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Jegyzőkönyv
Készült: 2012. március 6-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 5 jelen van. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné körjegyzőt, melyet a
testület egyhangúan elfogad. A polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor,
mert az előző testületi ülésen nem született döntés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. A polgármester
ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét, melyet a testület egyhangúan az alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése - rendelet

Előadó: polgármester
A polgármester átadja a képviselőknek az önkormányzat 2012. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést és
rendelet-tervezet, és szünetet rendel el annak áttanulmányozására. Elmondja, hogy az előterjesztés csak néhány
pontban tér el a 2012. február 20-i ülésen tárgyalt előterjesztéstől és a testület akkori, a költségvetés további
tervezésére vonatkozó iránymutatása alapján készült. Megítélése szerint így az előterjesztés áttanulmányozása
nem von el olyan sok időt, mivel ezekkel a kérdésekkel a testület már foglalkozott a költségvetés első körben
való tárgyalásakor.
Szünet után.
1. napirendi pont
A polgármester az önkormányzat 2012. évi költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a törvényi előírások
a februári ülés óta nem változtak. A tervezet 12.913ezer ft működési hiánnyal számol, a tavalyi évhez képest ez
mégis előrelépést jelent, mivel akkor közel 17milliós hiánnyal indult az önkormányzat az évnek, amit év közben
két
ÖNHIKI pályázat segítségével (10.723ezer ft, 5.702ezer ft) sikerült kiküszöbölni. A hivatali
létszámcsökkentésnek és a takarékos gazdálkodásnak tehát meglett az eredménye. A polgármester tájékoztatja a
testületet, hogy a sportköri egyesületi beszámoló készítése folyamatban, a következő ülésre kerül beterjesztésre.
A polgármester elmondja, hogy a Stabilitási törvény szerint a Képviselő-testületnek döntenie kell az adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalásairól és annak fedezetéül szolgáló saját bevétel nagyságáról, tehát egy un.
stabilitási határozat jóváhagyására is szükség van a költségvetési rendelet elfogadása előtt, melyre vonatkozó
határozati javaslatot az előterjesztés tartalmazza.
A polgármester hivatkozva az előterjesztésre és a rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester először az előterjesztés szerinti un. stabilitási határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, melyet a
testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:
51/2012.(III.6.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 29.§ (3)bekedése szerint a 2012. költségvetési évet követő 3 évre az alábbiak szerint állapítja meg
az önkormányzat saját bevételét, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét és hitel
felvételi korlátját:
Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa (ezer Ft)
2012.
2013.
2014.
2015.
A) Saját bevételek
15.103
15.370
15.625
15.880
helyi adók
13.175
13.400
13.600
13.800
vagyon haszn.szárm.bevétel
1.462
1.500
1.550
1.600
kamat
200
200
200
200
egyéb sajátos folyó bevétel
266
270
275
280
B) Fizetési kötelezettség
-400
0
0
0
rövid lejáratú kötelezettség
-400
0
0
0
C) Hitel felvételi korlát ((A-B)*50%)
7.352
7.685
7.813
7.940

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az éves költségvetés készítése során az adósságot
keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát, mint hitelfelvételi korlátot vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester ezt követően az előterjesztéssel megegyező tartalommal szavazásra bocsátja az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló rendeletet, melyet a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint
hagy jóvá:

3/2012.(III.9.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a körjegyzőség 2012. évi koncepciójában megfogalmazottakat
végrehajtva a Körjegyzőség 2012. évi költségvetése már tartalmazza az igazgatási területről nyugdíjba vonuló
köztisztviselői álláshely be nem töltésével a létszámcsökkentést a hivatalnál. Időközben megjelent a 2011. évi
létszámcsökkentési döntések kompenzálására szolgáló pályázat, mely szerint ebben az esetben egy havi
felmentési illetmény és ezen összeg szociális hozzájárulási adója igényelhető vissza. A pályázat benyújtásához
azonban még az is szükséges, hogy az önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatot tegyen, mely szerint a
megszüntetett álláshelyet 5 évig nem állítja vissza és a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A polgármester az alábbiak szerint ismerteti a szavazásra bocsátandó határozat-tervezetet:
52/2012.(III.6.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 fő igazgatási előadói álláshely megszüntetésével
és Gőbölös István igazgatási főelőadó felmentésével kapcsolatosan kijelenti, hogy
1. a megszüntetett igazgatási előadói álláshelyet 5 évig nem állítja vissza,
2. a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárt a testület döntéséről értesítse és a
létszámcsökkentési pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, pályázat benyújtása - 2012.04.12.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg javaslatával kapcsolatos észrevételeiket.
Csukáné: Be kell nyújtani, még ha kevés pénz is várható.
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
52/2012.(III.6.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 fő igazgatási előadói álláshely
megszüntetésével és Gőbölös István igazgatási főelőadó felmentésével kapcsolatosan kijelenti, hogy
3. a megszüntetett igazgatási előadói álláshelyet 5 évig nem állítja vissza,
4. a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárt a testület döntéséről értesítse
és a létszámcsökkentési pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, pályázat benyújtása - 2012.04.12.
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.

kmf.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

