Jegyzőkönyv

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 16,00 órakor tartott
rendes üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk
Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Mészáros Attiláné alpolgármester, Gerencsér
Jenő és Grózner Tiborné képviselők
Igazoltan távol maradt: Kovács Tibor képviselő
Meghívottként megjelent: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető, Pusztai Klára
pénzügyi ügyintéző
Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az
ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai
ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Beszámoló Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
2./ Egyebek

A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Beszámoló Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Felkérem Pusztai Klárát, a Letenyei Közös Önkormányzati
Hivatal pénzügyi ügyintézőjét, hogy ismertesse a 2013. évi költségvetésünk I. féléves
teljesítéséről szóló beszámolót.
Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző: Az első félévben 34205 eFt bevétel teljesült, ami az éves
tervezett bevétel 62,7 %-a. A központi költségvetésből származó bevételek jól teljesültek,
kaptunk forrást a helyi önkormányzatok működési támogatása, szociális, gyermekjóléti és
kulturális feladatok támogatása, bérkompenzáció és szerkezetátalakítási tartalék jogcímen is.
A közhatalmi bevételek 70 %-ra teljesültek, 98 eFt folyt be gépjárműadóból, 174 eFt
iparűzési adóból, egyéb igazgatási szolgáltatási díjból pedig 35 eFt bevétel származott. Az
intézményi működési bevételek a tervhez képest alacsonyan, 11,6 %-ban teljesültek. Elmaradt
a faállomány értékesítéséből tervezett 2000 eFt összegű árbevétel, mindösszesen 409 eFt
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intézményi bevétel realizálódott június 30-ig. Az önkormányzatnak felhalmozási bevétele
értékesítésből nem volt. A támogatások, átvett pénzeszközök között a legjelentősebb tétel a
közmunkaprogram támogatása, a program keretein belül megvalósuló foglalkoztatásra 14584
eFt támogatás érkezett az I. félév során. Az önkormányzat az első félévben 26095 eFt kiadást
teljesített, ami a tervezett előirányzat 48 %-a. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő
járulékok alakulása időarányos, amely 1 fő részmunkaidős polgármester, 1 fő közművelő, 1 fő
falugondnok és a közmunkások foglalkoztatására fordított kiadásokat fedi le. A dologi
kiadások teljesülése 50 %, amelyek az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült
kiadásokból tevődnek össze. Dologi kiadásokra 6213 eFt összeget költöttünk. Segélyekre
4350 eFt-ot fordított az önkormányzat, ebből a legjelentősebb tétel a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra került kifizetésre 3039 eFt összegben. A beruházásokra fordított
összegeket a 9. melléklet tartalmazza. Beruházásként került elszámolásra a közmunkaprogram
keretén belül beszerzett 300 eFt értékű motoros kasza. Tartalék nem került felhasználásra az
első félévben. Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2013. év első félévében jól
gazdálkodott.
Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Kérdés?
Mészáros Attiláné alpolgármester: Terv volt a faállomány értékesítése. Ez miért nem valósult
meg?
Bagladi Róbert polgármester: Valóban tervezésre került a fa értékesítéséből származó bevétel.
A vállalkozó még nem jött felmérni a faállományt, előreláthatólag ősszel érkezik, akkor talán
sikerül megállapodnunk a fa értékesítéséről. Szeretném elmondani, hogy a közmunkaprogram
keretében megvalósításra kerül a hivatal udvarának és a falugondnoki autó bejárójának
felújítása, rendbetétele is. További kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy nem érkezett.
Javaslom önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
22/2013. (IX. 5.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester

2./ Egyebek
Bagladi Róbert polgármester: Kérdés, észrevétel?
Mészáros Attiláné alpolgármester: Józsefhegyen a buszmegálló mikor készül el? Történt
intézkedés az ügyben?
Bagladi Róbert polgármester: Foglalkoztunk a problémával. A buszmegálló egy hónapon
belül elkészül. Fából épül, 4-5 embert fog tudni megvédeni az időjárás viszontagságaitól.
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További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk
nincs, az ülést 16,30 órakor bezárom.

K.m.f.

A jegyző megbízásából:

Gál Zsuzsanna
aljegyző

Bagladi Róbert
polgármester
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