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Önkormányzata
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Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2013. szeptember 12.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

48/2013. (IX. 12.) ÖH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási
megállapodásának módosítása

49/2013. (IX. 12.) ÖH.

Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én 09.00
órakor a Faluházban megtartott soros ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent.
Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes. Két napirendi
pontunk van a meghívó szerint, és egy plusz napirend kiosztós anyagként, így három napirendi
pontunk van, amit meg kellene tárgyalnunk. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan
javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirend
1.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása

2.
3.

Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának
I. félévi helyzetérıl
Egyebek

4.

Interpelláció

Elıterjesztı
Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Juhász Gyula polgármester: Amikor a Társulási megállapodás elfogadásra került, már akkor is
tudtuk, hogy majd 1-2 módosításra szükség lesz, ezek a mellékletben megtalálhatóak. Megkérem
Piroskát, hogy mondja el ezeket.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! Polgármester úr már említette, hogy
csak apróbb módosítások, pontosítások vannak az anyagban. Viszont egy dolgot kiemelnék, mégpedig
a 3. oldal 5. pontját, mely a minısített többségrıl szól. Mivel mindkét Képviselı-testület 5-5 fıt
delegált a Társulásba, és az Mötv. 94 §-a nagyon szigorúan szabályoz a minısített többség
tekintetében, így minimum 3-3 fınek kell igennel szavaznia. Ezt tettük be pluszba a megállapodásba.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Kérdezem, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:
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48/2013. (IX. 12.) ÖH.
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Határozat

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az elıterjesztés mellékletét
képezı - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását
elfogadja.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak megfelelıen
az egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. szeptember 12.

2. napirendi pont:
Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl
Juhász Gyula polgármester: A beszámolót minden évben tárgyalnunk kell, hiszen az I. félévet
szeptember 15-ig le kell zárni. Kérdezem pénzügyi irodavezetı asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni
az elıterjesztést?
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: Tájékoztatni szeretném a Képviselı-testületet, hogy
folyamatban van egy szerzıdés módosítás, mely a 7. oldal 1.1.4. és 2.3.2. pontban jelenik meg. Ez a
szerzıdés ha kitisztázódik, hogy a Templom most felhalmozási célú vagy mőködési célra kapja, akkor
helyre lehet tenni. Emiatt van ilyen irreálisan magas százalék a felhalmozási kiadásoknál.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. A szöveges értékelésben minden le van írva
részletesen. A 2. oldalon látható, hogy a bevételek összességében 35,6 %-ra teljesültek eddig. A félévi
szinthez viszonyított elmaradás oka, hogy a bevételi források között szereplı 13.572 e Ft összegő
elızı évi pénzmaradvány elıirányzatával szemben teljesülés nem került könyvelésre. Amennyiben ezt
a korrekciót figyelembe vesszük, akkor a teljesülés mértéke 54,8 %. Amire oda kell figyelnünk, hogy
az iparőzési adó 32,4 %-on áll, ez nem éri el a tavalyi elsı félévi szintet. Azért bízunk benne, hogy a
az év második felében ez helyre fog állni. A település nagyon nehéz helyzetben lenne az iparőzési adó
nélkül, hiszen ez 27 millió forintos bevételt jelent. Ezért nagyon fontos nekünk a helyi vállalkozók
segítése.
dr. Balogh László jegyzı: Szeretném elmondani, hogy a hivatal megállapodást kötött a Szőcs-Galsi
bírósági végrehajtóval. Azok a kintlévıségek, melyekkel nem tudunk mit kezdeni, azt át fogjuk adni
nekik. A hivatalnak ez nem kerül plusz kiadásba, az ügyfélre fogják ráterhelni a költségeket, ami elég
jelentıs összeg lesz. Elıször mindenkinek aki nem fizet, felszólító levelet küldünk ki, melyben
felhívjuk a figyelmét arra, hogy át fogjuk adni a bírósági végrehajtónak az ügyet.
Juhász Gyula polgármester: Ez nagyon örvendetes hír, köszönöm szépen. Remélem sokan fogják
úgy gondolni, hogy inkább eleget tesznek a fizetési kötelezettségnek. Van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor szavaztatom a határozattervezetet. Kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot
hozta:
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49/2013. (IX. 12.) ÖH.
Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata
2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a
2013. évi gazdálkodás I. félévi helyzetérıl, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester
Határidı: 2013. szeptember 12.

3. Napirendi Pont
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretne valaki szólni? Nem.
4. Napirendi pont
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Amennyiben nincs, és mivel több napirendi
pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 09.30 órakor bezárom és nagyon köszönöm
mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre.

kmf.

/:Juhász Gyula sk./
polgármester

/:dr. Balogh László sk./
jegyzı
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