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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. december 10-i ülésére 

Tárgy:  Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló rendelet felülvizsgálata
Készítette:  Megyeri László
Előterjesztő:  Petényi Szilárdné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése értelmében a
képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak
rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
Jelenleg Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről,
tiszteletdíjáról a működési feltételek biztosításáról szóló 11/1995. (V. 25.) önkormányzati rendelet van hatályban
amely pénzbeni juttatást nem, csak természetbeni juttatást szabályoz.

A Képviselő-testület novemberi ülésén arról határozott, hogy egy új rendeletben kerüljön szabályozásra a képviselői
természetbeni juttatás.

Csatoltan beterjesztem az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet.

 

Döntési javaslat 

"Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló rendelet felülvizsgálata"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

…./2014. (…) önkormányzati rendelet
az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 2011. évi
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § A rendelet hatálya Hunya Község települési önkormányzati képviselőire (a továbbiakban: képviselő) és a nem
képviselő bizottsági tagjaira terjed ki.
 
2. § (1) A képviselők az elektronikus kapcsolattartás támogatására internet előfizetésre jogosultak (a továbbiakban:
természetbeni juttatás).
(2) A természetbeni juttatás 3-5 GB belföldi adatforgalmú mobil-internet havidíjas előfizetés.
(3) A képviselő a természetbeni juttatást kizárólag a képviselő-testületi és bizottsági ülés előkészítésével, a
képviselői munka végzésével kapcsolatos elektronikus kapcsolattartásra vehető igénybe.
(4) A természetbeni juttatás másra át nem ruházható.
(5) A természetbeni juttatás a képviselői mandátum keletkezésétől megszűnéséig jár.
 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők, bizottsági tagok
költségtérítéséről, tiszteletdíjáról a működési feltételek biztosításáról szóló 11/1995. (V. 25.) és az azt módosító
18/2006. (X. 12.) önkormányzati rendelete.
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Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. december 10-i ülésére 

Tárgy:  2015. évi koncepció.
Készítette:  Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:  Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

 

Előterjesztés
 

Hunya Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetési koncepciója

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
 A 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdés hatályon kívül helyzete a 87. § (1) bekezdést, amely így szólt:
„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed
éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás
tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg
alakulását.”
Fentiek szerint nincs koncepció készítési kötelezettség és a költségvetés ¾ éves helyzetéről szóló tájékoztatási
kötelezettség sem. Véleményem szerint viszont szakmailag szükséges elkészíteni mindkét anyagot, hiszen
szorosan kapcsolódik egymáshoz a két anyag. A háromnegyed éves helyzetről szóló tájékoztató teljesített adatai
éppen a 2015. évre szóló koncepció kidolgozásában segít.
Azt is tudni kell a megalapozott költségvetési koncepció elkészítéséhez mindenképpen ismerni kell a központi
költségvetésről szóló törvényjavaslatot is. 
A költségvetést befolyásoló helyi döntéseket át kell gondolni döntésre előkészíteni, mert amikor a fentiek ismerté
válnak, akkor rövid idő áll rendelkezésre, a költségvetési rendelettervezet elkészítéséhez.
Általánosságban a koncepcióval kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás
biztosított legyen.
Át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat.
 
2015. az önkormányzatok életében is új időszámítás. Ez lesz az első olyan év, hogy az önkormányzatok úgy
láthatnak munkához, hogy végre már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre koncentrálhatnak. A települések tiszta
lappal indulnak. A nyomasztó adósság törlesztése helyett mostantól több pénz jut a munkahelyteremtésre, a
gazdaságfejlesztésekre, az egészségügyre, a beruházásokra, a szociális programokra, a helyi közösségek számára
fontos projektek megvalósítására. A kormányzati adósságrendezésnek köszönhetően összesen több mint 2000
település 1300 milliárd forintos tehertől szabadult meg. A helyi önkormányzatok 2015-ben várhatóan több mint 2500
milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 690,5 milliárd forintot biztosít.  
A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati
feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történek. A struktúra megszilárdítása mellett, a
részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a 2015. év fő feladata a helyi önkormányzatok
számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistelepülések további
felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott
közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.   
A fenti célok elérése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekek jövőbeli köznevelési, majd foglalkoztatási
lehetőségeinek szilárd alapokra helyezése, az eltérő élethelyzetből, környezetből származó gyermekek
esélyegyenlőségének megteremtése.
Mindezek alapján 2015-től érdemben több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt összegű
támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések
beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, jelentős többlet jut a
gyermekétkeztetési feladatokra és a gyermekek átmeneti ellátását biztosító intézmények fenntartására, illetve
tovább javul a bölcsődék finanszírozása.
 
A rászorulók támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez
képest sokkal nagyobb mértékben, helyben, a településeken születhet döntés. A helyi ismeretek kiaknázása, a
költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási
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támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az
önkormányzati segélyezésbe épülnek bele.
Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben az ő költségvetési
felelősségük lesz. Ennek érdekében nő az önkormányzatok költségvetési mozgástere is, a helyi bevételeiket terheli.
Az alacsony helyi bevételi képességű önkormányzatok ugyanakkor költségvetési támogatást kapnak a segélyezési
feladatok ellátásához. A legfontosabb változás a Korrnány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek. A Kormány jövőre közfoglalkoztatásra
270 milliárd forintot szán, 35 milliárd forinttal többet az ideinél.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi
lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a
központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően 2015.
évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2015. évben is
csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az
alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív
kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú
kiegészítő forrásban részesülnek, az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval rendelkező
településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a
beszámítás.
 
Mivel a kormánynak nincs még 2015. évi költségvetési törvényjavaslata a 2015. évi koncepciót nagyban
meghatározza a 2014. évi tervezési tapasztalat.
 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének irányelvei.
A 2013. évtől átalakult önkormányzati feladatellátással a mozgástér is leszűkült.
Korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül, ezzel együtt a források nagyobb
része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi
költségvetésbe.
A saját bevételek tervezésénél a gépjármű adóból származó bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, ami jóval
kisebb, mint a korábbi években. Úgy gondoljuk, hogy a lakosságra már nem lehet nagyobb terhet hárítani. Keresni
kell, hogy van-e az önkormányzatnak egyéb bevételi forrásokra lehetősége.
 
Mindezek szellemében ésszerű, takarékos gazdálkodási keretek között a település fejlődését az intézmények
fenntarthatóságát és működését biztosítani kell.
Szeretnénk a hivatal működését a jelenlegi kirendeltségi formában továbbra is megtartani, mert csak így tudjuk
biztosítani a település jelenlegi színvonalát.
A kirendeltség működésére nyújtott állami támogatás biztos, hogy nem fedezi a szükséges kiadásokat, ezért
várhatóan a pénzmaradványból is szükség lesz a működési kiadásokra fordítani, ami nem helyes, de egyelőre nem
látunk más megoldást.
A községgazdálkodási feladatok között a közvilágítás, zöldterület gazdálkodás, közutak fenntartása, temető
fenntartásra biztosított állami támogatás is csak részben nyújt fedezetet a kiadásokra. Ezek működését továbbra is
biztosítani kell, szeretnénk megőrizni településünk rendezettségét, szépségét.
A szociális ellátások tekintetében igyekeztünk olyan kereteket kialakítani, ami minimális ellátást biztosít.
A középtávú fejlesztési elképzeléseink jó részét - középületek felújítása, a ravatalozó kibővítése egy fedett résszel. A
ligetben fontos feladat a világítás megoldása. Ezt 6 db kandeláber kihelyezésével szeretnénk megoldani. 2015.-ben
elindul a szennyvízcsatorna kivitelezése. Valószínű a tervek fognak elkészülni, ezért a szükséges önerőt majd 2016-
ban kell biztosítani.
2015-ben várhatóan rendeződik az ivóvíz program, elkészülnek a vezetékek. Ez esetben meg fog szűnni az
átmeneti ivóvíz ellátását biztosító konténer üzemeltetése. 
 
A változásokhoz a településrendezési tervünket is folyamatosan módosítani kell.
A megvalósításokhoz igyekszünk kihasználni a pályázatok, nyújtotta lehetőségeket, együtt kell működni más
szervekkel (pl.: Alapítvány) de feladatot jelent a pályázatokhoz az önerő előteremtése is.
 
Bevételek alakulása
Jelenlegi ismereteink alapján számításokat végeztünk a reálisan számba vehető bevételek nagyságrendjére, mely
alapján az önkormányzat 2015. évi forráslehetősége (bevétele) 56. 641 ezer forint.
A koncepcióban a bevételeket a 2014.-es szinten számoltuk. A központi költségvetésből kapott központi támogatás
összege 7.135 ezer forint, ami feladatlapú támogatás.
Az egészségügyi alapellátási feladatokra 10. 200 ezer forint előirányzatot terveztünk, ami TB finanszírozású.
Helyi és átengedett központi adókból 23. 900 ezer forintot terveztünk.
 
A saját bevételek összege 15. 386 ezer forint, mely magába foglalja a mázsálási díjat, a helypénzt, a bérleti díjakat,
az étkezők térítési díjait, az Alföldvíz Zrt. által fizetett bérleti díjakat, valamint az Államháztartáson belül
továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit is.
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A kiadások alakulása
A 2015. évi koncepció 77. 332. ezer forint kiadással számol, mely összegből a működtetési kiadásokra 64.
806 ezer forintot fordít. A hiány mértéke 20. 691 ezer forint, melyet a 2014. évi pénzmaradványból kívánunk
biztosítani.
A személyi juttatásoknál a 2014. évi tervezett költségvetés alapján terveztük. A működési kiadásokból a személyi
kiadások összege 14. 289 ezer forint, a járulékokra tervezett összeg
3. 884 ezer forint, a dologi és egyéb folyó kiadások összege 39. 153. ezer forint. Működési célú pénzeszköz
átadás összege 5.980 ezer forint. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli
ellátásokra 1. 500 ezer forintot terveztünk.
 
A felhalmozási kiadások összege 12. 526 ezer forint, mely magába foglalja a ligetben a közvilágítás megoldását,
járdák felújításához szükséges anyagot, a konyhára kis értékű eszközök beszerzését, valamint az ivóvízminőség
program 2015. évi önerejét.
 
A koncepcióban 20. 691 ezer forint hiánnyal számoltunk, melyet a 2014. évi pénzmaradványból kívánunk
biztosítani.
 
 
 
 
Döntési javaslat:
2015. évi koncepció
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés, beszámoló
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az
előterjesztés szerint elfogadja.
 
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:

A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások
csökkentésének a lehetőségeit,
működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,

 
Határidő:
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
 
 
Hunya, 2014. december 1.
 
 
 
 
                                                                                                          Petényi Szilárdné
                                                                                                            polgármester

 

melléklet a 2015. évi költségvetési koncepcióhoz.1.

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepció
    
  Adatok E Ft-ban

 A B C
 megnevezés 2014. terv 2015. terv

1 Intézményi működési bevétel 13 398 15 386
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 9 800 0
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 10 200
4 Közhatalmi bevételek 24 420 23 920
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 146 7 135
6 Működési bevétel összesen 54 764 56 641
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
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11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 36 159 20 691
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 90 923 77 332
15 Személyi juttatás 23 052 14 289
16 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 884
17 Dologi kiadás 42 266 39 153
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 450 5 610
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 530 370
20 Működési célú tartalék 8 630 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 1 500
22 Működési kiadás összesen 86 323 64 806
23 Felújítás 0 0
24 Beruházás 900 2 449
25 Egyéb felhalmozási kiadás 3 700 10 077
26 Felhalmozási kiadás összesen 4 600 12 526
27 Finanszírozási kiadások 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 90 923 77 332
 
 
 

 
2. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
 

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
    
  Adatok E Ft-ban

 A B C
 megnevezés 2014. terv 2015. terv

1 Intézményi működési bevétel 13 398 15 386
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 9 800 0
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 10 200
4 Közhatalmi bevételek 24 420 23 920
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 146 7 135
6 Működési bevétel összesen 54 764 56 641
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 36 159 20 691
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 90 923 77 332
 
 

3. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz
 

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése
    
  Adatok E Ft-ban

 A B C
 megnevezés 2014.terv 2015. terv
1 Bérleti díj 1 092 1 155
2 Intézményi ellátási díjak 6 741 7 329
3 Alkalmazottak térítése 319 18
4 ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás 2 295 1 785
5 ÁFA befizetések 2 371 2 519
6 Mázsálási díj 200 200
7 Helypénz 240 240
8 Magyar Telekom Nyrt. Vagyonhasznosítási jutalék  600
9 Békés Megyei Vízművek Zrt. vagyonkezelési díj  600
10 Békési Kistérség vagyonhasznosítási jutalék  750
11 Sírhely értékesítése 40 40
12 Jogosítvány újítás 100 150
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13 Saját bevétel összesen: 13 398 15 386
14 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről  10 200
15 Rendszeres segély átvett pénz 0 0
16 Mezőőri jár. átvett pénz 0 0
17 Közcélú munkavégzők támogatása 0 0
18 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0
19 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 10 200
20 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 9800 0
21 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
22 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
23 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
24 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 9800 0
25 Közhatalmi bevételek   
26 Igazgatási szolgáltatási díj 20 20
27 Iparűzési adó 16 000 16 000
28 Építményadó 0 0
29 Magánszemélyek kommunális adója 4 500 4 000
30 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0
31 Gépjármű adó 3 900 3 900
32 Különféle bírságok 0 0
33 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
34 Mezőőri járulék bevétele 0 0
35 Közhatalmi bevételek összesen 24 420 23 920
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása   
37 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
38 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása 8 060 8 060
39 -Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
40 -Közvilágítás támogatása 3 710 3 710
41 -Köztemető fenntartás támogatása 100 100
42 -Közutak fenntartásának támogatása 2 011 2 011
43 Beszámítás összege -6 642 -6 642
44 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 1 500
45 Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása 25 25
46 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
47 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 1 856 1 856
48 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
49 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 765 762
50 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 82 74
51 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
52 Egyéb központi támogatás 0 0
53 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 7 146 7 135
54 Működési bevétel összesen 54 764 46 441
55 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.   
56 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
57 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
58 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
59 Koncesszióból származó bevételek 0 0
60 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0
61 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
62 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
63 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 0
64 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 
65 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
66 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
67 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása   
68 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
69 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
70 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
71 Felhalmozási bevételek összesen 0 0

 
 

 
4. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz
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Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
    
  Adatok E Ft-ban

 A B C
 megnevezés 2014. terv 2015. terv

1 Személyi juttatás 23 052 14 289
2 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 884
3 Dologi kiadás 42 266 39 153
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 450 5 720
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 530 260
6 Működési célú tartalék 8 630 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 1 500
8 Működési kiadás összesen 86 323 64 806
9 Felújítás 0 0
10 Beruházás 900 2 449
11 Egyéb felhalmozási kiadás 3 700 10 077
12 Felhalmozási kiadás összesen 4 600 12 526
13 Finanszírozási kiadások 0 0
14 Tárgyévi kiadás összesen 90 923 77 332
 
 

5. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
 
 

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2015. évben 
     
    Adatok E Ft-ban
 A B C D
 Kormányzati funkció megnevezés 2014. terv 2015. terv
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.   
2  Személyi juttatás 0 0
3  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4  Dologi kiadás 3 230 3 230
5  Működési célú támogatásértékű kiadás 110 110

6  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

7  Működési célú tartalék 0 0
8  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9  Működési kiadás összesen 3 340 3 340
10 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás   
11  Személyi juttatás 0 0
12  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13  Dologi kiadás 2 764 2 764
14  Működési célú támogatásértékű kiadás 136 136

15  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

16  Működési célú tartalék 0 0
17  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18  Működési kiadás összesen 2 900 2 900
19 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása   
20  Személyi juttatás 0 0
21  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22  Dologi kiadás 4 888 3 030
23  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

24  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

25  Működési célú tartalék 0 0
26  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27  Működési kiadás összesen 4 888 3 030
28 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás   
29  Személyi juttatás 736 738
30  Munkaadókat terhelő járulék 202 202
31  Dologi kiadás 482 462
32  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
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33  kívülre 0 0
34  Működési célú tartalék 0 0
35  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36  Működési kiadás összesen 1 420 1 402
37 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.   
38  Személyi juttatás 4 000 4 258
39  Munkaadókat terhelő járulék 908 1 055
40  Dologi kiadás 0 0
41  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

42  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

43  Működési célú tartalék 0 0
44  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45  Működési kiadás összesen 4 908 5 313
46 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás  
47  Személyi juttatás 8 662 496
48  Munkaadókat terhelő járulék 1 169 67
49  Dologi kiadás 0 0
50  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

51  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

52  Működési célú tartalék 0 0
53  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54  Működési kiadás összesen 9 831 563
55 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram   
56  Személyi juttatás 0 0
57  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58  Dologi kiadás 0 0
59  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

60  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

61  Működési célú tartalék 0 0
62  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63  Működési kiadás összesen 0 0
64 064010 Közvilágítás   
65  Személyi juttatás 0 0
66  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
67  Dologi kiadás 3 810 3 810
68  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

69  Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

70  Működési célú tartalék 0 0
71  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72  Működési kiadás összesen 3 810 3 810
73 066020 Községgazdálkodás   
74  Személyi juttatás 961 100
75  Munkaadókat terhelő járulék 260 203
76  Dologi kiadás 5 707 5 325
77  Működési célú támogatásértékű kiadás 4 284 4 504

78  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 270 0

79  Működési célú tartalék 8 630 0
80  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81  Működési kiadás összesen 20 112 10 132
82 011130 Finanszírozási műveletek   
83  Személyi juttatás 0 0
84  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85  Dologi kiadás 0 0
86  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

87  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

88  Működési célú tartalék 0 0
89  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90  Működési kiadás összesen 0 0
91 107051 Étkeztetés   
92  Személyi juttatás 3 255 3 259
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93  Munkaadókat terhelő járulék 885 886
94  Dologi kiadás 5 970 5 760
95  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

96  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

97  Működési célú tartalék 0 0
98  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99  Működési kiadás összesen 10 110 9 905
100 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás  
101  Személyi juttatás 0 0
102  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103  Dologi kiadás 533 635
104  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

105  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

106  Működési célú tartalék 0 0
107  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108  Működési kiadás összesen 533 635
109 091110 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai  
110  Személyi juttatás 0 0
111  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112  Dologi kiadás 102 102
113  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

114  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

115  Működési célú tartalék 0 0
116  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117  Működési kiadás összesen 102 102
118 092120 Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat  
119  Személyi juttatás 0 0
120  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121  Dologi kiadás 2 540 1 910
122  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 

123  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

124  Működési célú tartalék 0 0
125  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126  Működési kiadás összesen 2 540 1 910
127 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások  
128  Személyi juttatás 0 0
129  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130  Dologi kiadás 0 0
131  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

132  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

133  Működési célú tartalék 0 0
134  Ellátottak pénzbeli juttatása 1 100 1 100
135  Működési kiadás összesen 1 100 1 100
136 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137  Személyi juttatás 0 0
138  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139  Dologi kiadás 0 0
140  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

141  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

142  Működési célú tartalék 0 0
143  Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300
144  Működési kiadás összesen 300 300
145 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások  
146  Személyi juttatás 0 0
147  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148  Dologi kiadás 0 0
149  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

150  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0
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151  Működési célú tartalék 0 0
152  Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100
153  Működési kiadás összesen 100 100
154 047410 Ár- és belvízvédelem   
155  Személyi juttatás 0 0
156  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157  Dologi kiadás 305 540
158  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

159  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

160  Működési célú tartalék 0 0
161  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162  Működési kiadás összesen 305 540
163 072111 Háziorvosi alapellátás   
164  Személyi juttatás 5 438 5 438
165  Munkaadókat terhelő járulék 1 471 1 471
166  Dologi kiadás 2 451 2 655
167  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

168  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

169  Működési célú tartalék 0 0
170  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171  Működési kiadás összesen 9 360 9 564
172 072311 Fogorvosi alapellátás   
173  Személyi juttatás 0 0
174  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175  Dologi kiadás 1 795 2 495
176  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

177  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

178  Működési célú tartalék 0 0
179  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180  Működési kiadás összesen 1 795 2 495
181 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  
182  Személyi juttatás 0 0
183  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184  Dologi kiadás 1 053 653
185  Működési célú támogatásértékű kiadás 400 400

186  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

187  Működési célú tartalék 0 0
188  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189  Működési kiadás összesen 1 453 1 053
190 102030 Idősek nappali ellátása   
191  Személyi juttatás 0 0
192  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193  Dologi kiadás 738 650
194  Működési célú támogatásértékű kiadás 520 570

195  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

196  Működési célú tartalék 0 0
197  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198  Működési kiadás összesen 1 258 1 220
199 084031 Civil szervezetek működési támogatása   
200  Személyi juttatás 0 0
201  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202  Dologi kiadás 0 0
203  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

204  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 260 260

205  Működési célú tartalék 0 0
206  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207  Működési kiadás összesen 260 260
208  Közfoglalkoztatás   
209  Személyi juttatás 0 0
210  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
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211  Dologi kiadás 0 0
212  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

213  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

214  Működési célú tartalék 0 0
215  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216  Működési kiadás összesen 0 0
217 082044 Könyvtári szolgáltatások   
218  Személyi juttatás 0 0
219  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220  Dologi kiadás 2 080 1 880
221  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

222  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

223  Működési célú tartalék 0 0
224  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225  Működési kiadás összesen 2 080 1 880
226 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227  Személyi juttatás 0 0
228  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229  Dologi kiadás 1 900 2 223
230  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

231  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

232  Működési célú tartalék 0 0
233  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234  Működési kiadás összesen 1 900 2 223
235 013320 Köztemető fenntartás és működtetés   
236  Személyi juttatás 0 0
237  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238  Dologi kiadás 1 067 178
239  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

240  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

241  Működési célú tartalék 0 0
242  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243  Működési kiadás összesen 1 067 178
244 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése  
245  Személyi juttatás 0 0
246  Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247  Dologi kiadás 851 851
248  Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0

249  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 0 0

250  Működési célú tartalék 0 0
251  Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252  Működési kiadás összesen 851 851
253  Összesen:   
254  Személyi juttatás 23 052 14 289
255  Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 884
256  Dologi kiadás 42 266 39 153
257  Működési célú támogatásértékű kiadás 5 450 5 720

258  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 530 260

259  Működési célú tartalék 8 630 0
260  Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 1 500
261  Működési kiadás összesen 86 323 64 806
 
 

6. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének
2015. évi költségvetése

  Adatok E Ft-ban
 A B C
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 megnevezés 2014. terv 2015. terv
1 Bevételek   
2 Közös hivatal működésének támogatása 7 649 7 649
3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   
4 Normatív lakásfenntartási támogatás 0 0
5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 0
6 Rendszeres szociális segély 0 0
7 Óvodáztatási támogatás 0 0
8 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről 3 409 3 409
9 Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről 0 0
10 Bevételek összesen 11 058 11 058
11 Kiadások   
12 Személyi juttatás 5 958 5 958
13 Munkaadókat terhelő járulék 1 600 1 600
14 Dologi kiadás 3 300 3 300
15 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
16 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200
19 Működési kiadás összesen 11 058 11 058
 
 

 
7. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.

 
 

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése
   Adatok E Ft-ban
 A  B

 megnevezés 2014. évi terv 2015. évi terv
1 Felújítások   
2 Útfelújítás 0 0
3 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 0 0
4 Beruházások   
5 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 3 700 10 077
6 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése              500 0
7 3 db gáztűzhely beszerzése              300 0
8 1 db Hűtőgép beszerzése              100 0
9 Konyhára kisértékű eszközök beszerzése  64
10 Ligetben új világítás  1 905
11 Járdaépítés  480
12 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 4 600 12 526
14 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
15 Felhalmozási célú céltartalék 0 0
17 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 4 600 12 526
18 Finanszírozási kiadások   
19 Finanszírozási kiadások összesen 0 0
 
 
 

 

Döntési javaslat 

"2015. évi koncepció."

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az
előterjesztés szerint elfogadja.
 
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:

A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások
csökkentésének a lehetőségeit,
működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,

 
Határidő:
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
 
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. december 10-i ülésére 

Tárgy:  2015. évi átmeneti gazdálkodás.
Készítette:  Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:  Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló előterjesztését előreláthatólag jövő év februári ülésén fogja tárgyalni. Ebből következően január 1-jétől a
költségvetési rendelet megalkotásáig nem rendelkezünk elfogadott költségvetési előirányzatokkal, ugyanakkor a
működés folyamatosságáról, annak finanszírozásáról gondoskodni kell.
Annak érdekében, hogy szabályozott legyen az átmeneti időszak, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján indítványozom megalkotni az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet.
Ebben a Képviselő-testület felhatalmazását kérem, hogy a szükséges és indokolt kiadásokat teljesítsük, az
önkormányzat esetleges bevételeit beszedhessük. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időszakában befolyó
bevételek és teljesített kiadások a 2015.évi költségvetési rendelet részét képezik.
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a csatolt rendelet-tervezet szerinti elfogadását.
 
Hunya, 2014. december 2.
                                                                                                  Petényi Szilárdné
                                                                                                    Polgármester
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..../2014. (XII.......) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert. Hogy 2015. január 1. napjától
a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi
keretek között beszedje és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadásai előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
 
2.§ (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban a Munkaügyi
Központ által támogatott 20 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka kifizethető.
 
(2) A 2015. január 1.-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről alkotott törvény
rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás
időszakában végrehajthatók.
 
 (3)  A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2015. évi költségvetési
rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
 
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
 
a) az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2014. évre
jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelően teljesíthetők.
 
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére
kifizetése a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
 
4. § A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható,
azokra kötelezettség nem vállalható.
 
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett
bevételeket be kell illeszteni.
 
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
 

Döntési javaslat 

"2015. évi átmeneti gazdálkodás"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

..../2014. (XII.......) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert. Hogy 2015. január 1. napjától
a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi
keretek között beszedje és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadásai előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
 
2. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban a Munkaügyi
Központ által támogatott 20 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka kifizethető.
(2) A 2015. január 1.-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről alkotott törvény
rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás
időszakában végrehajthatók.
(3)  A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2015. évi költségvetési
rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
 
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
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a) az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2014. évre
jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelően teljesíthetők.
 b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére
kifizetése a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
 
4. § A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható,
azokra kötelezettség nem vállalható.
 
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett
bevételeket be kell illeszteni.
 
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. december 10-i ülésére 

Tárgy:  Tájékoztatás települési adó bevezetésének lehetőségéről
Készítette:  Enyedi László
Előterjesztő:  Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) az önkormányzatok jogát a helyi adók tekintetében eddig két
területre korlátozta: arra, hogy kivetik-e a parlament által elfogadott helyi adó törvényben szereplő valamelyik helyi
adót, illetve, ha igen, milyen adómértékkel. Ez év végéig tehát a települési önkormányzat képviselő-testülete a
törvény felhatalmazása alapján arról dönthetett, hogy bevezeti-e a törvényben meghatározott helyi adók
valamelyikét, meghatározhatta a törvény keretei közt az alkalmazott adómértékeket, kedvezményeket,
mentességeket.
 
A Htv. 2015. január 1-től hatályba lépő módosítása szerint azonban a települési önkormányzat képviselő-testülete
már nem csak helyi adókat, hanem ún. települési adókat is bevezethet.
 
Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet,
vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve,
hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam,
önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági
őstermelő, jogi személy, egyéni cég, egyéb szervezet). A települési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az
önkormányzati adóhatóság látja el. A települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat települési adót önadózással
megállapítandó adóként is bevezethet. A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat
bevétele.
 
A települési adó bevezetésének időpontjánál is figyelembe kell azonban venni Magyarország stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ának előírását, mely szerint a helyi adó fizetési kötelezettség növekedését
eredményező adórendeletet, annak hatálybalépését megelőző 30 nappal ki kell hirdetni.
 
A települési adó valamely formájának bevezetését indokolhatja többek közt:
 
- az önkormányzat saját bevételei növelésének, a helyi adók mértékének emelése melletti, legjelentősebb
lehetősége,
- a szociális ellátások, támogatások rendszerének átalakulásából, egyéb törvények (pl: hulladékgazdálkodási
törvény) változásából adódó, az önkormányzatot terhelő többlet kiadások fedezetéül szolgálhat,
- forrása lehet egy, a településen magvalósulandó konkrét feladatnak, vagy fejlesztésnek.
 
A települési adó bevezetése ellen szólhat például:
 
- a lakosság jelentős része már jelenleg is elszegényedett, fizetésképtelen,
- nagy arányú a munkanélküliség,
- csökken a település lélekszáma, nő az elvándorlás.
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.

 

Döntési javaslat 

"Tájékoztatás települési adó bevezetésének lehetőségéről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: helyi adó
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Megszavazandó alternatívák:
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A) alternatíva

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a települési adó bevezetésének
lehetőségéről szóló tájékoztatót, jelenleg nem kíván települési adót bevezetni.
 

 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
B) alternatíva

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a települési adó bevezetésének
lehetőségéről szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának
megtartása érdekében meg kívánja vizsgálni a települési adó bevezetésének lehetőségét, felkéri a jegyzőt a
lehetséges települési adó formájának kidolgozására.

 

Határidők, felelősök:

Határidő: 2015. 02. 28.
Felelős: Petényi Szilárdné
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. december 10-i ülésére 

Tárgy:  Jókai utcai telkek adóellenőrzése
Készítette:  Enyedi László
Előterjesztő:  Petényi Szilárdné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága ez év augusztusában ellenőrzést folytatott le a Jókai
utcai beépítetlen területek adózásával kapcsolatosan. Az adóhatóság az ellenőrzést egyszerűsített ellenőrzési
eljárás keretében folytatta le. Kinyomtatásra kerültek az adott terület ingatlanainak tulajdoni lapjai, melyek alapján az
adózásra kötelezettek megállapítása megtörtént. Azok, akik adóbevallást nem nyújtottak be, nem adóztak az
adóköteles ingatlanuk után, jegyzőkönyv megküldésével kerültek értesítésre az ellenőrzés megállapításairól. A
jegyzőkönyvben foglaltakra szinte kivétel nélkül minden adózó észrevételt tett. Észrevételükben legtöbben
elismerték az adóhiány megállapítását, viszont kérték az adóbírság mellőzését. Az ellenőrzésről szóló határozatban,
méltányolva az észrevételükben előadottakat, adóbírság kiszabására nem került sor, az adóhiány és annak
késedelmi pótléka viszont öt évre visszamenőleg megállapításra került. A határozat ellen egy esetben került sor
fellebbezés benyújtására, ebben az ügyben a Békés Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú adóhatóság fog
eljárni, dönteni.
 
Hunya Község Önkormányzata a belterületi beépítetlen földrészleteket (telkeket) magánszemélyek kommunális
adója keretében adóztatja. Az adó mértéke a kommunális adóban 13.000 Ft/év, melyből 4.000 Ft kedvezményben
részesül a belterületi beépítetlen telek tulajdonosa, vagyis ezen telkek esetében az éves fizetendő adó 9.000 Ft.
Eddig 42 db ilyen ingatlan volt adóztatva a község illetékességi területén. Az ellenőrzés során 36 db adózatlan
ingatlan került feltárásra, ez évi 324.000 Ft plusz bevételt jelent az önkormányzatnak.
 
A határozatok kiküldése után az adózók a képviselő-testületnek címzett levelükben kérték ezen ingatlanok utáni
kommunális adófizetési kötelezettség törlését arra hivatkozva, hogy a telkek nagy része csak részben, vagy
egyáltalán nincs közművel ellátva, megközelíthetetlenek, rajtuk mezőgazdasági művelés folyik.
 
A telkek kommunális adófizetési kötelezettség alóli jövőbeni mentesítése egyrészt a helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet módosításával lenne lehetséges, mely szerint a belterületi beépítetlen területek után nem
kellene kommunális adót fizetni, kikerülnének az adókötelezettség alól. Ebben az esetben viszont az eddigi 42 db
adózott ilyen ingatlant is mentesülne az adófizetési kötelezettség alól, ami évi 702.000 Ft bevételkiesést jelentene az
önkormányzatnak.
 
Másik lehetőség a község területrendezési tervének módosítása lenne. Ebben az esetben ezt a területet külterületté
lehetne átminősíteni, a külterületi beépítetlen földrészletek pedig nem képezik a kommunális adó tárgyát. Ennek az
eljárásnak viszont költségei vannak, amit az önkormányzat nem tud felvállalni, azt az érintett tulajdonosoknak
kellene viselniük. Ebben az esetben az eljárás elhúzódása miatt a 2015. évi kommunális adó még kivetésre kerülne.
 
További lehetőség, hogy az önkormányzat visszavásárolja ezen területeket azoktól a tulajdonosoktól, akik nem
kívánják fizetni a telkek utáni kommunális adót, ezt azonban csak az értékesítéskori áron lenne célszerű megtenni.
Ebben az esetben csak akkor nem kerülne kivetésre a 2015. évi kommunális adó, amennyiben az adásvételi
szerződés 2014. december 31-ig a földhivatalhoz benyújtásra kerülne.
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.

 

1. döntési javaslat 

"Jókai utcai telkek adóellenőrzése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: helyi adó
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.)
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önkormányzati rendeletét.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat 

"Jókai utcai telkek adóellenőrzése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: helyi adó
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Hunya Község Önkormányzata kezdeményezi a község településrendezési tervének a módosítását a Jókai utca
beépítetlen területeinek vonatkozásában, amennyiben ezt az érintett tulajdonosok kérik és vállalják az eljárás teljes
költségének a megfizetését.
 

 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

3. döntési javaslat 

"Jókai utcai telkek adóellenőrzése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: helyi adó
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Hunya Község Önkormányzata az eredeti értékesítési áron visszavásárolja a Jókai utca beépítetlen telkei közül
azokat, melyeket tulajdonosuk eladásra felkínál, amennyiben a területrendezési terv módosítására nem kerül sor.
 

 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. december 10-i ülésére 

Tárgy:  Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítás
Készítette:  Csényi István
Előterjesztő:  Petényi Szilárdné polgármester

 

Tisztelt Képviselő – testület!
 
JUHÁSZ Társas Ügyvédi Iroda részéről Dr. Juhász István ügyvéd ( 5600. Békéscsaba, Penza ltp. 1. fsz.1. )
előkészítette a Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítását.
 
A társasági szerződés módosítás a Felügyelő Bizottsági tagok személyének változása, illetve az új Ptk. ( 2013. évi
CLXXVII. törvény )  hatálybalépése miatt módosítani szükséges az okiratot, így ennek megfelelően terjeszteném elő
a tervezetet.
 
A Gyomaközszolg Kft. az okiratokat megküldte a társaság többi tagja részére.
 
A Gyomaközszolg Kft. a társasági szerződés módosítása, és az egységes szerkezetbe való foglalás elkészítésével,
valamint a cégbírósághoz való benyújtással dr. Juhász István ügyvédet bízta meg.  
 

 

1. döntési javaslat 

"Társasági szerződés módosítás"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kft. Kommunális Közszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű társasági szerződés módosítását.

 
Társasági szerződés módosításáról rendelkező okirat

 
 

Mely létrejött GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai
között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
 
Alulírott szerződő felek kölcsönösen és egyezően jelentik ki azt, hogy a társaság 2013. évi V. tv. ( Polgári
Törvénykönyv ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntenek, s a társasági szerződésüket az
alábbiak szerint módosítják:
 
A társasági szerződés 1. bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
Melynél fogva a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági
szerződésének 4./ pontjában megjelölt tagjai úgy határoznak, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a
jövőben a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a tagok közös
gazdasági céljaik elérése érdekében nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működtetik.
 
A társasági szerződésnek a társaság tagjainak felsorolására vonatkozó 4./ pontja a cégnyilvántartásban már
feltüntetett taggal kiegészül az alábbiak szerint:

 
Csárdaszállás Község Önkormányzata
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5621. Csárdaszállás, Petőfi utca 17. sz.
 
A társasági szerződésnek a társaság tagjainak törzsbetétei címet viselő 7./ pontja helyébe a cégnyilvántartásban
már feltüntetettekkel egyezően az alábbi rendelkezés lép:
 
7./ A társaság tagjainak törzsbetétei:
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata                                 17. 500.000 Ft pénzbeli betét
Dévaványa Város Önkormányzata                                         6.250.000 Ft pénzbeli betét
Hunya Község Önkormányzata                                                  250.000 Ft pénzbeli betét
Örménykút Község Önkormányzata                                           250.000 Ft pénzbeli betét
Kétsoprony Község Önkormányzata                                          250.000 Ft pénzbeli betét
Kardos Község Önkormányzata                                                 250.000 Ft pénzbeli betét
Csárdaszállás Község Önkormányzata                                   250.000 Ft pénzbeli betét
 
A társasági szerződés 9./ pontjának 2./ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, kivéve a társaság saját üzletrészét.
 
A társasági szerződés 11./ pontjának a pótbefizetésre vonatozó rendelkezése Csárdaszállás tagsági viszonyának
korábi létesítése miatt akként módosul, hogy e pont 3./ bekezdésében
 
 
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag által fizetendő pótbefizetés 3.500.000 Ft-ra módosul,míg a
Csárdaszállás Község Önkormányzata által fizetendő pótbefizetés 50.000 Ft-ban nyer megállapítást.
 
A társasági szerződés 12./ pontjának taggyűlésre vonatkozó szabályozása helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
12./ A taggyűlés:
 
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben aló
döntéshozatal. A legfőbb szerv ülése nem nyilvános, azon a társaság vezető tisztségviselői és a felügyelő bizottság
tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
 
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
döntést;
b) a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása;
f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal
munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
g) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő
bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
j) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
l) a társasági szerződés módosítása;
m) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal
 
A tagokat törzsbetéteik arányában minden 10.000 Ft, azaz Tízezer forint után 1 (egy) szavazat illeti meg.
 
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke egésze személyesen, vagy meghatalmazott útján képviselve
van.
 
A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a
cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes.
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A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni és a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók
elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.
 
A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a Ptk vagy a társasági
szerződés másképpen rendelkezik.
 
Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a
taggyűlés megtartása ellen a tagok nem tiltakoznak.
 
A társasági szerződés módosításához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához,
illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.
 
A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
 
Nincs szükség taggyűlés tartására és a társasági szerződés alakszerű módosítására a tagok személyében történt
változás esetén.
 
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az eredeti időpontra kitűzött taggyűlés és a megismételt taggyűlés
időpontja között legalább három napnak kell eltelnie, melyről a tagokat az eredeti meghívóban kell tájékoztatni.
Amennyiben a megismételt taggyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra hívják össze, akkor a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által
képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt
feltételekkel történhet.
 
A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
 
A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető köteles
összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy
- a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
- a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha         
vagyona tartozásait nem fedezi.
 
Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a taggyűlésről - az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával
megtartott taggyűlés kivételével - jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a
jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket,
nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a
szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben
részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 
Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy a tőlük elvárható gondosság mellett tudhatták,
hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
 
A felügyelő bizottság tagjai megbízatásának 2014. november hó 30. napján történt megszűnése miatt társasági
szerződés 16./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
16./ Felügyelő Bizottság
 
A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság látja el, amelynek tagjait öt éves határozott
időtartamra válasszák meg.
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjainak megbízatása 2014. december hó 1. napjától 2019. november hó 30
napjáig tart.
A felügyelő bizottság tagjai:
-Béres János ( Mezőtúr, 1961.04.19. an. Szilágyi Erzsébet ) 5500. Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 23. sz.  -Fülöp István
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(gyoma, 1954.09.24. an. Tamár Mária ) 5500. Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 10. sz.
-és…………………………………………………………………………………………….lakosok.
 
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő
bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés
tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy
egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit a felügyelő bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb
szervének ülését, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
 
A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai
legalább kétharmada jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá
csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles
összehívni a legfőbb szerv ülését.
 
A társasági szerződés 17./ pontja ( Záró rendelkezések) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
17./ Záró rendelkezések:
 
A társaság a GYOMASZOLG  IPARI PARK Kft. jogutódjaként, az abból történő kiválással jött létre.
 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a
pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai
között.
Ha a megszűnő társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső vagyonhányadot a többi tag között kell
felosztani a törzsbetéteik arányában.
 
A társaság működése határozatlan időtartamra szól.
 
Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
alkalmazni.
 
 
 
 
Szerződő felek e társasági szerződést módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt azzal írták alá,
hogy abba egyéb feltétel felvételét nem kívánják.
 
Gyomaendrőd, 2014. december 1. napján.
 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag Dévaványa Város Önkormányzata tag
 
 
 
Hunya Község Önkormányzata tag             Örménykút Község Önkormányzata tag
 
 
 
Kétsoprony Község Önkormányzata tag    Kardos Község Önkormányzata tag
 
 
Csárdaszállás Község Önkormányzata tag
 
 
 
Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:
Dr. Juhász István ügyvéd.-
 

Határidők, felelősök:

Határidő: 2014. 12. 10.
Felelős: Petényi Szilárdné
Hivatali felelős: Csényi István
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2. döntési javaslat 

"Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kft. Kommunális Közszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését.
 

Társasági szerződés
(Egységes szerkezetbe foglalva)

 
Melynél fogva a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági
szerződésének 4./ pontjában megjelölt tagjai úgy határoznak, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a
jövőben a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a tagok közös
gazdasági céljaik elérése érdekében nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működtetik.
 
 
1./ A társaság cégneve:
 
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 
2./ A társaság rövidített elnevezése:
 
GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
 
3./ A társaság székhelye:
 
5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
 
 

4./ A társaság tagjai:
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
 
Dévaványa Város Önkormányzata
5510. Dévaványa, Hősök tere 1. sz.
 
Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi u. 9.
 
Örménykút Község Önkormányzata
5556. Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.  
 
Kétsoprony Község Önkormányzata
5674. Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. 
 
Kardos Község Önkormányzata
5552. Kardos, Gyomai út 24. sz.
 
Csárdaszállás Község Önkormányzata
5621. Csárdaszállás, Petőfi utca 17. sz.
 
5./ A társaság tevékenységi köre:
 
Főtevékenység:
 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
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Egyéb tevékenységi körök:
38.12 ’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.22 ’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
81.29 ’08 Egyéb takarítás
37.00 ’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
39.00 ’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
38.21 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 
6./ A társaság törzstőkéje:
 
A társaság törzstőkéje 25.000.000 Ft, azaz Huszonötmillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétből áll.
 
7./ A társaság tagjainak törzsbetétei:
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata                              17.500.000 Ft pénzbeli betét
Dévaványa Város Önkormányzata                                         6.250.000 Ft pénzbeli betét
Hunya Község Önkormányzata                                                  250.000 Ft pénzbeli betét
Örménykút Község Önkormányzata                                           250.000 Ft pénzbeli betét
Kétsoprony Község Önkormányzata                                          250.000 Ft pénzbeli betét
Kardos Község Önkormányzata                                                  250.000 Ft pénzbeli betét
Csárdaszállás Község Önkormányzata                                   250.000 Ft pénzbeli betét
 
 
8./ A törzsbetét rendelkezésre bocsátása:
 
A törzsbetétek rendelkezésre bocsátása teljes egészében megtörtént.
 
A tagokat egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli.
 
9./ Üzletrészek, a tag üzletrészének átruházása, bevonása, felosztása:
 
Az üzletrész a tagok jogait, és a társaság vagyonából őket megillető hányadokat testesíti meg.
Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik.
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet, ha a tag további üzletrészeket szerez meg, üzletrésze az átvett
üzletrésszel megnövekszik.
 
Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, kivéve a társaság saját üzletrészét.
 
Az üzletrész kívülálló személyre csak a taggyűlés hozzájárulásával, a törzsbetét teljes befizetését követően
ruházható át. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása csak akkor tagadható meg, ha az üzletrészét
átruházó tag az üzletrészét kifejezetten a társaság konkurens versenytársára kívánja átruházni, illetve, ha az
értékesítés olyan személy részére történne, akinek a személye ellen – társasági érdek folytán – valamennyi, a
társaságban maradó tag egybehangzóan tiltakozik.
 
A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján
átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.
Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni,
hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy
esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik az üzletrész kívülálló személyre
történő átruházásához szükséges hozzájárulás esetére is. Az elővásárlási jog átruházása semmis.
 
A taggyűlés az üzletrészt a törvényben meghatározott esetekben bevonhatja.
 
A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az üzletrészek
vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették.
Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrész
megvásárlása fedezetének megállapításával összefüggésben a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a
közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
 
A társaság tulajdonába került saját üzletrész után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a
határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
 
A törzstőkén felüli vagyonból megvásárolt üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles
elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás
szabályainak alkalmazásával bevonni.
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Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés
hozzájárulása szükséges. A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása
esetében is alkalmazni kell.
 
10./ Üzleti év, mérleg, a nyereség felosztása:
 
A társaság első üzletéve a társaság működése megkezdésének napján kezdődik és az év december 31. napjáig tart.
Ezt követően a táraság üzleti éve egybeesik a naptári évvel. Minden év május 31. napjáig a megelőző üzleti év
mérlegét az ügyvezető köteles a taggyűlés elé terjeszteni.
 
A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket vezeti. Az üzletév végével a
társaság könyvelője a táraság gazdálkodásáról a taggyűlés számára mérleget, illetve vagyonkimutatást készít a
külön jogszabályok által előírt határidőben.
 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság tevékenységéből
származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
 
11./ Pótbefizetések:
 
A taggyűlés jogosult arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára.
A pótbefizetés címén a tagok legfeljebb törzsbetétjük 20 %-ának a befizetésére kötelezhetők. Pótbefizetés évente
egy alkalommal rendelhető el, s az egy alkalommal befizethető összeg nem haladhatja meg a törzsbetét 10 %-át.
 
Az egyes tagok részére előírható pótbefizetés legmagasabb összege
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata          3.500.000 Ft
Dévaványa Város Önkormányzata                 1.250.000 Ft
Hunya Község Önkormányzata                            50.000 Ft
Örménykút Község Önkormányzata                   50.000 Ft
Kétsoprony Község Önkormányzata                   50.000 Ft
Kardos Község Önkormányzata                           50.000 Ft
Csárdaszállás Község Önkormányzata             50.000 Ft
 
A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
 
A pótbefizetést a tag a taggyűlés pótbefizetést elrendelő határozatának kézhezvételét követő 8 napon belül pénzbeli
befizetéssel köteles a társaság megjelölt számlájára befizetni, átutalni.
 
Ha a tag pótbefizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a társaság ügyvezetője 30 napos határidő
kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony
megszűnését eredményezi.
A 30. napos határidő eredménytelen eltelte esetén a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik.
Erről a tagot a társaság ügyvezetője írásban köteles értesíteni.
 
Ha a tag tagsági viszonya a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása miatt szűnik meg, intézkedni kell az üzletrész
értékesítése felől. Az értékesítés során elsősorban a taggal való megállapodást kell irányadónak tekinteni. Abban az
esetben viszont,ha megállapodás nem jönne létre a tagsági viszony megszűnésétől számított 45 napon belül
érverést kell tartani.
 
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni, de a visszatérítésre
csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor.
 
12./ A taggyűlés:
 
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben aló
döntéshozatal. A legfőbb szerv ülése nem nyilvános, azon a társaság vezető tisztségviselői és a felügyelő bizottság
tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
 
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
döntést;
b) a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
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d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása;
f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal
munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
g) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő
bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
j) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
l) a társasági szerződés módosítása;
m) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal
 
A tagokat törzsbetéteik arányában minden 10.000 Ft, azaz Tízezer forint után 1 (egy) szavazat illeti meg.
 
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke egésze személyesen, vagy meghatalmazott útján képviselve
van.
 
A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a
cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes.
 
A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni és a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók
elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.
 
A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a Ptk vagy a társasági
szerződés másképpen rendelkezik.
 
Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a
taggyűlés megtartása ellen a tagok nem tiltakoznak.
 
A társasági szerződés módosításához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához,
illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.
 
A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
 
Nincs szükség taggyűlés tartására és a társasági szerződés alakszerű módosítására a tagok személyében történt
változás esetén.
 
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az eredeti időpontra kitűzött taggyűlés és a megismételt taggyűlés
időpontja között legalább három napnak kell eltelnie, melyről a tagokat az eredeti meghívóban kell tájékoztatni.
Amennyiben a megismételt taggyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra hívják össze, akkor a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által
képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt
feltételekkel történhet.
 
A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
 
A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető köteles
összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy
- a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
- a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha          
vagyona tartozásait nem fedezi.
 
Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a taggyűlésről - az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával
megtartott taggyűlés kivételével - jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a
jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket,
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nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a
szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben
részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 
Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy a tőlük elvárható gondosság mellett tudhatták,
hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
 
13./ Az ügyvezető:
 
A társaság ügyvezetését 1 ügyvezető látja el.
 
A társaság ügyvezetője:
 
Fekete József ( an. Székely Zsuzsanna ) 5650. Mezőberény, Békési u. 19/a. sz. alatti lakos, aki 2011. szeptember 1.
napjától 2016. augusztus hó 30. napjáig látja el az ügyvezetői teendőket.
 
A társaság tevékenységét – a jogszabályok és a taggyűlés határozatai alapján – az ügyvezető irányítja.
 
Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és
irataiba való betekintést lehetővé tenni.
 
Az ügyvezető a jelen társasági szerződés alapján a taggyűlés külön hozzájárulása nélkül is jogosult más gazdasági
társaságban társasági részesedést szerezni, továbbá más gazdálkodó szervezetben vezető tisztséget ellátni.
 
Az ügyvezető visszahívásához a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 
A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
 
14./ A cégjegyzés:
 
Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok, vagy más hatóságok
előtt. Az ügyvezető önállóan jogosult eljárni.
 
A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégszöveget az ügyvezető
önállóan írja alá, hiteles cégaláírásának megfelelően.
 
15./ A Könyvvizsgáló:
 
A társaság könyvvizsgálója a KENZÁL gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( 5540.
szarvas, Vasút u. 39. Cg. sz. 04-09-003546, ) a könyvvizsgálatért személyében felelős Lázárné Kovács Etelka ( an.
Kécskei Piroska ) 5540. Szarvas, Malom u. 9/4. sz. alatti lakos, bejegyzett könyvvizsgáló, könyvvizsgálói igazolvány
száma: 005927. A könyvvizsgáló megbízatása 2010, június 01. napjától 2015. május 31. napjáig szól.
A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak.
 
16./ Felügyelő Bizottság
 
A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság látja el, amelynek tagjait öt éves határozott
időtartamra válasszák meg.
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjainak megbízatása 2014. december hó 1. napjától 2019. november hó 30
napjáig tart.
A felügyelő bizottság tagjai:
-Béres János ( Mezőtúr, 1961.04.19. an. Szilágyi Erzsébet ) 5500. Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 23. sz. -Fülöp István
(gyoma, 1954.09.24. an. Tamár Mária ) 5500. Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 10. sz.
-és…………………………………………………………………………………………….lakosok.
 
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő
bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés
tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy
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egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit a felügyelő bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb
szervének ülését, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
 
A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai
legalább kétharmada jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá
csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles
összehívni a legfőbb szerv ülését.
 
 
17./ Záró rendelkezések:
 
A társaság a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. jogutódjaként, az abból történő kiválással jött létre.
 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a
pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai
között.
Ha a megszűnő társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső vagyonhányadot a többi tag között kell
felosztani a törzsbetéteik arányában.
 
A társaság működése határozatlan időtartamra szól.
 
Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
alkalmazni.
 
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a társasági szerződés első bekezdésének, 3,4,7,9,11,12,16, és 17.
pontjának módosítása adott okot. A változások az egységes szerkezű okiratban dőlt betűvel kerültek megjelölésre.
Gyomaendrőd, 2014. december 1. napján.
 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag Dévaványa Város Önkormányzata tag
 
 
 
Hunya Község Önkormányzata tag             Örménykút Község Önkormányzata tag
 
 
Kétsoprony Község Önkormányzata tag    Kardos Község Önkormányzata tag
 
Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:
Dr. Juhász István ügyvéd.-
 

Határidők, felelősök:

Határidő: 2014. 12. 10.
Felelős: Petényi Szilárdné
Hivatali felelős: Csényi István
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. december 10-i ülésére 

Tárgy:  Szándéknyilatkozat szennyvízberuházási társuláshoz csatlakozásról
Készítette:  Megyeri László
Előterjesztő:  Petényi Szilárdné polgármester

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A novemberi ülésen már szóban jeleztem, hogy pályázati lehetőség nyílt a település szennyvízelvezetésének
megoldására. A pályázat 2015. év végéig nyújtható be, de az első forduló már május 31-én zárul.
A pályázatban érdekelt települések közül Kétsoprony és Kamut jelezte, hogy Hunyával közösen nyújtana be
pályázatot.
Az elmúlt ülésen ismertettem, hogy a rendszer kiépítésére a helyi önerő is rendelkezésre állhat, hisz a lakosság
2008 óta takarékoskodik ilyen célra a Fundamenta alapban.
A testülettől kapott felhatalmazás alapján november 24-én részt vettem azon az egyeztető megbeszélésen ahol
Kardos is képviseltette magát. Az egyeztetésen született megállapodás alapján a következő határozati javaslatot
terjesztem a Képviselő-testület elé.
 
 

Döntési javaslat 

"Szándéknyilatkozat szennyvízberuházási társuláshoz csatlakozásról"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes szándéknyilatkozatát adja arra vonatkozóan, hogy
Békés Megyében a Közép Békési Térségben, a KEHOP 2. prioritási tengely „Települési vízellátás, szennyvíz-
elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés”fejlesztése megvalósítására önkormányzati társulást hoz létre Kamut,
Kétsoprony, Hunya, Bélmegyer, Kardos, Csabacsűd, Örménykút községek részvételével. A társulás célja, hogy az
önkormányzatok szennyvízkezelési (vízgazdálkodási) önkormányzati feladatellátása érdekében együttesen
fejlesztési (beruházási) terveket készítsenek az aktuális pályázati kiírásokra (pl.: EMT, RMT stb.) és a pályázati
forrásokra (Széchenyi terv 2020) közösen társulásban – az eredményes pályázat érdekében - pályázatot nyújtsanak
be. A Képviselő-testület előzetesen rögzíteni kívánja, hogy a szennyvízkezelési fejlesztés megvalósítása külön-külön
településenként vagy agglomerációnként is lehetőség szerint megtörténhessen.
A Képviselő-testület előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati társulásban a feladatokat gesztori
minőségben Kamut Község Önkormányzata képviselje.
 
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Határidő: 2015. május 31.
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. december 10-i ülésére 

Tárgy:  Év végi jutalom kifizetése
Készítette:  Petényi Szilárdné polgármester
Előterjesztő:  Petényi Szilárdné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetésünkben nem lett terveztünk jutalmat, ugyanakkor úgy érzem, hogy valamilyen szinten ki kell
fejeznünk az egyes dolgozók munkájával kapcsolatos elégedettségünket.
Ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014 évi költségvetésben jóváhagyott tartalék terhére
átcsoportosítást végezhessünk jutalomra és annak terheire.
Dr. Fabó János háziorvosnak 288.600 Ft. , Dr. Fabó Jánosné asszisztensnek pedig 111.600 Ft.-ot , tehát 1-1 havi
bérét javaslom kifizetni munkájuk elismeréséül.
Az Önkormányzatot terhelő jutalom 400 ezer forint, járulékai pedig 108 ezer forint.
Ennek alapján kérem a jutalom előirányzatának emelését 400.000 forinttal, a szociális hozzájárulási adó előirányzat
emelését 108.000 forinttal.
Az Önkormányzat hozzájárul a jegyző és az aljegyző jutalmához 50-50 ezer forinttal, illetve Szopkó Rudolfné 35
ezer Ft, Kulik Edit 25 ezer Ft jutalmához.
Az így jutalmazásra fordított összeg: 160.000 Ft, a járulék 43.000 forint, amit a Közös Hivatal költségvetésébe kell
átadni.
Ennek alapján kérem a Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulásának emelését 203.000 forinttal.
Kérem a tisztelt Képviselő - testületet javaslatom megtárgyalására, és elfogadására.

 

Döntési javaslat 

"Jutalmazáshoz előirányzat biztosítás"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 203.000 hozzájárul a Közös Önkormányzati
Hivatal működési kiadásához. Az önkormányzat  jutalom előirányzatát megemeli 400.000 forinttal, a szociális
hozzájárulási adó előirányzatát 108.000 forinttal emeli meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal


	1. napirendi pont
	2. napirendi pont
	3. napirendi pont
	4. napirendi pont
	5. napirendi pont
	6. napirendi pont
	7. napirendi pont
	8. napirendi pont



