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MUTATO

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. július 24-én megtartott
soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárwv: Rendelet sz. Határozat sz.

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 10.
1 2014. (II. 05.) rendelet módosításáról

2. Szajol község honlapjának karbantartásáról 31.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. július 24-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron kívüli
ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csiiiger Gabriella, Dr. Csúri Csaba, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit
k é p v i s e 1 ő k,
Dr. Bartók László jegyző
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető

Szöllősi József polgármester úr köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van7fó.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata plusz napirendi pont felvételére.

Nincs napirend felvételére javaslat.

Kéri, kézfeltartással jelezze, aki a kiküldött napirendi pont megvitatásával egyetért.

7 fő igen szavazat

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendet:

A soron kívüli ülés napirendje:

1. Szajol Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 05.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

2. Szajol község honlapjával kapcsolatos törvényességi eljárással összefüggő feladatok
végrehajtásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

1./Napirend ..

Szajol Községi Onkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 05.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Csak a szokásos előirányzat módosításokról van szó, és át is adnám a szót
Szekeres Edit gazdaságvezető asszonynak.
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Szekeres Edit: Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet első 3 *-a az évközi előirányzat
változások átvezetését tartalmazza a bevétel és kiadási előirányzatok tekintetében. A 4. ~
pedig egy fó létszám átcsoportosítást tartalmaz az önkormányzat építmény üzemeltetés és a
Polgármesteri Hivatal létszáma között. A részletes számokat a rendelet-tervezet melléklete
tartalmazza.

Szöllősi József: Van-e ezzel kapcsolatos kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, aki a határozati javaslatban megfogalmazottakkal egyetért,
kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1 012014.( VII. 24.) önkormányzati rendeletét

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 05.) rendelet módosítására

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

2.! N a p i r e n d
Szajol község honlapjával kapcsolatos törvényességi eljárással összefüggő feladatok
végrehajtásáról

Szöllősi József: Átadom a szót Dr. Bartók László jegyző Úrnak.

Dr Bartók László: Tisztelt Képviselő-testület! A JNSZ Megyei Kormányhivatal
törvényességi észrevétellel élt az önkormányzat felé, mivel az önkormányzat hivatalos
honlapja nem tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyeket a jogszabályok előírnak. A
Kormányhivatal által megadott határidő miatt vált szükségessé, hogy soron kívüli ülésen
tárgyalja ezt a testület. Időközben megtettük a szükséges intézkedéseket, kértünk árajánlatot a
hiányzó adatok feltöltéséhez, így amennyiben a testület mai ülésén dönt e kérdésben, akkor
meg is tudjuk kezdeni a hiányosságok pótlását.

Szöllősi József: Van-e ezzel kapcsolatos kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, aki a határozati javaslatban megfogalmazottakkal egyetért,
kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2014. (VII.24.) határozata

Szajol Község Honlapjának karbantartásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a INSZ Megyei Kormányhivatal
JNB/06/005 70/2014 számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja és megbízza Dr.
Bartók László jegyzőt, hogy az Önkormányzat iriternetes honlapján a hiányzó és a
jogszabályok által kötelezően előírt dokumentumokat jelentesse meg.

Határidő: 2014. augusztus 15.

Szöllősi József: Megköszönöm mindenkinek a munkáját, soron kívüli ülésünket bezárom.

Szöllősi ‘ ef

K.m.f.

—

Dr.B, o~LaszI
jegyzőpolgármester



JELENLÉTI ÍV

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

nyilvános üléséről

2014. júHus 24-én
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Lakossá2 részéről:

Név Lakcím: Aláírás:

1. Szöllősi József

2. Bernát Juliai~na

3. Berkesiné Csinger Gabriella

4. Dr. Csúri Csaba

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Némethné Gerecs Judit

Dr. Bartók Lász o jegyző

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

PoI~ármesteri Hivatal részéről:

Szekeres Edit gazdaságvezető

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető



Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
Tel.LFax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

soron kívüli ülést tart

2014. július 24-én (csütörtök) 15~OO órai kezdetteL

melyre ezúton tisztelettel

meghívom.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A soron kívüli ülés napirendje:

1. Szajol Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 05.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

2. Szajol község honlapjával kapcsolatos törvényességi eljárással összefüggő feladatok
végrehajtásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

Szajol, 2014. július 21. . -

Szö1lős’~
polgármeste . .



Hatásvizsgálati lap

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások
A rendeletmódosításnak mérhető társadalmi hatásai nem lesznek.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása költségvetési kihatással nem jár.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának külön környezeti hatásai nem várhatók.

IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás plusz adminisztratív terheket nem jelent.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására magasabb jogszabály felhatalmazása miatt volt szükség.

VII. A rendelet alkalinazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállarnaival
egyeztetési kötelezettség nem áll ferm, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt.

Szajol, 2014. július 21.



Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. (VII.24.) rendelet tervezete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 1/2014.(II.05.) rendelet módosítására

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. ~.A központi támogatások bevételi többletét a Képviselő-testület az alábbiak szerint
engedélyezi:
Szajol Községi Onkormányzat
Onkormányzatok elszámo lásai a központi költségvetéssel co fog
Helyi önkormányzatok e-útdíj miatti bevételkiesés támogatása 616.-e Ft.
Bér kompenzáció 2.108.-e Ft.
Könyvtár érdekeltség növelö támogatás 151.-e Ft.
Más szerv részére végzett pénzügyi, üzemeltetési tev. cofog
Személyi jellegű kifizetés 2.108.-e Ft.
Onkormányzatok általános igazgatási tev. cofog
Felhalmozási kiadások 616.-e Ft.
Könyvtári szolgáltatások cofog
Intézményfmanszírozás 151.-e Ft.

2. ~. A többlet bevételek előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:
Szajol Községi Onkormányzat
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás cofog
Működési célú támogatás bevétele 15.000.-e Ft.
Személyi juttatások 15.000.-e Ft.
Adó vám és jövedék igazgatás cofog
Bírságbevétel 1.300.-eFt.
Város és község gazdálkodás cofog
Dologi kiadások 1.300.-e Ft.
Iskolai intézményi étkeztetés cofog
Afa bevétel 6.000.-e Ft.
Afa kiadás 5.000.-e Ft.
Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1.000.-e Ft.
Onkormányzatok általános igazgatási tev. cofog
Kamat bevétel 500.-e Ft.
Dologi kiadások 500.-e Ft.
Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog
Ingatlan értékesítés bevétele 300.-e Ft.
Felhalmozási kiadások 300.-e Ft.
Civil szervezetek működésének támogatása cofog
Működési kölcsön megtérülése 16.500.-e Ft.
Működési kölcsön nyújtása 16.500.-e Ft.
Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység cofog
Tulajdonosi bevételek 3.5 00.- e Ft.
Közutak üzemeltetése cofog
Dologi kiadások 3.500.-e Ft.



Szajoli Polgármesteri Hivatal
Országgyűlési és Európai Parlamenti választás cofog
Működési célú támogatás bevétele
Személyi jellegű kiadás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Szajoli Tiszavirág Ovoda
Ovodai nevelés működési feladatai cofog
Tovább számlázott kiadások bevételei
Dologi kiadások
Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Könyvtári szolgáltatások cofog
Intézmény finanszírozás bevétele
Dologi kiadások

1.413.-e Ft.
960.- eFt.
278.-e Ft.
175.-e Ft.

140.-e Ft.
140.-e Ft.

151.-e Ft.
151.-e Ft.

3.~. A kiadási előirányzatok átcsoportosítását a Képviselő-testület az alábbiak szerint
engedélyezi:
Szajol Községi Orikormányzat
Munkanélküliek, aktív korú ellátásai cofog
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás cofog
Személyi jellegű kiadás
Szajoli Polgármesteri Hivatal
Onkormányzati hivatalok igazgatási cofog
Személyi jellegű kiadás
Országgyűlési és Európai Parlamenti választás cofog
Személyi jellegű kiadás

4. ~. Létszám átcsoportosítást az Önkormányzat építményüzemeltetés, községgazdálkodás
cofog és a Polgármesteri Hivatal létszáma között, a rendelet 1. melléklete szerint engedélyezi
a Képviselő-testület.

5.~. (1) 1*-3~ a kiadási és bevételi fóösszeget 47.679.-eFt-tal növelik.
(2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Szajol, 2014. július 17.
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-8.000.-e Ft.

8.000.-e Ft.

-960.-e Ft.

960.-e Ft.

polgármester



1. melléklet .. .12014. (VII. 24.) rendelet

2014. évi létszámkeret önállóan működő és 2azdálkodó és
önállóan működő szervenként

II. Közösségi Ház és Könyvtár
közfoglalkoztatott

3
I

III. Önkormányzat mint “intézmény
Egészségügyi Szolgálatok

Háziorvosi Szolgálat
Védőnői Szo1~á1at

3
I

Szakfeladat Létszám Létszám Létszám
.. atcsoportos
osszesen ítás osszesen

2014.08.01

I.Szajoli Tiszavirág Óvoda
Óvodai nevelés
-óvónő 9 9

- óvoda titkár 1 1
- pedagógiai asszisztens 1 1
-dajka 4 4
Osszesen: 15 15
közfoglalkoztatott 3 3

IV. Polgármesteri Hivatal Intézmény
Igazgatás 11 1 12
Polgármester 1 1
Összesen: 12 13

Közfoglalkozatott 3 3

V. Közfoglalkoztatás 28 28

Önkormányzati létszám közfogLnélkül 45 45
Önkormányzati létszám összesen :I+II+III+IV+ 73 73

Építményüzemeltetés
Karbantartók, takarítók

Osszesen:
Közfoglalkozatott

O
2

13

15
21

-1

O
2

12

14
21



INDOKOLÁS
Az Önkormányzat ./2014.(VII.24.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító, 1/2014.(II.05.) rendelet
módosítására

1.*.-hoz

Az Önkormányzat központi támogatások keretében többlet támogatásban részesült, e-útdíj
bevezetése miatti helyi adó kiesés, könyvtár érdekeltség növelő támogatás és
bérkompeiizációs támogatás jogcímeken. Ennek összege 2.875-e Ft. A központi támogatás
bevételét és annak felhasználást tartalmazza az 1.

2.~.- hoz

Az Önkormányzat költségvetésében 2014. év első féléve során realizálódott többlet
bevételeket tartalmazza a 2. ~. Osszege 44.653.-eFt.

3.*.-hoz

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett előirányzatok átcsoportosítását
tartalmazza a 3. ~. A szociális ellátások területén a foglalkoztatást helyettesítő támogatást
terhére a közfoglalkoztatás személyi kiadásaira, valamint a lezajlott országgyűlési és európai
parlamenti választások feladatra az igazgatási feladatokról.

4.~.-hoz

Az Önkormányzatnál és Intézményeinél létszám átcsoportosítást tartalmaz, 1 fő
közalkalmazotti státusz az Önkormányzat létszámából a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
státusz javára kerül átcsoportosításra. Az Onkormányzati összes létszámot nem érinti a
módosítás.

5.~.-hoz

A rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és
bevételi fZ5összeget 47.679.- ezer forinttal növeli.

Szajol, 2014.július 17.

4~

Szöllősi Jo~~ B~~~Lászlo
j ~. yzőPolgármest~r



Határozati javaslat

Szaj ol Község Ön kormányzata Képviselő-testületének

/2014. (VII.24.) határozata

Szaj ol Község Honlapj ának karbantartásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SNSZ Megyei
Kormányhivatal JNB/06/00570/2014 számú törvényességi felhívásában foglaltakat
elfogadja és megbízza Dr. Bartók László jegyzőt, hogy az Önkormányzat internetes
honlapján a hiányzó és a jogszabályok által kötelezően előírt dokumentumokat
jelentesse meg.

Határidő: 2014. augusztus 15.

Szajol, 2014. július 21.
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