek.
1.Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése.
A projekt tartalma: A meglévő orvosi szakrendelők infrastruktúra fejlesztése,
akadálymentesítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeinek
megfelelően. A szakmai felszereltség korszerűsítése.
2. Az aktív egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúrafejlesztés a kulturális és
természeti értékek megóvásával.
A projekt tartalma: A helyi focipálya felújítása, fejlesztése, gyakorló kispálya kialakítása.
Szabadidőcentrum kialakítása, mely szolgálná a fiatalok mozgásigényének a kielégítését.
(kalandpark, edzőterem)
3. Kisléptékű közlekedési fejlesztések célterület keretében kerékpárút kiépítése a
Felsőszölnök –Alsószölnök – Szentgotthárd kerékpárút- hálózat csatlakozásához, valamint
Szakonyfalu – Kétvölgy vonalon, illetve E-Bike rendszer kiépítése.
Több napirendi pont nem volt.
Rogán Valéria polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.
K.m.f.
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

Szakonyfalu Község Polgármestere
9983 Szakonyfalu, Fő út 120.
Tel/fax: 06-94/534-018
Adószám: 15423816-2-18
Honlap: www.szakonyfalu.hu
e-mail: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu

MEGHÍVÓ
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 12-én (kedd)
17.15 órai kezdettel az önkormányzat hivatali helyiségében ülést tart, melyre ezúton
tisztelettel meghívom.
Napirend
1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
2/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendeletének módosítása.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
3/ Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013.évi költségvetése III. negyedévi
teljesítéséről.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
4/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
5/ Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás biztosítása a Vízrendezési és
Talajvédelmi Társulat részére.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
6/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt.
részére.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
7/ Javaslat szociális célú tűzifa ellátásról szóló helyi rendelet elfogadására.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
8/ Szakonyfalu község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének pályázata.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
9/ Futball Klub Szakonyfalu Sportegyesület pályázata.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
10/ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.
Ea.: Rogán Valéria polgármester
11/ Egyebek.
Zárt ülés.
19.00 órától közmeghallgatás.
Megjegyzés: A meghívó mellékleteit elektronikus úton továbbítottuk.
Szakonyfalu, 2013. november 5.
Tisztelettel:
Rogán Valéria sk.
Polgármester

jegyzőkönyv 2. sz. melléklete

Jegyzőkönyv 3. számú melléklete

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. november 12-i nyílt ülésére
88/2013. (IX.10.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban a testület elfogadta Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
89/2013. (IX.10.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban a testület egyetértett azzal, hogy a települési hulladékgazdálkodás
megszervezése a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében történjen. A
határozatról a társulás tájékoztatása megtörtént.
90/2013. (IX.10.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban a testület kijelentette, hogy a Müllex - Körmend Hulladékgyűjtő és
Hasznosító Kft-vel kötött határozott idejű közszolgáltatási szerződés 2013.04.30. napjával
megszűnt
A döntésről a Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatása megtörtént.
91/2013. (IX.10.) sz. képviselő-testületi határozatról
Az önkormányzat támogatási igényt nyújtott be a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.
92/2013. (IX.10.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban a testület beiskolázási segélyt állapított meg a 74/2013. számú
határozatának figyelembevételével. A segélyek kifizetése megtörtént.
93/2013. (IX.10.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban a testület tájékoztatta a Futball Klubot arról, hogy további támogatás
biztosítására pénzügyi forrás hiányában nincs lehetőség.
97/2013. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését
szolgáló 2013. évi támogatás iránti igényt nyújtott be.
98/2013. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat
A testület a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújtott be a
Belügyminiszterhez.
98/2013. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat csatlakozni kívánt a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
Szakonyfalu, 2013. november 6.
Rogán
Valéria
polgármester

sk.

Jegyzőkönyv 4. számú melléklete

ELŐTERJESZTÉS
Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013. november 12-én tartandó képviselő-testületi
ülésére.
Tárgy: Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
szóló rendeletének módosítása.
Tisztelt Képviselő-Testület!
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi zárszámadásról szóló
önkormányzati rendeletét 2013. április 30-án fogadta el.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdése alapján „a
Költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes
szervezeti besorolási rendnek megfelelően záró zárszámadást (továbbiakban: zárszámadás)
kell készíteni”.
A fentiek alapján zárszámadásról szóló rendelet eredeti- és módosított előirányzati
adatokkal történő kiegészítése szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.

Szakonyfalu, 2013. október 25.

Rogán Valéria sk.
polgármester
Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
……/2013. (……) önkormányzati rendelete
Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásról szóló
5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(tervezet)
Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 89.§.(1) bekezdése alapján eljárva Szakonyfalu Község
Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról alkotott 5/2013.(IV.30.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi
költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.
ezer Ft
Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2012. évi
teljesítés

Teljesítés
alakulása

a) Kiadások főösszege

49665

68883

64162

94,0 %

b) Bevételek főösszege

49665

68883

66634

97,0 %

2.§ A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési
előirányzatonként:

bevételei

kiemelt
ezer Ft

a) központi költségvetésből kapott támogatás
b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik,
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány
átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) kölcsön

Eredeti
14320
2651
1047
0
0
0
221
0
0

Módosított
36288
3997
1722
0
0
0
221
0
0

Teljesítés
36288
2753
1722
0
0
0
221
0
0

1383

2054

810

0

0

0

15591
10228
0
50
0

16002
10428
0
100
0

15291
10367
0
60
0

133

133

35

i) előző évi pénzmaradvány
j) előző évi költségvetési kiegészítések
k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
l) finanszírozási bevételek

924
0
0
5768

1079
0
0
856

698
286
856
0

3.§ A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak.
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások
ab) munkaadókat terhelő járulékok
ac) dologi jellegű kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
b) felhalmozási kiadások:
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
c) kölcsönök
d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)
e) tartalékok, pénzmaradvány
f) finanszírozás

Eredeti
45549
9943
2499
16060
0
17047
2757
0
0
0
0
0
2757
200
0
0
1159

Módosított
47152
10767
2820
16702
0
16863
4755
0
1998
0
0
0
2757
200
0
53
16723

ezer Ft
Teljesítés
44181
10665
2711
14202
0
16603
3273
0
1998
0
0
0
1275
0
-15
0
16723

4.§ A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
b) felújítási kiadások, felújításonként
ba) fűtéskorszerűsítés felújítás
c) egyéb felhalmozási kiadások feladatonként
ca) támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak
cb) támogatásértékű felújítási kiadás önkormányzatnak

Eredeti
0
0
0
2757
2130
627

Módosított
0
1998
1998
2757
2757
0

ezer Ft
Teljesítés
0
1998
1998
1275
1275
0

5.§ A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális,
rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres szociális segély
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás
c) lakásfenntartási támogatás (normatív)
d) ápolási díj (normatív)
e) átmeneti segély
f) temetési segély
g)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők tá.
h) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
i) mozgáskorlátozott közl. tám.
j) kamatmentes szociális kölcsön
k) közgyógyellátás
l) étkeztetés

Eredeti
858
3879
1004
1062
100
140
330

120

Módosított
785
2879
1004
1062
100
140
406
330
39
120
500

ezer Ft
Teljesítés
491
2846
997
1208
145
53
406
271
39
25
61
535

6.§ A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma

Eredeti
5

Módosított
5

fő
Teljesítés
5
5

6.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma
Eredeti
a) átlagos statisztikai állományi létszám
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma

1

Módosított
1

fő
Teljesítés
1
1

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel gondoskodik.
Szakonyfalu, 2013. október……
Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Rogán Valéria sk.
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetése ………………………. megtörtént.
Szakonyfalu, …………………………………..
Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

jegyzőkönyv 5. számú melléklete

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
10/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásról szóló
5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 89.§.(1) bekezdése alapján eljárva Szakonyfalu Község
Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról alkotott 5/2013.(IV.30.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi
költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.
ezer Ft
Előirányzat megnevezése

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

2012. évi
teljesítés

Teljesítés
alakulása

a) Kiadások főösszege

49665

68883

64162

94,0 %

b) Bevételek főösszege

49665

68883

66634

97,0 %

bevételei

kiemelt

2.§ A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési
előirányzatonként:

ezer Ft
a) központi költségvetésből kapott támogatás
b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű
bevétel
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s
forrásból származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik,
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel

Eredeti
Módosított
14320
36288
2651
3997

Teljesítés
36288
2753

1047
0
0
0
221
0
0

1722
0
0
0
221
0
0

1722
0
0
0
221
0
0

1383

2054

810

0

0

0

15591
10228

16002
10428

15291
10367

e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő
költségvetési maradványából származik)
h) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány
j) előző évi költségvetési kiegészítések
k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
l) finanszírozási bevételek

0
50
0

0
100
0

0
60
0

133
924
0
0
5768

133
1079
0
0
856

35
698
286
856
0

3.§ A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak.
ezer Ft
Eredeti
Módosított Teljesítés
a) működési kiadások:
45549
47152
44181
aa) személyi jellegű kiadások
9943
10767
10665
ab) munkaadókat terhelő járulékok
2499
2820
2711
ac) dologi jellegű kiadások
16060
16702
14202
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
ae) egyéb működési célú kiadások
17047
16863
16603
b) felhalmozási kiadások:
2757
4755
3273
ba) intézményi beruházások
0
0
0
bb) felújítások
0
1998
1998
bc) kormányzati beruházások
0
0
0
bd) lakástámogatás
0
0
0
be) lakásépítés
0
0
0
bf) egyéb felhalmozási kiadások
2757
2757
1275
c) kölcsönök
200
200
0
d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)
0
0
-15
e) tartalékok, pénzmaradvány
0
53
0
f) finanszírozás
1159
16723
16723
4.§ A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
b) felújítási kiadások, felújításonként
ba) fűtéskorszerűsítés felújítás
c) egyéb felhalmozási kiadások feladatonként
ca)
támogatásértékű
felhalmozási
kiadás
önkormányzatnak
cb)
támogatásértékű
felújítási
kiadás
önkormányzatnak

Eredeti Módosított
0
0
0
1998
0
1998
2757
2757
2130
2757
627

0

ezer Ft
Teljesítés
0
1998
1998
1275
1275
0

5.§ A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális,
rászorultság jellegű ellátásai:
ezer Ft
Eredeti Módosított
Teljesítés
a) rendszeres szociális segély
858
785
491
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás
3879
2879
2846
c) lakásfenntartási támogatás (normatív)
1004
1004
997
d) ápolási díj (normatív)
1062
1062
1208
e) átmeneti segély
100
100
145
f) temetési segély
140
140
53
g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
406
406
részesülők tám.
h) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
330
330
271
i) mozgáskorlátozott közl. tám.
39
39
j) kamatmentes szociális kölcsön
25
k) közgyógyellátás
120
120
61
l) étkeztetés
500
535
6.§ A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
fő
Eredeti Módosított
Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám
5
5
5
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró
5
létszáma
6.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma
Eredeti
a) átlagos statisztikai állományi létszám
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró
létszáma

1

Módosított
1

fő
Teljesítés
1
1

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel gondoskodik.
Szakonyfalu, 2013. november 12
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetése 2013. november 25-én megtörtént.
Szakonyfalu, 2013. november 25.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

jegyzőkönyv 6. számú melléklete

Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 31.-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves teljesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§(1) bekezdésében foglaltak
alapján az Önkormányzat polgármestere Szakonyfalu Község Önkormányzata
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor
írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
Az Áht. módosításának figyelembevételével a költségvetési koncepció ismertetésének
határideje október 31.
I.
Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2013. háromnegyed évében
- 29.851 ezer Ft kiadást és
- 29.118 ezer Ft bevételt teljesített.
A kiadások 64,3 %-ra teljesültek, ami összességében kedvező.
A bevételek 62,8 %-ra teljesültek, ami összességében kedvezőtlen, melynek oka , hogy a
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére az
önkormányzatnak még nem volt lehetősége.
II. Működési hitel
Az önkormányzat a 2013. év háromnegyed évében működési hitelt nem vett fel.
III. Folyó beruházások, fejlesztések 2013. évben:
Beruházás,
Beruházás
Vállalt
Igénybe
fejlesztés
költségvetés önerő
vett hitel
megnevezé
i főösszege
összege
összege
se
-

2013.09.30-ig
teljesített
kiadások
-

Beruházás
befejezésén
ek
határideje
-

IV. Egyéb felhalmozási kiadások
Megnevezés

Támogatásértékű
felhalmozási
kiadás

Kedvezménye
zett
fél
Csörötnek
Község
Önkormányza
ta
(Szennyvízber
u-házás)

Összes
tartozás

1.482.000

2013.09.30ig törlesztett
tartozás

2013.10.01jétől
fennálló
tartozás

Hitel
visszafizetéséne
k
határideje

0

1.482.000

2013.12.3
1

V.
A költségvetés egyenlege 12 ezer Ft hiány, melynek finanszírozása belső finanszírozással
történt.
VI.
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételeinek alakulását az
előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.
VII.
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves kiadásainak alakulását az
előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
VIII.
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételeit és kiadásait
szakfeladatonként az előterjesztés 3. sz. melléklete mutatja be
Összefoglalás és következtetés:
Összefoglalva Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítéséről megállapítható, hogy a kiadások és a bevételek
időarányosan alakultak.
A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat a háromnegyed évben
felmerülő fizetési kötelezettségeinek eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor.
Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló
előirányzatok maradéktalan betartása az év utolsó negyedévében, különös tekintettel arra,
hogy még nem született döntés a benyújtott működőképesség megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatásról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
…./2013(..)sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és
mellékleteiben foglaltak szerint megismerte, azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szakonyfalu, 2013. október 25.
Rogán Valéria sk.
polgármester
Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk
jegyző
Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves
bevételeinek alakulása
(e Ft-ban)
Szakonyfalu Község Önkormányzata

Megnevezés
INTÉZMÉNYI
MŰKÖDÉSI
BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Egyéb saját működési bevétel

9 829

9 879

6 206

62,8

ÁFA bevételek, visszatérülések

2 554

2 554

1 667

65,3

Összesen

12 383

12 433

7 873

63,3

Önkormányzatok működési költségvetési
támogatása

22 737

25 657

17 211

67,1

0

0

0

0,0

367

417

677

162,4

65

65

70

107,7

23 169

26 139

17 958

68,7

Igazgatási szolgáltatási díj

10

10

3

30,0

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi
bevételek

788

788

600

76,1

Előző évi költségvetési kiegészítések,
visszatérülések

MŰKÖDÉSI CÉLRA
ÁTVETT
Működési célú támogatás értékű müködési
PÉNZESZKÖZÖK bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
Összesen

KÖZHATALMI
BEVÉTELEK

Helyi adók és adójellegű bevételek

2 540

2 540

2 225

87,6

Adópótlék, adóbírság

0

0

9

0,0

Bírságbevételek

10

32

22

68,8

3 348

3 370

2 859

84,8

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

0

0

0

0,0

Osztalékok

0

0

48

0,0

Összesen

0

0

48

0,0

1 971

1 849

1 040

56,2

123

123

19

15,4

2 094

1 972

1 059

53,7

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0,0

Maradvány működési célú igénybevétele

0

0

0

0,0

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

1 603

1 603

0

0,0

Összesen

1 603

1 603

0

0,0

0

0

-679

0,0

42 597

45 517

29 118

64,0

Összesen

FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI
CÉLÚ ÁTVETT
PÉNZESZKÖZÖK

Felhalmozási célú támogatás értékű müködési
bevételek
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Áht-n
kívülről
Összesen

FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK

Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek
Bevételek mindösszesen

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013.évi gazdálkodása háromnegyed éves
kiadásainak alakulása (e Ft-ban)

Szakonyfalu Község Önkormányzata

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Személyi juttatások

9 056

9 093

6 541

71,9

Munkaadókat terhelő járuékok és SZOCHO

2 358

2 368

1 736

73,3

Dologi kiadások

14 936

14 936

10 240

68,6

Működési célú támogatás értékű kiadások

8 117

9 973

6 595

66,1

Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

0,0

Tartalékok (működési célú)

0

1 017

0

0,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 648

6 648

4 697

70,7

Összesen

41 115

44 035

29 809

67,7

Felújítások

0

0

0

0,0

Beruházások

0

0

0

0,0

1 482

1 482

0

0,0

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtűsa Áht-kívülre

0

0

0

0,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások Áht.kívülre

0

0

0

0,0

1 482

1 482

0

0,0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

0

0

0

0,0

Különböző finanszírozási kiadások

0

0

0

0,0

Összesen

0

0

0

0,0

0

0

42

0,0

42 597

45 517

29 851

65,6

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

Összesen

FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK

Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások

Kiadások mindösszesen

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételei és kiadásai szakfeladatonként (ezer Ft-ban)
Bevételi Előirányzat

Sorszám

Kiadási előirányzat

Szakfeladat

Eredeti

Módosított Teljesítés

%

Eredeti

Módosított Teljesítés

%

1.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

741

741

0

0,0

1800

1800

366

20,3

2.

Települési hulladék vegyes begyűjtése

40

40

0

0,0

388

388

141

36,3

3.

Közutak fenntartása

0

0

0

0,0

127

127

267

210,2

4.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1638

1638

1325

80,9

13996

15852

10958

69,1

5.

Közvilágítás

0

0

0

0,0

1562

1562

891

57,0

6.

Város és kézséggazd. M. n. s. szolgáltatások

0

0

0

0,0

793

793

565

71,2

7.

Önkormányzatok elszámolásai

26195

29988

20115

67,1

0

0

0

0,0

8.

Óvodai ellátás

0

0

0

0,0

1203

1203

485

40,3

9.

Aktív korúak ellátása

0

0

0

0,0

4412

4412

3007

68,2

10.

Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

0,0

89

89

177

198,9

11.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

0

0

0

0,0

1009

1009

706

70,0

12.

Átmeneti segély

0

0

0

0,0

150

150

61

40,7

13.

Temetési segély

0

0

0

0,0

100

100

18

18,0

14.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

0,0

300

300

0

0,0

15.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

0

0

0

0,0

100

100

80

80,0

16.

Közgyógyellátás

0

0

0

0,0

100

100

34

34,0

17.

Szociális étkeztetés

0

0

0

0,0

388

388

613

158,0

18.

Falugondoki szolgáltatás

0

0

0

0,0

3192

3192

2385

74,7

19.

Közfoglalkoztatás

367

367

627

170,8

367

367

877

239,0

20.

Könyvtári szolgáltatás

0

0

0

0,0

438

438

320

73,1

21.

Közművelődési tevékenységek

0

0

2

0,0

190

190

67

35,3

22.

Zöldterületkezelés

0

0

0

0,0

0

0

70

0,0

23.

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

0

0,0

100

100

20

20,0

24.

Konyha

12013

12013

7728

64,3

11793

11840

7701

65,0

25.

Finanszirozási bevételek/kiadások

1603

1603

0

0,0

0

0

0

0,0

26.

Függő,átfutó bevételek/kiadások

0

0

-679

0,0

0

0

42

0,0

27.

Tartalék

0

0

0

0,0

0

1890

0

0,0

42597

46390

29118

62,8

42597

46390

29851

64,3

Összesen:

Jegyzőkönyv 7. számú melléklete

Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013. november 12-én tartandó képviselő-testületi
ülésére.
Tárgy: Szakonyfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) jelenleg
hatályos előírása szerint „A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt:
jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a
polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. (24.§. (1) bek.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi koncepcióját - a korábbi hatályos szöveg
figyelembevételével – már 2013. április hónapban a 47/2013. (IV.25.) sz. képviselőtestületi határozatával elfogadta.
Amennyiben a képviselő-testület a már elfogadott 2014. évi koncepció vonatkozásában
változásokat nem kíván eszközölni, úgy javaslom a 47/2013. (IV.25.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott koncepció helybenhagyását.
Határozati javaslat
……./2013. (…) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2013. (IV.25.) képviselőtestületi határozattal elfogadott 2014. évi költségvetési koncepciót változtatás nélkül
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Rogán Valéria polgármester
Alsószölnök, 2013. október 28.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
Jegyző

Rogán Valéria sk.
polgármester

Jegyzőkönyv 8. számú melléklete

Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésére
Tárgy: Javaslat szociális célú tűzifa ellátásról szóló helyi rendelet elfogadására.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szakonyfalu Község Önkormányzata az 57/2013. (X.4.) BM rendelet (továbbiakban: BM
rendelet) alapján szociális célú tűzifavásárláshoz támogatási igényt nyújtott be a
belügyminiszterhez.
A jogszabályi előírások figyelembevételével 32 m3 keménylombos tűzifára vonatkozó
igénybejelentésre került sor, az önkormányzat által vállalt önerő összege: 40.640,-Ft.
A támogatás mértéke - a 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet melléklete alapján az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat
vonatkozásában - kemény lombos fafajta esetében 13.000,-Ft/erdei m3+ÁFA, lágy lombos
fafajta esetében 7.300,-Ft/erdei m3+ÁFA. Szakonyfalu települést a Korm. rendelet e
kategóriába sorolja.
A támogatást a települési önkormányzat +/- 5 % elfogadott tűréshatárú, átlagosan
100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására
fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa
mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó
fafajta.
A települési önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az
erdőgazdálkodótól, ha a fentiekben vastagon kiemelt minőségi követelményeknek
megfelelő tűzifát a 13.000,-Ft/erdei m3+ÁFA árnál kedvezőbb feltételekkel tudja
beszerezni.
A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a
települési önkormányzatot terhelik.
A BM rendelet előírásai szerint a támogatásban részesült települési önkormányzatoknak
helyi rendeletet kell alkotnia a szociális rászorultság szabályairól, az igénylés részletes
feltételeiről, s e helyi rendeletet az elszámolással együtt be kell nyújtani a kincstárnak.
Az ügyintézés meggyorsítása érdekében indokolt, hogy a képviselő-testület a tűzifára való
jogosultság megállapítására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, aki a
jogosultságról határozattal dönt.
A települési önkormányzat a támogatást 2014. február 15-éig használhatja fel, a támogatás
felhasználásáról 2014. március 31-éig kell a kincstár felé elszámolni.
A fentiekben leírtak alapján kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni
és a rendeletet elfogadni szíveskedjen.
Alsószölnök, 2013. október 31.
Előkészítette: Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Rogán Valéria sk.
polgármester

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013. (…..) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa ellátásról
(tervezet)
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Szt.) 45. §-a alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 3. §-ban
foglaltak végrehajtására a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket
rendeli el:
1. § E rendelet célja, hogy Szakonyfalu Község Önkormányzata eleget tegyen a szociális
célú tűzifa ellátás helyi szabályozási kötelezettségének.
2. § A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. §
(1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.
3. § A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, házhozszállítással tűzifát biztosíthat azon
kérelmezőnek, aki
a) lakóingatlanát tűzifával fűti vagy
b) a BM rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott ellátásokban vagy ellátások
valamelyikében részesül vagy
c) 75 éven felüli vagy
d) fogyatékossági támogatásban részesül vagy
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja.
4. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(2) A jogosult kérelmező részére legfeljebb 5m3 tűzifa biztosítható.
5. § A szociális célú tűzifa támogatás megítélésénél előnyt jelent a 3. § b) és c) pontjaiban
foglalt minél több feltétel megléte, majd a kérelmező családok egy főre eső jövedelmének
figyelembevétele.
6. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. §-ban
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos,
b) akinek ingatlana tűzifával nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él,
támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tűzifa természetbeni támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem
adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

7. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul.
(2) A kérelmet 2013. december 31. napjáig lehet benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átadás-átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
8. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerint az önkormányzat számára
megállapított támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás
felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.
9. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon és a BM rendelet szerint elnyert
támogatás államkincstár által egy összegben történő folyósítása napját követő napon lép
hatályba, legkésőbb 2014. március 31-én hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel gondoskodik.
Szakonyfalu, 2013. november 12.
Rogán Valéria sk.
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 21-én megtörtént.
Alsószölnök, 2013. november 21.
Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

1. melléklet a

/2013. (

) önkormányzati rendelethez
Kérelem szociális tűzifa igényléséhez

I.
Név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:
Lakóhely címe:
Tartózkodási hely címe (ha nem azonos a lakóhelyével):
Egyéb elérhetősége (tel/e-mail):
II.
A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult:
a) aktív korúak ellátása,
b) időskorúak járadéka,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás,
d) lakásfenntartási támogatás,
e) fogyatékossági támogatás.*
III.
Nyilatkozom, hogy az 1997. évi XXXI. törvény szerinti halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család tagja vagyok.
igen/nem*
IV.
Nyilatkozom, hogy családom tagjai közül van
erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos

igen / nem*

V.
Nyilatkozom, hogy lakóingatlanom tűzifával fűthető.

igen / nem*

VI.
A kérelmező családi állapota:
a) egyedülálló,
b) házastársával/élettársával él együtt*
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: …… fő
Közeli hozzátartozó
neve (születési neve)

Családi kapcsolat
megnevezése

*A megfelelő válasz aláhúzandó.

Születési helye, év,
hónap, nap

Megjegyzés

Tárgyhónapot megelőző hónap jövedelmi adatai
Jövedelem típusa
Kérelmező
1. Munkaviszonyból és
más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és
más
önálló
tevékenység-ből
származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzati és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

A családban élő közeli hozzátartozók

A feltűntetett jövedelmekről szóló igazolásokat a kérelemhez mellékelni kell.
Egy főre jutó nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………. Ft/hó
Kelt……………………….

……………………………
kérelmező aláírása

2. melléklet a /2013 (

) önkormányzati rendelethez

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Átadó: Szakonyfalu Község Önkormányzata
9983 Szakonyfalu, Fő út 120.
Átvevő:

.………………………………………………….. (név)
…………………………………………………... (születési hely és idő)
……………………………………………………(lakcím/tartózkodási hely)

Átadás-átvétel tárgya: szociális célú tűzifa
Tűzifa fajtája: keménylombos
Átadott-átvett mennyiség:…………m3
Átadás-átvétel időpontja:………………..
Szakonyfalu, ………………………………………..

……………………………
Átadó neve

………………………………..
Átvevő neve

jegyzőkönyv 9. számú melléklete

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa ellátásról
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Szt.) 45. §-a alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 3. §-ban
foglaltak végrehajtására a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket
rendeli el:
1. § E rendelet célja, hogy Szakonyfalu Község Önkormányzata eleget tegyen a szociális
célú tűzifa ellátás helyi szabályozási kötelezettségének.
2. § A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. §
(1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.
3. § A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, házhozszállítással tűzifát biztosíthat azon
kérelmezőnek, aki
a) lakóingatlanát tűzifával fűti vagy
b) a BM rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott ellátásokban vagy ellátások
valamelyikében részesül vagy
c) 75 éven felüli vagy
d) fogyatékossági támogatásban részesül vagy
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja.
4. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(2) A jogosult kérelmező részére legfeljebb 5m3 tűzifa biztosítható.
5. § A szociális célú tűzifa támogatás megítélésénél előnyt jelent a 3. § b) és c) pontjaiban
foglalt minél több feltétel megléte, majd a kérelmező családok egy főre eső jövedelmének
figyelembevétele.
6. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. §-ban
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos,
b) akinek ingatlana tűzifával nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él,
támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tűzifa természetbeni támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem
adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

7. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul.
(2) A kérelmet 2013. december 31. napjáig lehet benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átadás-átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
8. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerint az önkormányzat számára
megállapított támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás
felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.
9. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon és a BM rendelet szerint elnyert
támogatás államkincstár által egy összegben történő folyósítása napját követő napon lép
hatályba, legkésőbb 2014. március 31-én hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel gondoskodik.
Szakonyfalu, 2013. november 12.
Rogán Valéria
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2013. november 21-én megtörtént.
Alsószölnök, 2013. november 21.
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 11/2013. (XI.21) önkormányzati rendelethez
Kérelem szociális tűzifa igényléséhez
I.
Név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:
Lakóhely címe:
Tartózkodási hely címe (ha nem azonos a lakóhelyével):
Egyéb elérhetősége (tel/e-mail):
II.
A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult:
a) aktív korúak ellátása,
b) időskorúak járadéka,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás,
d) lakásfenntartási támogatás,
e) fogyatékossági támogatás.*
III.
Nyilatkozom, hogy az 1997. évi XXXI. törvény szerinti halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család tagja vagyok.
igen/nem*
IV.
Nyilatkozom, hogy családom tagjai közül van
erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos

igen / nem*

V.
Nyilatkozom, hogy lakóingatlanom tűzifával fűthető.

igen / nem*

VI.
A kérelmező családi állapota:
a) egyedülálló,
b) házastársával/élettársával él együtt*
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: …… fő
Közeli hozzátartozó
neve (születési neve)

Családi kapcsolat
megnevezése

*A megfelelő válasz aláhúzandó.

Születési helye, év,
hónap, nap

Megjegyzés

Tárgyhónapot megelőző hónap jövedelmi adatai
Jövedelem típusa
Kérelmező
1. Munkaviszonyból és
más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és
más
önálló
tevékenység-ből
származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzati és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

A családban élő közeli hozzátartozók

A feltűntetett jövedelmekről szóló igazolásokat a kérelemhez mellékelni kell.
Egy főre jutó nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………. Ft/hó
Kelt……………………….

……………………………
kérelmező aláírása

2. melléklet a 11/2013 (XI.21.) önkormányzati rendelethez
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Átadó: Szakonyfalu Község Önkormányzata
9983 Szakonyfalu, Fő út 120.
Átvevő:

.………………………………………………….. (név)
…………………………………………………... (születési hely és idő)
……………………………………………………(lakcím/tartózkodási hely)

Átadás-átvétel tárgya: szociális célú tűzifa
Tűzifa fajtája: keménylombos
Átadott-átvett mennyiség:…………m3
Átadás-átvétel időpontja:………………..
Szakonyfalu, ………………………………………..

……………………………
Átadó neve

………………………………..
Átvevő neve

