456-12/2013. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Ecsegfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 21-én megtartott rendkívüli együttes
ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében.
Jelen vannak:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Pap Tibor
polgármester
Novák Imre
alpolgármester
dr. Ágoston Sándor
képviselő
Kiss Károly
képviselő
Nyuzó Marietta
képviselő
Földi Imre
képviselő
Kanó József
képviselő
Dékány József
képviselő
Séllei Zsigmond
képviselő
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Kovács Mária
polgármester
Nyuzóné Gaál Marianna
alpolgármester
Csányi András
képviselő
Galambos István
képviselő
Hegyi Ferencné
képviselő
Sárkány Sándor
képviselő
Távolmaradt:

Oszlánczi Ignác

Tanácskozási joggal részt vesz:

képviselő

Balogh Csilla jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin
Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási
irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző, Baloghné
Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység
vezető, Erdős Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,
Németi József az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság tagja.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – üdvözli a rendkívüli együttes
ülésen megjelenteket.
Elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget, amikor 2013. évben először a
közös önkormányzati hivatal működtetésével kapcsolatos költségvetést elfogadják.
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Célszerűnek tartották az együttes ülés elé terjeszteni az Általános Művelődési Központ közös
intézményként történő fenntartásáról szóló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodását.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő.
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – köszönti az ülésen
megjelenteket.
Elmondja, hogy az együttes ülésen Oszlánczi Ignác képviselő nem jelent meg.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 6 fő.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – a napirend ismertetésére tér át.
1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
2. Általános Művelődési Központ közös intézményként történő fenntartásáról szóló
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – kérdésként tette fel a testület
tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Határozat:
197/2013.(V.21.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május 21-én tartandó
rendkívüli együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
2. Általános Művelődési Központ közös intézményként történő fenntartásáról szóló
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – kérdésként tette fel a
testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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38/2013.(V.21.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 21-én tartandó
rendkívüli együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
2. Általános Művelődési Központ közös intézményként történő fenntartásáról szóló
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető

1. Napirendi pont
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – rátér az első napirendi pont
megtárgyalására, amely a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
megtárgyalása és elfogadása.
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére,
hogy röviden foglalja össze az előterjesztésben leírtakat.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – köszönti az együttes ülésen
megjelenteket.
Elmondja, hogy február hónapban már találkoztak ebben az összetételben abból kifolyólag,
hogy a közös hivatal költségvetése hogyan fog összeállni. Elmondja, hogy a februárban
kiszámított és elfogadott adatok kerültek most beépítésre Dévaványa Város Önkormányzat
költségvetésébe. A kiküldött anyagban kirészletezték a kirendeltség és a székhely
önkormányzat költségvetését, valamint a mindösszesen sorokat. Gyakorlati tapasztalattal még
e tekintetben nem rendelkeznek, úgy gondolják, hogy a számok megalapozottak. Az
irodavezető elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.
évi költségvetésébe, mint működésre átadott pénzeszközt beépítette. Az irodavezető
elmondja, hogy az új támogatási rendszer, amely május 1-től lépett életbe Dévaványa Város
Önkormányzatának költségvetését 7,3 millió forinttal hátrányosan érinti, amely már
bemutatásra került.
Az irodavezető a közös hivatal költségvetéséről többet nem kíván mondani, hiszen az
részletesen be van mutatva az előterjesztésben.
Köszöni a figyelmet. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni Szűcsné Horváth
Margit gazdálkodási irodavezetőnek az elmondottakat. Valóban több fordulós tárgyalás során
alakult ki az együttműködési megállapodás, valamint a mellékletét képező számítások, amely
most Dévaványa Város Önkormányzat költségvetésébe beépül. Elmondja, ami a
finanszírozást illeti, azon módosítani nem tudnak.
Elmondja, hogy nehézségeiket megfogalmazták, melyet levélben elküldtek a Belügyminiszter
Úrnak, Nemzetgazdasági Miniszter Úrnak és az Önkormányzati Államtitkár Úrnak és várják a
támogató választ.
Elmondja, hogy a közös feladatellátásból adódnak feszültségek.
A polgármester röviden szól a feladat finanszírozásról, a nemzeti köznevelési törvényben
foglaltakról, valamint a gyermekétkeztetésről.
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A polgármester megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere részére.
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy azért van
szükség a közös önkormányzati hivatal költségvetésének elfogadására, mivel ezek után lehet
átadni pénzeszközt. Így tudni fogják, hogy havonta Ecsegfalvának mennyibe kerül a közös
önkormányzati hivatal fenntartása. Tudott dolog, hogy a költségvetés mindig csak egy
iránymutatás, a megvalósult dolgok, illetve az eltelt idő mutatja, hogy mibe is kerül ez a
településük számára. Elmondja, hogy valóban a feladatalapú finanszírozás településüket is oly
mértékben érintette, hogy már kéréssel kellett fordulniuk a belügyminiszterhez, illetve az
önkormányzati államtitkárhoz, ha ilyen ütemben kapják meg a pénzeket elképzelhető, hogy
július hónapban fizetésképtelenek lesznek, illetve likviditási problémáik lesznek. Elmondja,
hogy még jogszabály terveztet sem láttak a kiegészítő támogatásokkal kapcsolatban, amelyek
az önkormányzatokat megilletik, így azokat igényelni nem tudják. Ismert, hogy a forgóeszköz
hitel nagyon lecsökkent, úgy gondolja, hogy Dévaványa település tekintetében is, a
hitelfelvétel egyenlő a nullával, úgy gondolja, hogy a területalapú támogatást senki sem akarja
előre finanszíroztatni, hiszen ez egy olyan tartalék, amire be vannak tervezve a saját jellegű
kiadások.
Röviden ennyiben kívánt hozzászólni.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni Kovács Mária
polgármesternek az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság
véleményét.
Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a közös önkormányzati hivatal
költségvetésével, azt elfogadásra javasolja a testület felé.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni Dékány Józsefnek
az elmondottakat.
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke,
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén elfogadásra javasolja a testület felé a közös
önkormányzati hivatal költségvetését.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni dr. Ágoston
Sándornak a bizottsági javaslat ismertetését.
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését
25.257.000,- Ft bevétellel 173.718.000,- Ft kiadással 148.461.000,- Ft intézményi
finanszírozással kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
198/2013.(V.21.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetését 25.257.000,- Ft bevétellel, 173.718.000,- Ft kiadással
148.461.000,- Ft intézményi finanszírozással, 28 fő munkajogi létszámmal az alábbiak
szerint fogadja el:
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adatok: ezer forintban
Módosítási
javaslat

Bevételi jogcímek

S.sz.
1.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

2.

Egyéb saját bevételek

3.

ÁFA bevételek (befizetendő)

4.

Határozati
javaslat
0

0

881

881

2 049

2 049

ÁFA - visszaigényelhető adó összege

0

0

5.

Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel

0

0

6.

Hozam és kamatbevételek

0

0

7.

Működési célú pe átvétel ÁHT-on kívűlről

0

0

A

Intézmény működési bevételek összesen (1-7)

2 930

2 930

8.

Helyi adó bevételek

0

0

9.

SZJA

0

0

10.

Gépjárműadó

0

0

11.

Egyéb sajátos bevételek (lakbér…)

0

0

B

Önkorm. sajátos műk. bevételei össz. (8-11)

0

0

I.

Működési bevételek összesen

2 930

2 930

12.

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése

0

0

13.

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

7 000

7 000

14.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívűlről

0

0

II.

Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.(12-14)

9 930

9 930

15.

Támogatásértékű működési bevételek

14 094

14 094

- Ebből előző évi működési célú maradvány átvétel

0

0

- Ebből önk. műk. képessége megörz. adható kieg. tám.

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

- Ebből előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel

0

0

14 094

14 094

16.

III.

Támogatásértékű bevétek össz. (15+16)

IV.

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

17.

Normatív állami hozzájárulás

0

0

18.

Központosított előirányzatok

0

0

19.

Normatív kötött kieg.tám.közoktatási feladatokhoz

0

0

20.

Egyes jövedelempótló tám. visszaig. része

0

0

21.

Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok támogatása

0

0

22.

Egyéb központi támogatás, működ. képtelen önk. tám

0

0

0

0

V.

Önkormányzatok költségvetési tám. (17-22)
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VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

24 024

24 024

VII. Értékpapírok bevételei

0

0

VIII. Hitel felvétel

0

0

0

0

24 024

24 024

1 233

1 233

148 461

148 461

25 257

25 257

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK
IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

23.

Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

adatok: ezer forintban

1
2
3
I.
4
5
6
II.
7
8
9
10
11
12
13
14
III.
15
16
17
18
IV.
19
V.

Módosítási
javaslat

Kiadási jogcímek

S.sz.

Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás

52 805

52 805

5 683

5 683

6 352

6 352

Személyi juttatások összesen (1-3)

64 840

64 840

Szociális hozzájárulási adó

16 187

16 187

Egészségügyi hozzájárulás

639

639

0

0

16 826

16 826

Készletbeszerzések

4 495

4 495

Kommunikációs szolgáltatás

1 811

1 811

Szolgáltatási kiadások

10 818

10 818

Általános forgalmi adó

4 690

4 690

98

98

0

0

1 038

1 038

0

0

22 950

22 950

Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül

0

0

- Ebből előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre

0

0

Önkormányzatok által folyósított ellátások

67 650

67 650

0

0

67 650

67 650

Általános tartalék

0

0

Pénzforgalom nélküli kiadás (19)

0

0

172 266

172 266

Tartalék (cél)

0

0

Pénzforgalom nélküli kiadás (20)

0

0

Felújítási kiadás

0

0

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok
Munkaadókat terhelő járulékok (4-6)

Kiküldetés, reprezentáció
Egyéb dologi kiadás
Különféle költségvetési befizetések
Adók, banki ktg., bírság
Dologi kiadások összesen (7-14)

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb kiadások összesen (15-18)

Működési kiadás összesen (I-V)

20
VI.
21

Határozati
javaslat
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22
23
24
25
26

Felújítási ÁFA kiadás

0

0

Fordított adózás miatti befizetés (felújítás)

0

0

Felújítási kiadások összesen (21...23)

0

0

1 143

1 143

309

309

0

0

1 452

1 452

Támogatás értékű felhalmozasi kiadás ÁHT belül

0

0

- Ebből előző évi felhalmozási maradvány átadás

0

0

Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre

0

0

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

Felhalmozási célú hitelek kamata

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (27...30)

0

0

1 452

1 452

173 718

173 718

Értékpapírok vásárlása

0

0

Hitelek törlesztése

0

0

Finanszírozási kiadás (31-32)

0

0

Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)

0

0

173 718

173 718

28

28

Intézményi beruházások
Intézményi beruházások Áfa kiadása
Fordított adózás miatti befizetés (beruházás)
Intézményi beruházás összesen (24...26)

27
28
29
30

VII. Felhalmozási kiadás összesen (21-30)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-VII)

31
32
VIII.
33

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII)

34

munkajogi létszám (fő)

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetésére vonatkozó előirányzatokat az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendeletébe beépíti.
Felelős:

Pap Tibor polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Határidő: azonnal
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – megkérdezi Ecsegfalva
Község Önkormányzatának képviselőit, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki
hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését
25.257.000,- Ft bevétellel 173.718.000,- Ft kiadással 148.461.000,- Ft intézményi
finanszírozással kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
39/2013.(V.21.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 25.257.000,- Ft bevétellel, 173.718.000,Ft kiadással, 148.461.000,- Ft intézményi finanszírozással, 28 fő munkajogi létszámmal az
alábbiak szerint fogadja el:
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adatok: ezer forintban
Módosítási
javaslat

Bevételi jogcímek

S.sz.
1.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

2.

Egyéb saját bevételek

3.

ÁFA bevételek (befizetendő)

4.

Rendelet
tervezet
0

0

881

881

2 049

2 049

ÁFA - visszaigényelhető adó összege

0

0

5.

Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel

0

0

6.

Hozam és kamatbevételek

0

0

7.

Működési célú pe átvétel ÁHT-on kívűlről

0

0

A

Intézmény működési bevételek összesen (1-7)

2 930

2 930

8.

Helyi adó bevételek

0

0

9.

SZJA

0

0

10.

Gépjárműadó

0

0

11.

Egyéb sajátos bevételek (lakbér…)

0

0

B

Önkorm. sajátos műk. bevételei össz. (8-11)

0

0

I.

Működési bevételek összesen

2 930

2 930

12.

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése

0

0

13.

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

7 000

7 000

14.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívűlről

0

0

II.

Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.(12-14)

9 930

9 930

15.

Támogatásértékű működési bevételek

14 094

14 094

- Ebből előző évi működési célú maradvány átvétel

0

0

- Ebből önk. műk. képessége megörz. adható kieg. tám.

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

- Ebből előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel

0

0

14 094

14 094

16.

III.

Támogatásértékű bevétek össz. (15+16)

IV.

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

17.

Normatív állami hozzájárulás

0

0

18.

Központosított előirányzatok

0

0

19.

Normatív kötött kieg.tám.közoktatási feladatokhoz

0

0

20.

Egyes jövedelempótló tám. visszaig. része

0

0

21.

Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok támogatása

0

0

22.

Egyéb központi támogatás, működ. képtelen önk. tám

0

0

V.

Önkormányzatok költségvetési tám. (17-22)

0

0

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0
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KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

24 024

24 024

VII.

Értékpapírok bevételei

0

0

VIII.

Hitel felvétel

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

24 024

24 024

1 233

1 233

148 461

148 461

25 257

25 257

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK
IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

23.

Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

adatok: ezer forintban

1
2
3
I.
4
5
6
II.
7
8
9
10
11
12
13
14
III.
15
16
17
18
IV.
19
V.

Módosítási
javaslat

Kiadási jogcímek

S.sz.

Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás

52 805

52 805

5 683

5 683

6 352

6 352

Személyi juttatások összesen (1-3)

64 840

64 840

Szociális hozzájárulási adó

16 187

16 187

Egészségügyi hozzájárulás

639

639

0

0

16 826

16 826

Készletbeszerzések

4 495

4 495

Kommunikációs szolgáltatás

1 811

1 811

Szolgáltatási kiadások

10 818

10 818

Általános forgalmi adó

4 690

4 690

98

98

0

0

1 038

1 038

0

0

22 950

22 950

Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül

0

0

- Ebből előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre

0

0

Önkormányzatok által folyósított ellátások

67 650

67 650

0

0

67 650

67 650

Általános tartalék

0

0

Pénzforgalom nélküli kiadás (19)

0

0

172 266

172 266

Tartalék (cél)

0

0

Pénzforgalom nélküli kiadás (20)

0

0

Felújítási kiadás

0

0

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok
Munkaadókat terhelő járulékok (4-6)

Kiküldetés, reprezentáció
Egyéb dologi kiadás
Különféle költségvetési befizetések
Adók, banki ktg., bírság
Dologi kiadások összesen (7-14)

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb kiadások összesen (15-18)

Működési kiadás összesen (I-V)

20
VI.
21

Rendelet
tervezet

9

22
23
24
25
26

Felújítási ÁFA kiadás

0

0

Fordított adózás miatti befizetés (felújítás)

0

0

Felújítási kiadások összesen (21...23)

0

0

1 143

1 143

309

309

0

0

1 452

1 452

Támogatás értékű felhalmozasi kiadás ÁHT belül

0

0

- Ebből előző évi felhalmozási maradvány átadás

0

0

Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre

0

0

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

Felhalmozási célú hitelek kamata

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (27...30)

0

0

1 452

1 452

173 718

173 718

Értékpapírok vásárlása

0

0

Hitelek törlesztése

0

0

Finanszírozási kiadás (31-32)

0

0

Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII)

173 718

173 718

28

28

Intézményi beruházások
Intézményi beruházások Áfa kiadása
Fordított adózás miatti befizetés (beruházás)
Intézményi beruházás összesen (24...26)

27
28
29
30

VII. Felhalmozási kiadás összesen (21-30)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-VII)

31
32
VIII.
33
34

munkajogi létszám (fő)

Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
értelem szerint

Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy az előző döntés
értelmében az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati
rendelet módosítása szükséges.
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság
véleményét.
Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,
képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a testület felé az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben
szerepelteknek megfelelően.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni Dékány Józsefnek
az elmondottakat.
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke,
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé az önkormányzati
rendelet megalkotását.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni dr. Ágoston
Sándornak a bizottsági javaslat ismertetését.
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
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Aki egyetért az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati
rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
9/2013. (V.22.) önkormányzati rendeletét
az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Napirendi pont
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – rátér a második napirendi pont
megtárgyalására, amely az Általános Művelődési Központ közös intézményként történő
fenntartásáról szóló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodás felülvizsgálata.
Elmondja, hogy a leírtakkal ellentétben arra készültek, hogy az együttműködést tovább kell
vinni, mivel az lenne a célszerű megoldás.
Az előterjesztésben le van írva, hogy a megállapodás furcsa helyzetet teremtene.
Elmondja, hogy az ÁMK-t közösen tartják fenn. Az ÁMK a településen nagyon sok feladatot
lát el, Ecsegfalván egy óvodai csoportja van. Az ÁMK irányítása, felügyelete, döntéshozatala
kicsúszna egy társulási tanács kezébe. Dévaványa Város jelentős költségvetési részt visz ebbe
a társulásba, több olyan feladatot lát el, amelynek Ecsegfalvára nincs kisugárzása.
Példaként említei Dévaványa város rendezvény- és ünnepségtervének elfogadását, a
művelődési házzal, könyvtárral és helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos feladatokat.
Elmondja, hogy ez a Többcélú Társulásnál is visszaszorulni látszik, a települések még annyi
feladatot sem kívánnak vinni a társulásban, amennyit megszavaztak. A szociális intézmény,
valamint az orvosi ügyelet marad, mivel a finanszírozással megoldott, esetleg még a turimust
lehet bevinni, ami ebben a térségben nem jelentős. Említést tesz arról, hogy Dévaványa a
turizmus tekintetében csatlakozott a GYÜSZTE-hez. A társulás kényszerét az mondatta ki,
hogy másképpen nem lehetett finanszírozni az általános iskolát, valamint kiegészítő
normatívát is lehetett lehívni. Megjegyzi, hogy ezek már nincsenek.
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – a polgármester úr már elmondta az előterjesztésben
foglaltak lényegét.
Az irodavezető elmondja amennyiben a képviselő-testület a társulás jogi személyiséggé
történő átalakulásáról dönt, úgy az azt eredményezi, hogy az Általános Művelődési Központ
bármely feladatinak tekintetében július 1-jétől a Társulási Tanács dönt. Tehát például ilyen
döntés az óvodai csoportindítás, az óvodapedagógus létszám meghatározása, a Dévaványa
város rendezvény- és ünnepségtervének elfogadása, a művelődési házzal, könyvtárral és
helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos bármilyen feladatok tekintetében.
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Az irodavezető elmondja, hogy a Társulási Tanácsban a Mötv., vagy a társulási megállapodás
eltérő rendelkezésének hiányában a társulás minden tagját egy szavazat illeti meg. A szavazati
arány szabályozható úgy is, hogy a társulási tanácsban a tagok szavazati aránya a társulást
alkotó tag önkormányzatok közigazgatási területén élő, valamint az adott évre vonatkozó
állami normatív támogatásnál figyelembe vett lakosságszámon alapul. A Társulási Tanácsban a
delegált tagok vesznek részt. Lehetőségként merült fel az is, hogy minden egyes döntés
meghozatala előtt kérjék ki mindkét testület véleményét. Megjegyzi, hogy ez nagyon sok plusz
feladatot jelentene, bizottsági üléseket, testületi üléseket kellene tartani, valamint az ülések
jegyzőkönyveit el kellene készíteni, valamint a tanács üléseiről is jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet szintén határidőben meg kell küldeni a kormányhivatal részére. Meglátása, hogy ez nem
lenne sokáig fenntartható.
Lelhetőség az is, hogy az intézményfenntartó társulást a két képviselő-testület megszünteti 2013.
június 30-ai hatállyal.
A határozati javaslatban le van írva, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulásban vállalt feladatokat a
Társulás megszűnését követően hogyan látná el, amely a következőképpen szól:
„- Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete ellátja az Általános Művelődési
Központ keretén belül az óvodai nevelési, közművelődési, könyvtári és
közgyűjteményi feladatokat,
- Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete új köznevelési intézmény
létrehozásával ellátja az óvodai nevelési feladatokat.”
Ez esetben alapító okirat módosítása szükséges, valamint Ecsegfalván egy új intézményt
kellene létrehozni az óvodai nevelési feladatok ellátására.
Az irodavezető elmondja amennyiben úgy döntenek, hogy maradjon meg továbbra is az
intézményfenntartó társulás abban az esetben a jelenlegi megállapodást felül kell vizsgálni,
mivel az nem felel meg a jogi szabályozásnak.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy a korábbi
gesztortelepülés által végezett feladat ellátási forma ilyen módon megszűnne, egy új jogi
személyt kell létrehozni ez az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa, amely dönthet az új jogi
személynél. Ez a megoldás nagyon sok plusz feladatot eredményezne, valamint a döntéseket
sem a testület hozná meg pl. egy intézményvezető kinevezésekor. Már az irodavezető
említette, hogy a képviselő-testület a döntés előkészítésben részt vehet, ami sok plusz
feladattal jár. Ezt a megoldást nem tartja célszerűnek. Elmondja, hogy azt a pluszt, amit a
korábbi társulás adott anyagilag azt, most elveszítették, az új társulási forma pedig többlet
adminisztrációt róna az egész hivatali szervezetre. Szól a bizottsági, testületi ülések
összehívásáról, amelyeket a Társulási Tanács ülését megelőzően kellene megtartani.
Egyszerűbbem kezelhető az ügy, ha mindkét település visszakapná az intézményeit.
Ecsegfalvától sokkal kisebb települések is tudnak óvodát fenntartani. Dévaványán az ÁMK
megmaradhatna önálló gazdálkodási intézményként, Ecsegfalván pedig az óvoda hivatali
gazdálkodási körben.
A polgármester a javaslatának ismertetését követően megadja a szót Kovács Mária
polgármester részére.
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy több
képviselő társa is felkereste azzal, hogy gyakorlatilag értelmezhetetlen számukra ez az
előterjesztés, mivel túl sok alternatíva szerepel benne.
Útban Dévaványára beszélték át, hogy mi is lenne ennek a célja.
Elmondja, egyik az, hogy az intézményfenntartó társulás tovább működhessen, ekkor még
nem tudták, hogy a normatíva csökkeni fog. A másik lehetőség, hogy önkormányzatuk
működtetné az óvodájukat, amely szintén normatíva csökkenés eredményezne a településük
számára.
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Említést tesz a feladat finanszírozásról, amelynek részleteit még nem ismerik.
Pap Tibor Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megadja a szót Szűcsné
Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Magyar
Államkincstár sem tudott tájékoztatást adni a finanszírozás alakulásáról. Elmondja, hogy van
egy június 30-ai időpont, egy szeptember 1-ei időpont, közben pedig van 2 hónap. Ebben a
két hónapban nem tudják ki jogosult a normatívára.
Fő szabály az, ha nem látják el a feladatot július 1-től, akkor a normatíva nem Dévaványát
illeti meg. Az elmúlt évben még az ilyen eseteket kezelte az államháztartási törvény, most
átkerült Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénybe, ami túlnyomórészt a
többcélú társulások megszűnésével foglalkozik, hogy települések bizonyos feladatokat
átvesznek. Ez az eset nem csak dévaványai jelenség, és erre nem tudtak választ adni. Az
irodavezető úgy gondolja, meg kell oldani azt, hogy abban a két hónapban is a normatívát
valaki megkapja. Elmondja, hogy a feladatfinanszírozás nem fog csökkenni sem
Ecsegfalvának, sem Dévaványának az óvodai ellátottakra vonatkozóan. Ecsegfalvának abból
adódik többlet kiadása, hogy vezetőt kell megbíznia, akiknek óra kedvezménye lesz, és ez
alapján fogja a rendszer kiszámolni a finanszírozást.
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy jó lenne
látni ennek a költségvetési vonzatát, az irányvonalakból nehéz döntést hozni. Nem az
eszmeiségekről, hanem a pénzről van szó.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy 2013. évben 1 fő
szakmai dolgozó 236.000,- Ft/hó összeget jelent járulékokkal együtt, 1 fő óvodapedagógusok
munkáját segítő dolgozóra eső bruttó 136.000,- Ft/hó összeg illeti Ecsegfalva Község
Önkormányzatát. Elmondja, hogy Ecsegfalván 2 fő szakmai dolgozó és 2 fő kisegítő dolgozó
van. Az óvoda működtetés támogatására jár 54.000,- Ft/fő, amely 4 hónapra fogja Ecsegfalvát
érinteni.
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a jogszabály 2 óvónőhöz 1 dajkát ír
elő.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja még, hogy az
előterjesztésben nincs szó az étkeztetésről. Elmondja, ha az intézményfenntartó társulás
megszűnik, akkor Ecsegfalva fogja ellátni az 1-4. osztályos tanulók és az óvodások
étkeztetését, ebből adódóan Ecsegfalva fogja lehívni a normatívát is a meghatározottak
szerint. Az irodavezető ezt még fontosnak tartotta elmondani.
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy most az
ÁMK utalja havonta számukra a normatívát. Gyakorlatilag az elhangzottakat kellene
számszerűsíteni és abból látnák meg, hogy a feladatot el tudják végezni, vagy sem.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja még, hogy a számításokat
azért nem végezték el, mivel az államkincstár sem tudott útmutatást adni, hogy mi alapján
számoljanak.
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy a számok
ismerete nélkül véleményt alkotni nagyon nehéz dolog.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az államkincstártól azt
az információt kapták, hogy május 27-e körül fognak kiadni írásos tájékoztató anyagot.
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy kb. egy héttel ezelőtt érkezett meg az államkincstár
ezeket lepontosító levele, amelyek alapján lépni kellett. Elmondja, hogy egy új jogi személy
létrehozása külön költségvetéssel, társulási tanáccsal, annak elnökével külön döntést hozó
szervezetként jelenik meg a közösen ellátandó feladatok tekintetében. Ez teljesen új alapokra
helyezné az eddigi együttműködést Ecsegfalvával.
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke,
képviselő – röviden szól az Ecsegfalván lévő 1-4. osztályokról.
A költségvetés szempontjából – a működtetés oldalát nézve – sem mindegy, hogy Ecsegfalva
képes-e a működtetésre. Véleménye szerint ezt az évet még közösen kellene végig vinni, a
számok ismeretében hozzanak döntést a jövőt illetően.
Pap Tibor polgármester – véleménye szerint a bizottság elnöke tanévről beszélt.
Balogh Csilla jegyző – az elmondottak alapján az állapítható meg, hogy az
intézményfenntartó társulás 2014. június 30-al szűnne meg.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.
Kiss Károly képviselő – meglátása, hogy jó döntést nem tudnak hozni addig, amíg a
számításokat nem ismerik. Elmondja, hogy május 30-án lesz a soron következő képviselőtestületi ülés, amelyen véleménye szerint már tudnak dönteni. Említést tesz az óvodai csoport
létszámról.
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy
Ecsegfalván 27 gyermek van az óvodai csoportban a 25 gyermek helyett.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet óvodavezető részére.
Diósné Ambrus Erzsébet óvodavezető – elmondja, hogy a köznevelési törvény szerint az
engedélyezett csoportlétszám 20 %-al túlléphető.
Pap Tibor polgármester – már volt szó arról, hogy nagyon sok adminisztrációs feladat fog
jelentkezni, ha a társulási megállapodás jogi személyiséggé történő módosításáról döntenek.
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy lehetőség van még az
önkormányzatoknak kiválni a társulásból, amikor a társult települések egyik képviselőtestületének döntése alapján kiválik a társulásból, de mivel az Mötv. 89. §-a meghatározza,
hogy hat hónappal korábban köteles a képviselő-testület a kiválási szándékát bejelenteni így a
kiválásra jelenleg nincs lehetőség.
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Ecsegfalván május 28-án lesz a soron következő
testületi ülés, az hozott döntés ismeretében Dévaványa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a május 30-ai ülésén meg tudja hozni döntését.
Tehát a két képviselő-testült külön-külön hozza meg döntését.
A jelenlévő képviselők egyetértenek az elhangzottakkal.
A polgármester ezen témát lezárja.
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy több hozzászólás a résztvevők részéről nem hangzik el.
A polgármester megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 1400 órakor bezárja.
- Kelt mint az első oldalon -

Pap Tibor
Dévaványa Város Önkormányzat
polgármestere

Kovács Mária
Ecsegfalva Község Önkormányzat
polgármestere

Balogh Csilla
jegyző
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