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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
április 29-én 1700 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Róka András, Dankovics Norbert képviselők (4 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az öttagú testületből négy megválasztott képviselő és a polgármester
jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés
napirendjét egyhangúlag (4 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:
1./
2./
3./

Az önkormányzat 2012 évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Ea.: polgármester
Az önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadása
Ea.: polgármester
Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea.: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészült, azt
mindenki megkapta. A számadatok azokat a kiadásokat tartalmazzák, amikről a képviselőtestület folyamatosan tájékoztatást kapott az év folyamán is. Takarékos gazdálkodást
igyekeztünk folytatni, ennek köszönhetően anyagi probléma az önkormányzatnál nem
adódott. Az ingatlanok értékesítése révén befolyt bevétel is hozzájárult ahhoz, hogy a
kötelezettségeinket teljesíteni tudtuk. Az év végén megtörtént adósságkonszolidáció
következtében a hitelünk kiegyenlítésre került, így pozitív egyenleggel tudtuk zárni az évet.
A képviselők áttekintették a számadatokat, majd ezt követően a polgármester javasolta a
rendeletet az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (4 igen szavazat) megalkotta 9/2013.
(V.2.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A második napirendi pont a 2014. évi koncepció elfogadása. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (1) bekezdése, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26.§. (1) bekezdése
alapján a 2014. évi költségvetési koncepciót április 30-ig kell elkészíteni és megtárgyalni.

Mivel számadatokat még nem ismerünk, ezért csak az elveket tudjuk lefektetni a tervezéshez.
Ez az anyag elkészült, kérem azt elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
39/2013. (IV.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24.§. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26.§. (1) bekezdése alapján benyújtott 2014.
évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A képviselő-testület a részletes tervezőmunka alapjául elfogadja az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.
2. A végleges költségvetés összeállítása során a koncepcióban foglalt alapelvek
érvényesülését kell biztosítani:
Felelős: polgármester
Határidő: költségvetési rendelettervezet készítésének időpontja
3./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A 2013. évi költségvetéshez kapcsolódóan van még egy kötelezettsége a
képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV. Törvény 29.§ (3)
bekezdés alapján az éves költségvetés elfogadását megelőzően meg kell állapítani, középtávú
tervben be kell mutatni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
Törvény alapján az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A fentiek alapján a képviselő-testületnek a 2013. évet követő három év várható bevételeinek
és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek tervezett összegét az előterjesztésben
foglaltak szerint kérem elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
40/2013. (IV.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény 29.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a középtávú tervezést az
alábbiak szerint fogadja el:
A képviselő-testület – összhangban a 2013.évi költségvetési koncepcióban
elfogadottakkal – az önkormányzat 2013. – 2016. évi, azaz középtávú gazdálkodása
során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az
önkormányzat működőképességének megőrzését és a feladatellátáshoz szükséges
feltételek biztosítását.
Ezen célkitűzések elérése érdekében – a jelenleg ismert pályázati kiírások ismeretében –
a képviselő-testület adósságot keletkezető ügylet kezdeményezését nem tervezi.
Kimutatás az önkormányzat 2013-2016.

közötti időszakban tervezett saját bevételeiről
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
(E Ft-ban)
Év

Saját bevétel

adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési
kötelezettség

2013.

8.753

0

2014.

10.100

0

2015.

11.000

0

2016.

11.500

0

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: A belső ellenőrzési jelentés a tavalyi évről elkészült. Két téma
ellenőrzésére került sor a tavalyi évben. Ismertette az ellenőrzési jelentés tartalmát, majd kérte
annak elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
41/2013. (IV.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012 évi belső
ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Ismét lehetőség lesz Leader pályázat benyújtására. Jó lenne ezt a
lehetőséget kihasználni és ennek keretében a túristaútnál egy kilátót építeni. A maximális
megpályázható összeg 5 millió forint, ezért nagyobb építéssel is járó beruházást nem tudunk
most megvalósítani. Az önkormányzatnál a támogatás a beruházás nettó összege, vagyis az
önerő mértéke az áfa összege. Javaslom, hogy az önkormányzat adja be ezt a pályázatot a
maximális összegre és a szükséges önrészt biztosítsa. A pályázat segítségével tudnánk egy
terepgondozó traktort vásárolni tartozékokkal, készülhetne egy kiadvány és lehetőség lenne
egy EU nap megszervezésére a településen. Mindez összesen az árajánlatok alapján
6.639.990,- Ft lenne, ebből a pályázati támogatás összege 4.999.992,- Ft, az önrész pedig
1.639.998,- Ft lenne. Úgy gondolom, ez nagyon jól jönne a településnek. A traktorhoz
tartozna utánfutó, hótoló, fűkasza is. Javaslom, adjuk be a pályázatot és biztosítsuk a
szükséges önrészt.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:

42/2013. (IV.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az
EMVA IV. tengely LEADER Közösségi kezdeményezések támogatása intézkedésre. A
pályázat keretében támogatást igényel egy darab komplett, utánfutóval, hótolóval,
fűkaszával, tartozékokkal felszerelt terepgondozó traktor beszerzésére, egy EU nap
megrendezésének költségeire, továbbá egy komplett kiadvány költségeire és a pályázat
megvalósításához tartozó egyéb költségekre. A projekt teljes költsége 6.349.990,- Ft,
melyből az igényelt támogatás összege 4.999.992,- Ft, az önrész összege 1.639.998,- Ft. A
képviselő-testület az önrészt az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalék
előirányzata terhére biztosítja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
előkészítésével és a pályázat benyújtásával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1900 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
jegyző

Horváth Ádám
polgármester

Kimutatás
a 2013.04.29-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
A rendelet száma
(a zárójelben a kihirdetés
napja szerepel)

1.

9/2013. (V.2.)
önkormányzati
rendeletet

A rendelet címe

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról

A határozat száma

A rendelet
hatályba lépése

2013. 05. 03.

Módosított rendelet címe, száma

_____________________
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Hatályon kívül helyezett
rendelet címe, száma
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