Jegyzőkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 8-án,
16 órakor, az önkormányzat székhelyén (3933. Olaszliszka, Szent István u. 5.)
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Kerekes Attila: köszönti a megjelenteket megállapítja a határozatképességet.
A képviselőtestület ülése határozatképes.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Előterjesztés a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: polgármester
2.) Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: polgármester
3.) Előterjesztés a lakcímbejelentés
megalkotására.
Előterjesztő: polgármester

helyi

szabályaira

vonatkozó

rendelet

4.) Egyebek.

1.) Napirendi pont: Előterjesztés a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotására.
Kerekes Attila: elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének február eleji
beterjesztését követően a szükséges módosításokat átvezették. Kéri a bizottsági
véleményeket követően a rendelet elfogadását.
Kovalik Miklós: a Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, javasolja az
elfogadását.
Frikker Györgyné: a Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta, javasolják a térfigyelő kamerákra
vonatkozó pályázati önrészt kiegészíteni.
dr. Rózsahegyi Ferenc: felhívja a képviselőtestület figyelmét a forráshiány mértékére és a
költségvetés egyensúlyára. A kiadási oldal fedezetének megteremtése érdekében szükséges
ingatlant értékesíteni, vagy a bevételeket egyéb módon növelni.

A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2012. (III. 9.) rendelete
a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést
Olaszliszka Község 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
435.451 E Ft
482.686 E Ft
47.235 E Ft
44.629 E Ft
2.606 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési hiánnyal
-ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.
(2)
Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklet alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3)
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4)
A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 5. melléklet
alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(2)
Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait
felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(3)
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet
tartalmazza.
(4)
Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az
4. melléklet részletezi.
(5)
Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 8. melléklet szerint
határozza meg.
(6)
Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7)
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 14.
mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános, illetve céltartalékot nem állapít
meg.
(9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett
létszámát 65 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 60 főben állapítja
meg a képviselő-testület a 9. mellékletben foglaltak szerint.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
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4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.
(2)
A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének
lehetőségeit.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a
képviselő-testület fenntartja magának.
(4)
Amennyiben
a
költségvetési
szerv
30
napon
túli,
elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át,
és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító
szerv önkormányzati biztost jelöl ki.
(5)
A felhalmozási célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselőtestület hosszúlejáratú hitel felvételét rendeli el.
(6)
A 1. § (1) bekezdésében kimutatott működési forráshiány fedezetének
megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a körjegyzőség készítse
elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő
támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(7)
A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény
kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés
alapján.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2)
A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A
polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a
Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3)
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat
végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére,
kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még
nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége
körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére
szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4)
Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5)
A képviselő-testület negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét. Ha
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6)
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
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(2)
Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló
személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3)
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan
működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott
feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan
működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4)
Az
önállóan
működő
költségvetési
szerv
feladatai
ellátásáról,
munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére
megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5)
Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni
a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve
a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6)
A körjegyzőség, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a körjegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért
az önkormányzat esetében a körjegyző, az intézmények esetében az intézményvezető
felelős.
(2)
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sárospataki Többcélú
Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
biztosításáról a körjegyző köteles gondoskodni.
8. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályban, a pénzügyi bevételi és
kiadási előirányzatok, 2012. január 1-től, visszamenőlegesen érvényesek.

2.) Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
megalkotására.
Kerekes Attila: köszöni a képviselők előző évi példamutatását, mellyel a tiszteletdíj
eltörlésével kiadást csökkentettek az önkormányzatnál. Az tiszteletdíjra vonatkozó rendelet
hatályon kívül helyezésekor nem szavazott, de most fog.
dr. Rózsahegyi Ferenc: előkészítette a rendelettervezetet, az előző szabályozással egyező
módon. A képviselők az előterjesztést kézhez kapták, kéri döntsenek a díjazás mértékéről.
Kovalik Miklós: a gazdasági és ügyrendi bizottság elnökeként javasolja a tiszteletdíj mértékét
az alakuló ülésen elfogadott nagyságrendben megállapítani.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. tv. 16. § (1) bekezdése
alapján, ugyanezen törvény 10.§ (1) a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva,
figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 15. § (1)
bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:
1.§ (1) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja 2012. január 1-től bruttó
35.000.- forint/hó.
(2) A képviselőtestület bizottságában kifejtett tevékenységéért a képviselő az
alapdíjon felül külön tiszteletdíjra nem jogosult.
(3) A képviselőtestület bizottsága elnöke tiszteletdíja – alapdíj helyett - : 2012. január
1-től 45.000.- forint/hó
2. § (1) A Képviselőtestületi, bizottsági ülésről két egymást követő alkalommal
igazolatlanul távol maradó képviselő tiszteletdíját három hónap időtartamra 25 %-al
csökkenteni kell.
(2) A tiszteletdíj a tárgyhót követő hó 5. napjáig bankszámlára utalással, illetve
készpénzben kerül kifizetésre.
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a rendelet elfogadása nem szabályozza az
alpolgármester díjazását, mivel arról határozatban kell rendelkezni. Kéri a testület döntsön
az alpolgármester illetménye megállapításával kapcsolatban is.
Andrássy István alpolgármester a napirend tárgyalásához fűződően személyes érintettséget jelent be.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Andrássy István alpolgármestert a
szavazásból kizárta.
Kovalik Miklós: javasolja a tiszteletdíj mértékét az alakuló ülésen elfogadott mértékben
megállapítani.

A képviselőtestület a 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2012. (III. 8.) K. T. határozata:
az alpolgármester tiszteletdíja mértékének megállapításáról.
Olaszliszka
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete,
Andrássy
István
alpolgármester tiszteletdíját 2012. január 1-étől, bruttó 60.000.- forint/hó mértékben
határozza meg.
A képviselőtestület felhívja a körjegyzőt az illetmény számfejtése érdekében
szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Felelős: körjegyző
Határidő: haladéktalanul

5

3.) Előterjesztés a lakcímbejelentés helyi szabályaira vonatkozó rendelet megalkotására.
Kerekes Attila: elmondja, hogy az előző ülésen felmerült a lakcímbejelentéssel kapcsolatos
rendelkezések ismételt bevezetése. Egyeztetett a kormányhivatal referensével, s láthatóan a
kormányhivatal jogi álláspontja a korábbihoz képes nem változott. A képviselők
ragaszkodnak a szabályozás bevezetéséhez, mivel az gátat szab a megalapozatlan településre
költözésnek, illetve ezen felül humanitárius okai vannak, mivel ezzel egyéni életteret is
biztosítanak a jogalanyoknak.
dr. Rózsahegyi Ferenc: az előző, immáron hatályon kívül helyezett rendelethez hasonlóan
törvényességi észrevételt tesz, mivel álláspontja szerint a rendelet indokolatlanul, és
megalapozatlanul korlátoz alkotmányos jogot. Az előterjesztés elfogadását az írásos
indokolásban rögzítettnek megfelelően elfogadásra nem javasolja.

A képviselőtestület vita nélkül 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete
a lakcímbejelentés helyi szabályairól
Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakcímbejelentés helyi szabályairól
következőket rendeli el:
1.§ A bejelentkezést akkor is el kell utasítani, ha a lakcímként feltüntetni kívánt lakás
(szükséglakás) nem felel meg a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, valamint a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. Végrehajtásáról
szóló, 146/1993. (X.26.) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek és az
egy főre eső lakrész mértéke- a lakás alapterületére és a nyilvántartás szerint oda már
bejelentkezettek számára figyelemmel – nem éri el a 10 négyzetmétert.
2.§ E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

4.) Egyebek.
Kerekes Attila: kéri a szociális és oktatási bizottság végezze el a szociális étkeztetés
felülvizsgálatát, a helyi rendeletben biztosított hatáskörének megfelelően.
Mikó Zoltán: javasolja az étkeztetés szociális ellátás kiterjesztését a hét valamennyi napjára
szemben a jelenlegi hétköznapokon biztosított ellátási rendszerrel.
A szociális étkeztetéssel kapcsolatosan rövid vita alakult ki.
Kerekes Attila: emlékezteti a képviselőtestületet, hogy a Szent István utca 27. szám alatti
ingatlan értékesítését az előző és a jelenlegi képviselőtestület is megkísérelte. Az ingatlanra
vonatkozóan értékbecslés készült. Az önkormányzatnak szükséges a bevételeinek a
növelése. Javasolja az ingatlan értékesítését, mivel a vevő vételi ajánlatot tett.
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Az értékesítéssel kapcsolatban rövid vita bontakozott ki.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2012. (III. 8.) K. T. határozata:
az Olaszliszka 696/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a kizárólagos tulajdonát
képező Olaszliszka 696/12 helyrajzi számú, lakóház udvar elnevezésű, a valóságban
Szent István út szám 27. szám alatt található ingatlanát adásvétel jogcímen
kettőmillió-ötszázezer forint vételár ellenében Elga-Zár Kft. részére értékesíti.
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlásra jogosult Magyar Állam
elővásárlási jogának érvényesítésére vonatkozó nyilatkozata hiányában az 1.)
pontban megjelölt vevő részére az ingatlant adásvételi szerződés megkötésével
átruházza.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

A jelenlévők elmondani mást nem kívántak, ezért a polgármester a képviselőtestület nyílt
ülését, 18 óra 55 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyző

Kerekes Attila
polgármester
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