Iktatószám: 550-10 /2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete
2013. szeptember 26-án tartott képviselő- testületi üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csutiné Turi Ibolya polgármester,
Egyed Tihamérné alpolgármester,
Kovács Györgyné,
Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő,
László Istvánné képviselő,
Nagy Lajos képviselő

Távol levő képviselő:
Fekete Zsolt
Tanácskozási joggal megjelent:


Szabóné Balogh Bernadette jegyző



Halász Zoltánné gazdasági vezető

Jegyzőkönyvvezető:
Bognár Erika titkársági ügyintéző

Csutiné Turi Ibolya polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van, Fekete Zsolt képviselő előzetesen nem jelezte
távolmaradását az ülésről. A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra. A képviselők a
közölt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértettek.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester
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2.) Beszámoló a Sárkeresztúr Község Önkormányzatának féléves gazdálkodásáról
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester
3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 15.) számú rendeletének
módosítása
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester
4.) Bejelentések, egyebek
1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az általános iskolánál keletkezett többletkiadás rendezésre
került. A Napraforgó tagóvoda étkeztetési problémáját megoldottuk. A közoktatási
intézményi társulás féléves gazdálkodásáról szóló határozatot elfogadtuk. Az Aranyalma
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását is jóváhagytuk. Az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatát módosítottuk négy feladattal. A szociális szövetkezetet
még nem hoztuk létre, ennek oka, hogy a komplex telep program pályázatnak, még nincs
aláírt szerződése, annak ellenére, hogy olyan visszajelzést kaptunk, hogy minden feltételnek
eleget tettünk, de bízunk benne, hogy hamarosan ez is meg fog történni. A Jobb otthon
Alapítvánnyal a szerződést megkötöttük 2013. december 31-ig.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést
egyhangúlag elfogadta.
2.) Beszámoló a Sárkeresztúr Község Önkormányzatának féléves gazdálkodásáról
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Megadom a szót Halász Zoltánné gazdasági vezetőnek a
beszámoló ismertetése céljából.
Halász Zoltánné gazdasági vezető ismertette az írásos előterjesztését.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Megadom a szót Nagy Lajosnak a Pénzügyi, Ellenőrzési és
Ügyrendi Bizottság elnökének.
Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót,
köszöntöm a tisztelt jelenlévőket. A Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót
megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul vette, javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, azzal
egyetért kérem, hogy emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

86/2013. (IX.26.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2013. (IX.26.)
számú határozata
Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló
tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2013. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint
hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató az
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi
önkormányzat 2/2013. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti
rendben - tartalmazza.

1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak I.
félévi alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi
költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
382136
390102
382136
390102

2013. I. félévi
teljesítés

141177
162677

Teljesítés
alakulása (%)

36,2
41,7

3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. I. félévi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
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- a teljesítés alakulása
a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése
1. Támogatásértékű bevétel
elkülönített állami pénzalapból (09/41)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
106867

51999

48,6

2082

2. Támogatásértékű bevétel TB
pénzügyi alapjaiból (09/40)
3. Támogatásértékű bevétel helyi
önkormányzattól (09/42)
4. Támogatásértékű bevétel
nemzetiségi önkormányzattól (09/44)
5. Támogatásértékű bevétel társulástól
(09/45)
6. Támogatásértékű bevétel központi
kezelési ei-ból (09/39)
7. Támogatásértékű bevétel egyéb
fejezeti kezelési ei-ból (09/38)
8. Támogatásértékű bevétel fejezeti
kezelési ei-ból EU-s programok
finanszírozására (09/37)
9. Támogatásértékű bevétel központi
költségvetési szervektől (09/36)
10. Felhalmozási célú támogatásértékű
bevétel fejezeti kezelésű ei-tól EU-s
programok finanszírozására (09/92)
11. Működési és felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel (1+...+10)
12. Közhatalmi bevétel (16/26)
13. Intézményi működési bevétel
(07/23)
14. Felhalmozási bevétel (08/29)
15. Működési és felhalmozási célú
átvett pénzeszköz (09/68+69+09/124)
16. Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele (10/20)
17. Önkormányzatok költségvetési
támogatása (09/23)
18. Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek (10/38)
19. Bevételek összesen (11+....+18)

107017

Teljesítés
alakulása (%)

2013. I. félévi
teljesítés

4184

4184

49,8

0

3982

3982

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3026

3026

3026

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

114077

118209

61089

51,7

11094

11206

8233

73,5

7812

8134

4042

49,7

0

0

0

0

234

413

294

71,1

78882

78142

0

0

170037

173998

88701

51,0

0

0

318

382136

390102

162677

41,7

4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. I. félévi költségvetési kiadásai:
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- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)
111345
112838
2. Munkaadókat terhelő járulékok és
20764
20619
szociális hozzájárulási adó (02/54)
3. Dologi és dologi jellegű kiadások
63830
65628
(03/69)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
107945
107945
(12/50)
5. Egyéb működési célú kiadások
11682
13345
(04/31+52)
6. Működési költségvetés (1+...+5)
315566
320375
7. Intézményi beruházások (05/17)
2 8041
32112
8. Felújítások (05/6)
16237
18714
9. Egyéb felhalmozási kiadások
12180
12180
(04/116)
10. Felhalmozási költségvetés
56458
63006
(7+...+9)
11. Kölcsönök (04/99)
0
179
12. Egyéb kiadások – függő, átfutó,
0
0
kiegyenlítő kiadások (06/34)
13. Tartalékok (04/57)
10112
6542
14. Finanszírozás (06/06)
0
0
15. Kiadások összesen (6+10+...+14)
382136
390102
Előirányzat megnevezése

Teljesítés
alakulása (%)

2013. I. félévi
teljesítés

41780

37,0

8055

39,0

22766

34,7

52802

48,9

6019

45,1

131422
3508
1507

41,0
10,9
8,0

0

0

5015

8,0

178

99,9

4562
0
0
141177

0
36,2

5. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2013. I. félévi teljesítését és a
teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
a) beruházási kiadások
beruházásonként:
aa) kazán program
ab) sportpálya kialakítás
ac) Közpark és játszótér kialakítás
önrész
b) felújítási kiadások felújításonként:

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

2013. I. félévi
teljesítés

Teljesítés
alakulása (%)

28041

32112

3508

10,9

5832
22209

5832
22209

3428
0

58,8
0

0

4071

80

16237

18714

1507

5

2,0
8,0

ba) út felújítás
bb) óvoda felújítás plusz költségek

16237
0

16237
2477

0
1507

0
60,8

6. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű
ellátásai kiadásainak 2013. I. félévi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Eredeti Módosított
előirányzat előirányzat

Előirányzat megnevezése
1) Rendszeres szociális segély

2013. I. félévi
teljesítés

Teljesítés
alakulása (%)

17800

16978

7953

0

220

220

46,8
100,0

2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

58500

57340

27713

48,3

3) Normatív lakásfenntartási támogatás

22000
0
284
750
500

22000
602
284
750
500

11769
602
142
172
240

53,5
100,0
50,0
22,9
48,0

0

0

0

0

0
100

1160
100

1160
15

100,0
15,0

0

0

0

0

7611

7611

2521

33,1

400

400

295

73,8

107945

107945

52802

48,9

2) Időskorúak járadéka

4) Normatív ápolási díj
5) Helyi ápolási díj
6) Átmeneti segély
7) Temetési segély
8) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők pénzbeli támogatása

9) Óvodáztatási támogatás
10) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

11) Önkormányzati által saját
hatáskörben adott pénzügyi ellátás
12) Önkormányzat által saját hatáskörben
adott természetbeni ellátás

13) Köztemetés
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI
JUTTATÁSAI(1+…+14)
7. A költségvetés egyenlege
- Bevételek összesen: 162.677 e Ft
- Kiadások összesen: 141.177 e Ft
- Költségvetési többlet: 21.500 e Ft

8. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli
– létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
Előirányzat megnevezése
a) átlagos statisztikai állományi
létszám (átlaglétszám)
b) az év utolsó napján foglalkoztatott
záró létszám (fő)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
15

15

14

14

6

2013. I. félévi
teljesítés
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9. A közfoglalkoztatás éves létszám
- eredeti előirányzata: 89 fő
- módosított előirányzata: 89 fő
- II. negyedévi teljesítése: 72 fő

10. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásai:
Önkormányzatunk Európai Uniós forrásból a művelődési ház felújítására nyert támogatást. A
külső felújítás 2012. évben befejeződött, melynek finanszírozása megtörtént. Az IKSZT
támogatás keretében bértámogatás jogcímen 3.026 e Ft ezer Ft érkezett.
11. Az önkormányzat összevont költségvetésében

Előirányzat megnevezése
Általános és céltartalék

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
10112

Teljesítés
alakulása
(%)

2013. I. félévi
teljesítés

6542

0

2. Az önkormányzat saját költségvetése
12. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési előirányzatainak I.
félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
381903
381903

389824
389824

Teljesítés
alakulása
(%)
141235
36,2
162613
41,7

2013. I. félévi
teljesítés

13. Az önkormányzat saját 2013. I. félévi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

1. Irányító szerv költségvetéséből

0

7

0

Teljesítés
alakulása
(%)

2013. I. félévi
teljesítés

0

0

kapott támogatás (10/24)
2. Támogatásértékű bevétel
elkülönített állami pénzalapból
(09/41)
3. Támogatásértékű bevétel TB
pénzügyi alapjaiból (09/40)
4. Támogatásértékű bevétel helyi
önkormányzattól (09/42)
5. Támogatásértékű bevétel
nemzetiségi önkormányzattól (09/44)
6. Támogatásértékű bevétel
társulástól (09/45)
7. Támogatásértékű bevétel központi
kezelési ei-ból (09/39)
8. Támogatásértékű bevétel egyéb
fejezeti kezelési ei-ból (09/38)
9. Támogatásértékű bevétel fejezeti
kezelési ei-ból EU-s programok
finanszírozására (09/37)
10. Támogatásértékű bevétel
központi költségvetési szervektől
(09/36)
11. Felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel fejezeti
kezelésű ei-tól EU-s programok
finanszírozására (09/92)
12. Működési és felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel (1+...+10)
13. Közhatalmi bevétel (16/26)
14. Intézményi működési bevétel
(07/23)
15. Felhalmozási bevétel (08/29)
16. Működési és felhalmozási célú
átvett pénzeszköz (09/68+09/124)
17. Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele (10/20)
18. Önkormányzatok költségvetési
támogatása (09/23)
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek (10/38)
20. Bevételek összesen (11+....+18)

106867

107017

51999

48,6

4184

4184

2082

49,8

0

3982

3982

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3026

3026

3026

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

114077

118209

61089

51,7

10994

11106

8215

74,0

7762

8010

3967

50,0

0

0

0

0

234

413

294

71,1

78799

78088

0

0

170037

173998

88701

51,0

0

0

347

381903

389824

162613

14. Az önkormányzat saját 2013. I. félévi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
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41,7

- a teljesítés alakulása
a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Előirányzat megnevezése
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)
2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (02/54)
3. Dologi és dologi jellegű kiadások
(03/69)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
(12/50)
5. Egyéb működési célú kiadások
(04/31+52)
6. Működési költségvetés (1+...+5)
7. Intézményi beruházások (05/17)
8. Felújítások (05/6)
9. Egyéb felhalmozási kiadások
(04/116)
10. Felhalmozási költségvetés
(7+...+9)
11. Kölcsönök (04/99)
12. Egyéb kiadások – függő, átfutó,
kiegyenlítő kiadások (06/34)
13. Tartalékok (04/57)
14. Finanszírozás (06/06)
15. Központi, irányítószervi
támogatás folyósítása (06/18)
16. Kiadások összesen (6+10+...+15)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés
alakulása
(%)
29714
33,8

2013. I. félévi
teljesítés

87732

88041

13829

13910

4848

34,9

54450

55896

19045

34,0

107945

107945

52802

48,8

11682

13345

6019

45,1

275638
28041
1 6237

279137
32112
1 8714

112428
3508
1507

40,3
11,0
8,0

12180

12180

0

0

56458

63006

5015

8

0

179

178

99,9

0

0

3532

10112
0

6542
0

0
0

0

39695

40960

20082

49,0

381903

389824

141235

36,2

15. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
Előirányzat megnevezése
a) átlagos statisztikai állományi
létszám (átlaglétszám)
b) az év utolsó napján foglalkoztatott
záró létszám (fő)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
6

6

6

6

9

2013. I. félévi
teljesítés

6

16. A közfoglalkoztatás éves létszám
- eredeti előirányzata: 89 fő
- módosított előirányzata: 89 fő
- féléves teljesítése: 72 fő

3. Az önkormányzat polgármesteri hivatalának önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervének költségvetése
17. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
39928
39928

41238
41238

Teljesítés
alakulása
(%)
20024
48,6
20146
48,9

2013. I. félévi
teljesítés

18. A költségvetési szerv 2013. I. félévi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése
1. Irányító szerv költségvetéséből
kapott támogatás (10/24)
2. Támogatásértékű bevétel
elkülönített állami pénzalapból
(09/41)
3. Támogatásértékű bevétel TB
pénzügyi alapjaiból (09/40)
4. Támogatásértékű bevétel helyi
önkormányzattól (09/42)
5. Támogatásértékű bevétel
nemzetiségi önkormányzattól (09/44)
6. Támogatásértékű bevétel
társulástól (09/45)
7. Támogatásértékű bevétel központi
kezelési ei-ból (09/39)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés
alakulása
(%)

2013. I. félévi
teljesítés

39695

40960

20082

49,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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8. Támogatásértékű bevétel egyéb
fejezeti kezelési ei-ból (09/38)
9. Támogatásértékű bevétel fejezeti
kezelési ei-ból EU-s programok
finanszírozására (09/37)
10. Támogatásértékű bevétel
központi költségvetési szervektől
(09/36)
11. Felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel fejezeti
kezelésű ei-tól EU-s programok
finanszírozására (09/92)
12. Működési és felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel (1+...+10)
13. Közhatalmi bevétel (16/26)
14. Intézményi működési bevétel
(07/23)
15. Felhalmozási bevétel (08/29)
16. Működési és felhalmozási célú
pénzeszköz (09/68+09/124)
17. Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele (10/20)
18. Önkormányzatok költségvetési
támogatása (09/23)
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek (10/38)
20. Bevételek összesen (11+....+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39695

40960

20082

49,0

100

100

18

18,0

50

124

75

60,0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

54

0

0

0

0

0

0

0

0

-29

39928

41238

20146

48,9

19. A költségvetési szerv 2013. I. félévi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Előirányzat megnevezése
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)
2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (02/54)
3. Dologi és dologi jellegű kiadások
(03/69)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés
alakulása
(%)
1 2066
49,0

2013. I. félévi
teljesítés

23613

24797

6935

6709

3207

48,0

9380

9732

3721

38,2

0

0

0

0
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(12/50)
5. Egyéb működési célú kiadások
(04/31+52)
6. Működési költségvetés (1+...+5)
7. Intézményi beruházások (05/17)
8. Felújítások (05/6)
9. Egyéb felhalmozási kiadások
(04/116)
10. Felhalmozási költségvetés
(7+...+9)
11. Kölcsönök (04/99)
12. Egyéb kiadások – függő, átfutó,
kiegyenlítő kiadások (06/34)
13. Tartalékok (04/57)
14. Finanszírozás (06/06)
15. Központi, irányítószervi
támogatás folyósítása (06/18)
16. Kiadások összesen (6+10+...+15)

0

0

0

0

39928
0
0

41238
0
0

18994
0
0

46,0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1030

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

39928

41238

2 0024

48,6

20. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát 9 főben állapítja meg.
Előirányzat megnevezése

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

a) átlagos statisztikai állományi
létszám (átlaglétszám)
b) az év utolsó napján foglalkoztatott
záró létszám (fő)

9

9

9

9

2013. I. félévi
teljesítés

8

Határidő: azonnal
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester

3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 15.) számú rendeletének
módosítása
Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Megadom a szót Halász Zoltánné gazdasági vezetőnek az
előterjesztés ismertetése céljából.
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Halász Zoltánné gazdasági vezető ismertette az előterjesztést.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Megadom a szót Nagy Lajosnak a Pénzügyi, Ellenőrzési és
Ügyrendi Bizottság elnökének.
Nagy Lajos Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót. A
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013.(II.15.) számú rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt
jóváhagyólag tudomásul vette, javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Aki a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kérem, emelje fel a kezet.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testületének
8/2013.(IX. 27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.) Bejelentések, egyebek
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A KIKE futball csapattól érkezett egy megkeresés az
irányunkba, hogy szeretnének új mezeket csináltatni, mivel a régiek már nem megfelelőek.
Javaslom, hogy a 80.000,- Ft-os támogatásuk mellé adjunk még 40.000,- Ft-ot, kérem aki
ezzel egyetért az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

87/2013. (IX.26.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A KIKE futball csapat támogatásáról
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Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a KIKE
futball csapatot 40.000,- Ft támogatásban részesíti, az önkormányzat 2013. évi költségvetése
tartalékalapja terhére.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az önkormányzat dolgozóinak létszámát emelnünk kell 6ról 7 főre, mivel az iskolától Pap Attiláné átkerült az önkormányzathoz, mivel 2013. január 1jétől önkormányzati feladat lett a gyermekétkeztetés, a normatívát is mi kapjuk rá. Így az
iskola tálaló konyhájában dolgoz tálaló személyzetet is nekünk kell alkalmazni szeptember 1jétől. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

88/2013. (IX.26.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
Az önkormányzat dolgozói létszámának növeléséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat közalkalmazotti létszámát 2013. szeptember 1. napjától egy fő álláshellyel
megnöveli.
Így a létszám 6 főről 7 főre emelkedik ezen időponttól.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a létszámbővítés az önkormányzat 2013. évi
költségvetésén történő átvezetéséről gondoskodjon és a Képviselő-testület döntésének
megfelelően a 2013. évi költségvetési rendeletét módosítsa.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: A Képviselő-testület következő ülése
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az óvoda alapító okiratának módosítása kapcsán csak a
csoportszám emelkedését engedélyezte a Magyar Államkincstár, a létszámbővítést nem, azt
jövő év május 31-ig tehetjük meg. Találtunk megoldást, a Nemzeti köznevelésről szóló
törvény lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület engedélyezheti a csoportlétszám túllépését,
20%-kal lehet eltéríteni. A Magyar Államkincstárral egyeztettünk, és ezt így elfogadják. Erre
az eltérítésre október 1-jétől van szükség, mert ekkor kezdik meg az újonnan beíratott
gyermekek az óvodát, és fontos, hogy az állami támogatást meg tudjuk igényelni rájuk nézve
is, mert ez egy igen jelentős összeg. Az alapító okiratban 155 gyermek szerepel és ez a
létszám fog emelkedi 173 főre.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy az Aranyalma Óvoda és
Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda csoportnövelését, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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89/2013. (IX.26.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
Óvodai csoportok létszámtúllépésének engedélyezéséről
Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Káloz Község
Önkormányzata Képviselő-testületének javasolja elfogadásra az alábbiakban részletezett
óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezését:
„ Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
CXC. törvény 25. §. (7). bekezdése alapján 2013. október 1. napjától engedélyezi a Kálozi
Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Tagóvodája részére a 2013/2014. nevelési évre
vonatkozóan a „Micimackó”, „Süni”, „Napocska”, „Katica”, „Méhecske”, „Százlábú”,
„Csiga” óvodai csoportok vonatkozásában a hivatkozott törvény által meghatározott óvodai
csoportra megállapított maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépését.
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben meghatározott határidőig, legkésőbb 2014. május 31-ig gondoskodjon az óvoda
alapító okiratának módosításáról, a csoportlétszám változás okiraton történő átvezetéséről.
Felelős: Káloz Község Önkormányzatának Jegyzője
Határidő: legkésőbb 2014. május 31.”
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat
jegyzőjét, hogy ezen határozat kivonatával kérje fel Káloz Község Képviselő-testületét a
határozati javaslat elfogadására és az engedély megadására.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Szomorúan vettük tudomásul, hogy az újonnan felvett
védőnő 2014. február 28-val bejelentette felmondását. Így ezt az álláshelyet be kell tölteni.
Időben meg kell hirdetni, mert a múltkor is két fordulós volt.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy az önkormányzat
meghirdesse a védőnői pályázatot, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

90/2013. (IX.26.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról
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Sárkeresztúr Község Önkormányzata
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet

VÉDŐNŐI
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, esetlegesen vállalkozásban is ellátható
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8125 Sárkeresztúr, Vörösmarty u. 1. , II. számú védőnői körzet.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Sárkeresztúr községben területi védőnői és iskolaegészségügyi feladatok ellátása a 49/2004
(V. 21.) EszCsM rendelet alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani.
Pályakezdőket is szívesen fogadunk.
Pályázati feltételek:





egészségügyi főiskola, védőnői diploma,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


szakmai önéletrajz
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szakképzettséget igazoló diploma másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
személyi adatok és legfontosabb foglalkozások feltüntetése
hozzájáruló nyilatkozat az elbírálásban résztvevők számára a pályázati anyag és
személyes adatai megismeréséhez, illetve hozzájárulás a pályázat nyilt ülésen történő
elbírálásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat megjelenését követő 30 nap.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Csutiné Turi Ibolya polgármester nyújt
a 06/25 523-623-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:



Postai úton: a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( 8125
Sárkeresztúr Fő utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
Személyesen: Csutiné Turi Ibolya polgármester, Fejér megye 8125 Sárkeresztúr, Fő u.
34.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Sárkeresztúr település Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő
lejártát követő következő ülésén.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2013. november 30.
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a KSZK honlapján jelentesse
meg.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy az előző évekhez hasonlóan csatlakozzunk a
Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási pályázathoz, annyira kevés már falunkban a
felső oktatási intézményben tanulók száma, támogassuk őket.
Kérem, hogy aki elfogadja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica
felsőoktatási pályázathoz, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

91/2013. (IX.26.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához való csatlakozásról
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Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
Az önkormányzat képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának általános feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az általános feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert, hogy a csatlakozásra vonatkozó
nyilatkozatot aláírja és felkéri, hogy a nyilatkozatot 2013. október 11-ig küldje meg a Wekerle
Sándor Alapkezelő részére.
Határidő: 2013. október 11.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Csutiné Turi Ibolya polgármester: A héten aláírtuk a Kecser-féle ház adásvételi szerződést.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A kálozi óvodavezető keresett meg, hogy az új
köznevelési törvényben megkülönböztetik az óvodavezető és a tagintézmény vezető vezetői
pótlékát. A Napraforgó tagóvoda vezetője 30%-os eltérítést kap, míg a kálozi vezető 40
%-ost, és ő támogatja, hogy a sárkeresztúri óvodavezető is kapjon ennyit, mivel több
gyermekért felelős, mint ő Kálozon. Ehhez a testület jóváhagyása kell.
Az óvodavezető kötelező heti óraszáma 22, amit csoportban kell eltöltenie, ami nagyon sok,
mert emellett el kell látnia a vezetői feladatokat is. A köznevelési törvény szerint a képviselőtestületnek van lehetősége ez lecsökkenteni. A kálozi óvodavezetőnek heti 8 órára
csökkentették.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a vezető óvónő heti
csoportban eltöltött óraszáma 8 óra /hétre csökkenjen, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

92/2013. (IX.26.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A vezető óvónő heti csoportban eltöltött óraszámának csökkentésről
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Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy az Aranyalma
Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda megbízott tagintézmény vezetőjének
csoportban eltöltendő kötelező heti óraszámát 8 óra/hétben határozza meg.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a vezető óvónő vezetői
pótléka 2013. szeptember 1-től 40% -ra emelkedjen, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

93/2013. (IX.26.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
A vezető óvónő vezetői pótlékának emeléséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy az Aranyalma
Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda megbízott tagintézmény vezetőjének
vezetői pótlékát 2013. szeptember 1. napjától 40%-ban állapítja meg.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ismét van lehetőség egy személy 6 hónapos
foglalkoztatására, a rendezvények szervezésében tudna részt venni. Kérem a képviselő
társaimat, hogy gondolkozzanak el, ki lehetne alkalmas a feladatra.
Ahogy elmondtam megkötöttük a szerződést a Jobb Otthon Alapítvánnyal december 31-ig, de
ezután szeretnénk felmondani és kidolgozzuk annak módját, hogy hogyan tudnánk önállóan
ellátni a feladatot.
Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ismét lehetőség van szociális célú tűzifa támogatás
elnyerésére. Kérem a testület beleegyezését, hogy megtehessük a szükséges lépéseket ezzel
kapcsolatban.
Kérem aki ezzel egyetért, az emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

94/2013. (IX.26.) számú képviselő testületi
HATÁROZAT
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Szociális célú tűzifa igényléséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
57/2013. (X.4.) számú BM. rendelet felhatalmazása alapján pályázatot nyújt be szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás elnyerésére.
A Képviselő-testület összesen 100 erdei m3 mennyiségű, kemény lombos fafajta beszerzésére
nyújtja be igényét.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a támogatás elnyerése esetén a szükséges önrészt,
összesen 254.000 Ft összegben vállalja és fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetése
tartalékalapjából biztosítja.
Felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya, polgármester
Határidő: legkésőbb 2013. október 15.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Csutiné Turi Ibolya polgármester a képviselő-testületi
ülésen való megjelenést megköszönve bezárta az ülést.
Csutiné Turi Ibolya
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
Kmft.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Egyed Tihamérné
alpolgármester

László Istvánné
képviselő
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