Jegyzıkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 20-án 7
óra 30 perctıl a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.)
megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula polgármester, Frikker Györgyné, Kovalik
Miklós és Szabó Zoltán képviselık távol vannak.

Mikó Zoltán: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Mikó Zoltán: elmondja, hogy az ÖNHIKI támogatás igénylése érdekében az elmúlt ülés óta
újabb döntést kell hozniuk. Kéri a napirendi pontok elfogadását.
A képviselıtestület 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosítására.
Elıterjesztı: polgármester

2.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet módosítására.
Elıterjesztı: polgármester

3.)

Egyebek.

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
rendelet módosítására.
Mikó Zoltán: A költségvetési rendelet elfogadásakor az önkormányzat 20.000.- e Ft
pénzmaradvánnyal tervezett. A zárszámadási rendeletében ezzel szemben 7.0569.- e Ft
pénzmaradványt fogadott el. A felhalmozási egyensúly megtartása érdekében szükséges a
különbözet 12.941.- e Ft felhalmozási célú hitel beállítása a költségvetési rendeletben. A
rendelet módosítást az alábbiak szerint terjesztem elı:
A képviselıtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
7/2009. (V. 20.) rendelete
a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
1/2009. (II. 21.) rendeletének módosításáról

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII.
törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet rendelkezéseire a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésének
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet 2. § helyébe a következı rendelkezés lép:
Olaszliszka-Vámosújfalu Községek Körjegyzısége a 2. számú melléklet szerint, a
Kerekerdı Óvoda a 3/A számú melléklet szerint, a Hegyalja Általános Iskola a 4.
számú melléklet szerint, az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény az 5. számú
melléklet szerint, mint költségvetési szervek külön-külön egy-egy önálló címet
alkotnak.
2. § A rendelet 3. § helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok
szerinti mérlegszerő részletezését ezen rendelet 1/B számú melléklete tartalmazza.
(2) Az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási elıirányzatait a 6/A számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadások elıirányzatait célonként a 7. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási kiadások elıirányzatait feladatonként e rendelet 8.
számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és kiadásai elıirányzatait, szakfeladatonként a 9. számú
melléklete tartalmazza.
(6) Az intézményekre lebontott engedélyezett létszámkeretet a 10. számú melléklet
tartalmazza.
(7) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseibıl származó
kötelezettségeinek célok szerinti, évenkénti bontását a 11. számú melléklet
tartalmazza.
(8) Az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
elıirányzatai mérlegszerő bemutatását a 12/B számú melléklet tartalmazza.
(9) A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetése a 13. számú melléklet szerinti
tartalommal épül be ezen rendeletbe.
(10) Az önkormányzat elıirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 14/B számú
melléklete tartalmazza.
(11) A céljellegő támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 15. számú melléklete
tartalmazza.
(12) A mőködési lés fejlesztési célú bevételek és kiadások háromévenkénti bontását a
rendelet 16/A számú melléklete tartalmazza.
(13) A normatív állami hozzájárulásokat a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2.) Napirendi pont: Elıterjesztés helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet módosítására.

Mikó Zoltán: A zárszámadási rendelet elfogadásakor a pénzmaradvány mőködési célú
felhasználásáról döntött a képviselıtestület. Az ÖNHIKI pályázathoz főzıdı módosítások
során egyértelmővé vált, hogy a zárszámadás pénzmaradványát kedvezıbb, célszerőbb

felhalmozási pénzmaradványként kezelni, így egyéb központosított maradványból a
Kerekerdı Óvoda épületének felújítására fordítani. A rendelet módosítást az alábbiak szerint
terjesztem elı:

A képviselıtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
8/2009. (V. 20.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
3/2009. (IV. 23.) rendelete módosításáról

Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi
költségvetési zárszámadásának módosításáról a következı rendeletet alkotja.

1.§ A 2.§ (13) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 21/B számú melléklet szerint
fogadja el.
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

3.) Egyebek.
A napirendi pont keretében a jelenlévık elmondani semmit nem kívántak, ezért az
alpolgármester a képviselıtestület ülését 8 óra 12 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester

