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Felsőlajos Község Önkormányzat
rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
2014. szeptember 15.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

30/2014. (IX. 15.) ÖH

Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata
2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. szeptember 15-én,
reggel 9.30 órakor, Lajosmizse Város Önkormányzat Dísztermében megtartott
képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak:

Juhász Gyula polgármester
Kun János alpolgármester
Czigány Lajos képviselő
Majoros István képviselő

Makainé Antal Anikó képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az
ülésen.
Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Balogh László jegyző

Egyéb meghívottak: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető, Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal
Kocsis Györgyné óvodavezető, Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvoda vezetője
Péli Szilveszter települési képviselő, Lajosmizse Város Önkormányzat
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné
Juhász Gyula polgármester
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésünkön megjelenteket.
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. A
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert.
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására
javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával,
kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:
Napirendi pont:

Előterjesztő:

1./ Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről

Juhász Gyula
polgármester

Juhász Gyula polgármester
2014. szeptember 15-ig kell elfogadni a Képviselő-testületnek az I. félévi beszámolót. Sok
olyan információt tartalmaz, ami jó a település tekintetében.
Működési bevételeknél a bevételi oldal elég magasnak tűnik, mert a viharkárnak az összege is
belekerült, s ez megemelte a bevételi oldalát. A viharkár értékének 80 %-át kaptuk meg a
biztosítótól, a 20 %-ot pedig meg fogjuk kapni.
A gépjármű adó 49,3 %, ez elmarad csekély mértékben a félévi előirányzattól, reméljük, hogy
az év végéig fog rendeződni.
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Az iparűzési adó 73,9 %, ez jónak mondható. Látszódik, hogy a helyi adókból befolyt összeg
egy hatalmas bevételi forrás a település életében. Nagyon fontos az, hogy a testület a
döntésével segítse ezeket a vállalkozásokat. Bízunk benne, hogy most is van olyan
vállalkozásunk, aki újonnan települt és meg fog maradni, mert ez nagyon fontos a bevételi
oldalon.
A költségvetési kiadások összesen 43,5 %-ra teljesültek. Próbáljuk a kiadásokat csökkenteni,
csak arra költeni, amik nagyon fontosak.
A személyi juttatások teljesülése 65,5 % a módosított előirányzathoz képest.
A munkaadót terhelő járulékok 65,5 %. Nem léptük túl a költségvetést, de a
közfoglalkoztatásra nehezen kapunk lehetőséget, s azok, akik abban benne vannak,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban is részesülnek. Ez nagyon sok családnak nagyon
nagy segítség. Szeptember végén lejárnak a szerződések, 15 főből 13 főnek hosszabbítottunk,
de csak 1 hónapra. Ezek a költségek nagyon nehezen betervezhetők. A településnek a
költségvetése teljesen rendben van, úgy a bevételi, mint a kiadási oldalon. A bevételi oldalunk
magasabb, mint ahogy terveztük, remélem, hogy így is fog maradni. Bízunk abban, hogy több
iparűzési adó folyik be, mint amire számítottunk. Ha nincs a költségvetésünknek tartaléka,
akkor nagyon nehéz a plusz költségeket finanszírozni. Ennyit szerettem volna elmondani.
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel ezzel kapcsolatban?
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető
Amikor tervezésre kerül a sor, tervezünk közfoglalkoztatást az előző évhez képest. Van olyan
pályázat, amelyik 100 %-os, 90 %-os, 80 %-os, 70 %-os támogatottságú.
Közfoglalkoztatásból több mint 8 millió forint bevétel származott.
A bér könyvelése a múlt héten fejeződött be, igen elhúzódott, mert a régi és új könyvelés
közel sem azonos jellegű.
A III. negyedéves beszámoló már sokkal teljesebb képet fog mutatni.
Az idegenforgalmi adó is bejött, amire nem is számoltunk. Teljesen kiegyensúlyozott az egész
költségvetés.
Juhász Gyula polgármester
A viharkárnak a rendezése folyamatban van. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény,
észrevétel?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
30/2014. (IX. 15.) ÖH
Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata
2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a
2014. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.

4

Juhász Gyula polgármester
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még
valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása?
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai rendkívüli ülésünket
ezennel berekesztem 9.45 órakor.

K.mf.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

