Egyházasfalu Község Önkormányzata
1-5/2015.04.27.
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének
2015. április 27-én 17.00 órai kezdettel az
önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: : Sándor József polgármester,
Répceiné Gazdag Emőke alpolgármester Lakatos
Bálint, Major Izabella települési képviselők,
Tanácskozási joggal vesz részt a képviselőtestületi ülésen:
Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Csitkovics Róbertné igazgatási főelőadó
Brányi Gyöngyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő
Csenár Mónika Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő
Sándor József polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a települési
képviselők és a polgármester megjelent a képviselő-testület ülésén, így az ülés határozatképes.
A képviselő-testület ülését megnyitotta. Napirendül a következőket javasolta:
Napirendi javaslat:
1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.évi munkájáról
Írásbeli előterjesztés: előadó Lágler Júlia intézményvezető
2.) Napirendi pont: Az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló, módosított
1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester
3.) Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2014.évi gazdálkodásának
végrehajtásáról. Zárszámadási rendelet alkotása
Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester
4.) Napirendi pont: Egyházasfalu Község Önkormányzata Éves Ellenőrzési Jelentés
2014.év
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester
5.) Napirendi pont: Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20152019. évi Gazdasági Programjának jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester
6.) Napirendi pont: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet alkotása
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Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester
Dr. Dénes Lajos jegyző
7.) Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester
A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
17/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat
Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. április 27-én megtartott
képviselő testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.évi munkájáról
Írásbeli előterjesztés: előadó Lágler Júlia intézményvezető
2.) Napirendi pont: Az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló, módosított
1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester
3.) Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2014.évi gazdálkodásának
végrehajtásáról. Zárszámadási rendelet alkotása
Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester
4.) Napirendi pont: Egyházasfalu Község Önkormányzata Éves Ellenőrzési Jelentés
2014.év
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester
5.) Napirendi pont: Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20152019. évi Gazdasági Programjának jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester
6.) Napirendi pont: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet alkotása
Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester
Dr. Dénes Lajos jegyző
7.) Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester
1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.évi munkájáról
Írásbeli előterjesztés: előadó Lágler Júlia intézményvezető
Sándor József polgármester: a polgármester a képviselők a beszámolót írásban megkapták.
Felkéri az előterjesztőt a szóbeli kiegészítésre.
Brányi Gyöngyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő: bemutatja az új
kolleganőjét. 3 fő tartós gondozásban részesül, családsegítő szolgáltatásnál nincs kliensük. A
gyermekjóléti Szolgálat 16 fő gyermeke 7 családból kerül ki. A gondok a családi
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konfliktusokból, az életvezetési problémákból adódnak. 1 fő gyermek esetében jött rendőrségi
jelzés, ez a gyermek csak figyelmeztetést kapott. A védőnő, óvónők jelzést adtak a gyermekek
elhanyagoltsága miatt. Védelembe vett gyermek 5 fő, okok a védelembevételnél a közüzemi
tartozás, életvezetés. Nyári táborban 2 fő vett részt. Jelzésnél minden esetben írásos jelzés
kell, minden esetben jelezni kell. Nem kell a jelzést adónak fel fednie magát.
Sándor József polgármester: jó az együttműködés a szolgálat és az önkormányzat között.
Major Izabella képviselő: a rendőrségtől is segítséget kell kérni ha probléma van.
Lakatos Bálint képviselő: a beszámolót javasolja elfogadni.
A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta meg:
18/2015. (IV. 27.) önkormányzati határozat
Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Sándor József
Határidő : azonnal
2.) Napirendi pont: Az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló, módosított
1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester
Sándor József polgármester: a képviselők az előterjesztést megkapták, az előirányzatok
módosítása történik meg a költségvetési döntéseknek megfelelően. Javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés alapján a rendeletet megalkotni.
A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő
rendeletet alkotta meg.

Egyházasfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról
Egyházasfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §. A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény
2014. évi együttes költségvetésének bevételei előirányzatonként:
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a) önkormányzatok működési támogatása
32.566 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről .
26.089 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások
2.003 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások
24.086 e Ft
c) közhatalmi bevételek
20.622 e Ft
d) működési bevételek
21.853 e Ft
e) felhalmozási bevételek
444 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30 e Ft
g) finanszírozási bevételek
33.124 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei
32.124 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei
- e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
- e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

131.960 e Ft,
1.768 e Ft,
- e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:
109.198 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:
24.530 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat
meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati szinten összesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1. és 2. számú melléklet részletezi.
2. §. A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat

és az önállóan működő intézmény
2014. évi együttes költségvetésének kiadásai

a) működési költségvetés
aa) személyi juttatások:
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
ac) dologi kiadások:
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások:

74.318 e Ft
22.004 e Ft
5.476 e Ft
26.048 e Ft
1.892 e Ft
18.898 e Ft

b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások,

35.574 e Ft
3.542 e Ft
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bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások

31.632 e Ft
400 e Ft

c) finanszírozási kiadások
23.836 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai
23.836 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai
- e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:
130.202 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:
3.526 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:
- e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati szinten összesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú melléklet részletezi.
3. § A R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:
„7. §. Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalékot 13.699 e Ft,
határozza meg.
4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
P.H.
Dr. Dénes Lajos sk.
jegyző

Sándor József sk.
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került:
Egyházasfalu, 2015.április 30.
Dr. Dénes Lajos sk.
jegyző
1. sz. melléklet
Az önkormányzat összesített bevételei
2014. I. félév
Kiemelt bevételek

Önkormányzatok működési

Eredeti elői.
31.737
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Módosított elői
32.129

támogatása
Működési és felhalmozási célú
támogatások államháztartáson
belülről
Közhatalmi bevétel
Működési bevétel
Felhalmozási bevétel
Működési és felhalmozási célú
átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Összes bevétel:

14.507

24.684

20.515
21.853
444

20.622
22.815
444

-

30

30.484
119.540

30.484
131.208
2. sz. melléklet

A bevételek elemzése
2014. I. félév
Önkormányzatok működési támogatása
módosított
elői.

eredeti
elői.
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

7.840

8.291

13.869

13.870

9.040

8.869

988

988

Működési célú központosított előirányzatok

-
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Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

88

31.737

32.129

Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

Önkormányzatok működési támogatásai

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
eredeti
elői.
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
elkülönített állami pénzalapoktól
helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveiktől
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről
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2014. I. félév
módosított
elői.
50

50

343

263

28

231

421

598

Közhatalmi bevétel
- adók:
2014. I. félév
eredeti elői.
módosított elői.
magánszemélyek kommunális adója

1.900

Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

1.900
1.900

1.900

16.000

16.000

16.000

Gépjárműadók

16.000
2.300

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi
önkormányzatot megillető része

2.300

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
ebből: talajterhelési díj

2.300
2.300

80
80

Termékek és szolgáltatások adói

187
187

18.380

18.487

3.

melléklet

Önkormányzat összesített kiadásai:
2014. I. félév
Kiemelt kiadások
62.432
33.819
23.289

módosított
elői.
72.392
35.527
23.289

119.540

131.208

eredeti elői.
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Az
előzőekbe
nem
finanszírozási kiadások
Összes kiadás

tartozó

4. sz. melléklet
A működési költségvetési kiadások
2014. I. félév
Működési költségvetési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Összes működési kiadás

eredeti elői. módosított elői.
20.431
20.981
5.477
5.627
26.095
1.187
9.242
62.432

Az ellátottak pénzbeli juttatásai
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26.095
1.320
18.369
72.392

2014. I. félév

eredeti elői.
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§
(3) bek.]
90
Betegséggel kapcsolatos (nem
társadalombiztosítási) ellátások
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.
35. § (1) bek.]
91
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel
kapcsolatos ellátások
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek.
a) és b) pontok]
26

módosított elői.
90

90

90
114

91

114
137

Lakhatással kapcsolatos ellátások

26

137

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

700

700

temetési segély [Szoctv. 46.§]

200

200

80

80

egyéb, az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatás (szülési támogatás)
Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

980

980

1.187

1.320

Egyéb működési célú kiadások:
2014. I. félév

módosított
elői.

eredeti elői.
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
részére
társulások és költségvetési szerveik részére
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

1.162

2.042

146

egyéb civil szervezetek részére
önkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások részére
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre
Tartalékok-általános

-

1.308

2.042

1.200

1.200

150

150

1.350

1.350

6.584

13.611

A felhalmozási költségvetési kiadások
2014. I. félév

módosított
elői.

eredeti elői.
Beruházások
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1.690

Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Összes felhalmozási kiadás

33.419
400
33.819

3.) Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat
végrehajtásáról. Zárszámadási rendelet alkotása
Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester

33.437
400
35.527
2014.évi

gazdálkodásának

Sándor József polgármester: a képviselők az előterjesztést megkapták, a zárszámadás a
2014.évi gazdálkodásáról szól, a képviselő-testület költségvetési döntéseknek megfelelően.
2014.évben eredményesen gazdálkodott a képviselő-testület Javasolja a képviselő-testületnek
az előterjesztés alapján a rendeletet megalkotni.
A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő
rendeletet alkotta meg.
Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Egyházasfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f)
pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya
intézményeire terjed ki.

a

Képviselő-testületre,

Egyházasfalu

Község

Önkormányzatára

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
teljesített bevételi főösszegét

124.200 ezer Ft-ban,

teljesített kiadási főösszegét

103.623 ezer Ft-ban,

ezen belül:
- felhalmozási célú bevételt

25.899 ezer Ft-ban

- felhalmozási célú kiadást

24.015 ezer Ft-ban

ebből:
- a beruházások összegét

3.542 ezer Ft-ban

- felújítások összegét

20.233 ezer Ft-ban

- felhalmozási célú pe. átadás összegét

240 ezer Ft-ban

- működési célú bevételt

98.301 ezer Ft-ban

- működési célú kiadást

56.451 ezer Ft-ban

ebből:
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és

- személyi jellegű kiadásokat

21.633 ezer Ft-ban

- munkaadót terhelő járulékokat

5.336 ezer Ft-ban

- dologi kiadásokat, egyéb folyó kiadásokat

23.179 ezer Ft-ban

- egyéb működési célú kiadás

4.917 ezer Ft-ban

- önkormányzat által folyósított ellátásokat

1.386 ezer Ft-ban

- a költségvetési létszámkeretet

10 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési létszámát 10 főben állapítja meg, a 7. sz.
melléklet B. oszlopában foglaltak szerint.
Az Önkormányzat bevételei
4. § A 2. §-ban megállapított, teljesített bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet C. oszlopa
tartalmazza.
5. § A 2. §-ban megállapított, teljesített bevételek közül a működési célú bevételek feladatonkénti részletezését a
2. sz. melléklet C oszlopa, az intézményi működési
bevételeket tartalmazza.
6. § A felhalmozási célú bevételek teljesítését a 2.sz. melléklet C. oszlopa tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
7. § A Képviselő-testület a működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 3.sz. melléklet C oszlopa szerint
állapítja meg. A 4. melléklet C. oszlopa a személyi juttatásokat, a TB járulékokat, a dologi kiadásokat, és az
átadott pénzeszközöket tartalmazza.
8. § Az önállóan működő intézmény – Simonyi Károly Óvoda – 2014. évi teljesített működési kiadásait a 5.
melléklet C oszlopa tartalmazza.
9. § A felhalmozási célú kiadások teljesítését a 4. sz. melléklet C oszlopa kiadások tartalmazza.
Az Önkormányzat vagyona
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – vagyonát 2014. évben
304.667 ezer Ft-ban állapítja meg az 6/A. melléklet C oszlopában, és az 6/B. melléklet C oszlopában részletezett
mérlegadatok alapján.
Pénzmaradvány
11. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési pénzmaradványát 20.847 ezer Ft összegben a
7. melléklet C oszlopának megfelelően hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.), a …
/2014.(IX.30.) és a …./2015.(IV….) önkormányzati rendeletek, továbbá az Önkormányzat 2013. évi
zárszámadásáról szóló 5/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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Egyházasfalu, 2015. április 22.
Sándor József sk.
polgármester

Dr. Dénes Lajos sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került: 2015.április 30.
Dr. Dénes Lajos sk.
jegyző

1. melléklet a 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez”
Az önkormányzat összesített bevételei
2014. évi
Kiemelt bevételek

A.
Eredeti elői.

Önkormányzatok működési
támogatása
Működési és felhalmozási célú
támogatások államháztartáson
belülről
Közhatalmi bevétel
Működési bevétel
Felhalmozási bevétel
Működési és felhalmozási célú
átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Összes bevétel:

B.
Módosított elői

C.
Teljesítés

31.737

32.566

32.566

14.507

26.089

25.899

20.515

20.622

21.853
444

21.853
444

15.301
19.229
-

-

30

30

30.484
119.540

32.124
133.728

31.175
124.200

2. melléklet a 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez”
A bevételek elemzése
2014. évi
Önkormányzatok működési
támogatása

A.
Eredeti elői.

B.
Módosított elői.

C.
Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

8.291

8.291

8.291

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása

13.870

14.025

14.025

11

Települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása
Működési célú központosított
előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai
Önkormányzatok működési
támogatásai

8.588

9.079

9.079

988

988

988

-

8

8

-

175

31.737

32.566

175
32.566

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2014. évi
B.
Módosított
elői.

A.
Eredeti
elői.
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
elkülönített állami pénzalapoktól
központi költségvetési szervek
központi kezelésű előirányzatok
helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveiktől
Egyéb működési célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről

C.
Teljesítés

50

52

52

343

1.684
267

1.684
267

28

-

-

421

2.003

2.003

-

Közhatalmi bevétel
- adók:
2014. évi
A.
B.
Eredeti elői. Módosított elői.
magánszemélyek kommunális adója

1.900

Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók

ebből: állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység után fizetett
helyi iparűzési adó
Gépjárműadók
ebből: belföldi gépjárművek adójának a
helyi önkormányzatot megillető része
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
ebből: talajterhelési díj
Termékek és szolgáltatások adói

1.900
1.900
16.000

16.000

1.900
16.000

2.300

11.066

2.300

80

2.163
2.163

187
187

18.380

1.809
11.066

2.300

80

12

1.809

16.000

2.300

C.
Teljesítés

191
191

18.487

15.229

3. melléklet a 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez”
Önkormányzat összesített kiadásai:
2014. évi
Kiemelt kiadások
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Az
előzőekbe
nem
finanszírozási kiadások
Összes kiadás

tartozó

A.
Eredeti
elői.
62.432
33.819
23.289

B.
Módosított
elői.
74.326
33.574
23.836

119.540

C.
Teljesítés
56.451
24.015
22.887

133.718

103.353

4. melléklet a 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez”
A működési költségvetési kiadások
2014. évi
Működési költségvetési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Összes működési kiadás

A.
Eredeti
elői.
20.431
5.477

B.
Módosított
elői.
22.004
5.476

26.095
1.187
9.242
62.432

26.048
1.892
18.898
74.318

C.
Teljesítés
21.633
5.336
23.179
1.386
4.917
56.451

Az ellátottak pénzbeli juttatásai

Term.nyújtott gyermekvéd.támogat.

2014. évi
A.
B.
Eredeti elői. Módosított elői.
-

helyi megállapítású közgyógyellátás
[Szoctv.50.§ (3) bek.]

90

Betegséggel kapcsolatos (nem
társadalombiztosítási) ellátások
foglalkoztatást helyettesítő támogatás
[Szoctv. 35. § (1) bek.]
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel
kapcsolatos ellátások
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1)
bek. a) és b) pontok]

190
90

91

13

173
190

154
91

26

267

C.
Teljesítés
267

173
141

154
301

141
279

Lakhatással kapcsolatos ellátások

26

301

279

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

700

700

426

temetési segély [Szoctv. 46.§]
egyéb, az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatás (szültámogatás)

200

200

60

80

80

40

Egyéb nem intézményi ellátások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

980

980

526

1.187

1.892

1.386

Egyéb működési célú kiadások:

A.
Eredeti elői.
helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik részére
társulások és költségvetési szerveik
részére
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre
Elvonások, befizetések

2014. I. félév
B.
Módosított
elői.

C.
Teljesítés

1.162

2.795

2.795

146

260

260

1.308

3.055

3.055

678

egyéb civil szervezetek részére
önkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások részére
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre
Tartalékok-általános

675

1.200

1.316

1.187

150

150

-

1.350

1.466

1.187

13.699

-

6.584

A felhalmozási költségvetési kiadások
2014. évi
A.
Eredeti elői.
Beruházások

33.419

Felújítások

14

B.
Módosított
elői.
3.542
31.632

C.
Teljesítés

3.542
20.233

Egyéb felhalmozási kiadások
Összes felhalmozási kiadás

400
33.819

400
35.574

240
24.015

„6/A. melléklet a 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.”
Ezer Ft
Egyházasfalu Községi Önkormányzat 2014. december 31-i vagyona

A
ESZKÖZÖK

B
ELŐZŐ
ÉV

C
TÁRGYÉV

1.)ESZKÖZÖK
A/I.1.) Vagyon értékű jogok
A/I/2..) Szellemi termékek
A/I./3.) Immat.javak
A/I. Immaterális javak
A/II/1. Ingatlanok
A/II.2.) Gépek, berend.,felsz. jármű
A/II.3.) Tenyészállat
A/II.4.)Beruházások, felújítások
A/II.5.)Tárgyi eszköz értéhelyesb.
A.II. Tárgyi eszközök
A/III/1 Tartós részesdések
A/III/2. Tartós hitelvisz.megt.ért.pap

208.124
8.039
10.807
226.970
4.141
-

A/III/3.Befektetett pü.eszk.értékhely.

-

A/III.Befektetett eszközök összesen:
A/IV/Konszolídációba adott eszköz

4.141

989
989
227.368
5.478
1.168
234.014
4.141
-

-

A.) NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ

4.141
-

BEFEKTETETT

ESZKÖZÖK

231.111

239.144

B/I/1. Vásárolt készletek

-

-

B/I/2. Átsorolt, köv.fejében átvett pénze.

-

-

B/I/3. Egyéb készletek

-

-

B/I/4.Befejezetlen termelés, félk.termék
B/I/5.Növendék, hízó és egyéb állatok
B/I. Készletek
B/II/1.
B/II/2.
B/II Értékpapírok
B.)NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztár, csekkek, betétkönyvek
C/III Forintszámla

-

-

7.195

15.075

C/IV Deviza számlák
C/V Idegen pénzeszközök
C.)Pénzeszközök összesen:

7.195

15.075

A

B

15

C

ESZKÖZÖK
D/I/1 Költségv.évben esedékes követelés műk.célú tám.bev. ÁHT belül

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV
-

D/I/2 Költségv.évben esedékes követelés felhalm.célú tám.bev. ÁHT belül
D/I/3 Költségv.évben esedékes követelés közhatalmi bevételre
D/I/4 Költségv.évben esedékes követelés működési bevételre
D/I/5 Költségv.évben esedékes követelés felhalmozási bevételre

-

-

9.304

13.636

554

2.436

26.358

-

D/I/6 Költségv.évben esedékes követelés működési célú átvett pénze.

-

D/I/7 Költségv.évben esedékes követelés felhalmozási célú átvett pénze.

-

D/I/8 Költségv.évben esedékes követelés finanszírozási bevételre

-

D/I Költségvetési évben esedékes követelések
D/II/1 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés műk.célú tám.bev. ÁHT
belül
D/II/2 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalm.célú tám.bev.
ÁHT belül
D/II/3 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés közhatalmi bevételre

36.216

16.092

-

-

-

-

D/II/4 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés működési bevételre

-

-

D/II/5 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalmozási bevételre

-

-

D/II/6 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés működési célú átvett
pénze.
D/II/7 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalmozási célú
átvett pénze.
D/II/8 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés finanszírozási
bevételre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

-

-

-

-

-

-

D/III/1 Adott előleg

-

-

D/III/2 Továbbadási célból foly.támog.

-

-

D/III/3 Más által beszedett bevét. elszámol.

-

-

A
ESZKÖZÖK
D/III/4 Forgótőke elszámolása

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV
-

-

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs. visszapótlási köv.elszámolása

-

32.063

D/III/6 Nem társadalomb. pü. alapjait terh. kifizetések ellátások megtér.
elszám.
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. és családtám. ellátások elszámolása

-

-

-

-

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

32.063

36.216

48.155

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ
OLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F/1 Eredmény szemléletű bev. aktív időbeli elhatárolása

-

427

-

200

F/2 Költségvetési ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

-

-

F/3 Halasztott ráfordítások

-

-

D.)KÖVETELÉSEK

16

F.) AKTÍV IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK

200
-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

274.522

303.001

„6/A. melléklet a 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.”
Ezer Ft
Egyházasfalu Községi Önkormányzat 2014. december 31-i vagyona

A
FORRÁSOK

B
ELŐZŐ ÉV

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

384.991

384.991

-

-

7.195

7.195

-119.898
-

-119.898
27.256

272.288

299.544

279

-

-

-

213
-

-

G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vált
G/IV Felhalmozott eredmény
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény

G.) SAJÁT TŐKE
H/I/1 Költségv.évben esedékes kötelezettség személyi jutt.
H/I/2 Költségv.évben esedékes kötelezettség munkaa.jár.
H/I/3 Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra
H/I/4 Költségv.évben esedékes kötelezettség ellát.pénzbeli jutt.
H/I/5 Költségv.évben esedékes kötelezettség egyéb működési célú kiadás
H/I/6 Költségv.évben esedékes kötelezettség műk.célú visszatér. tám.
kölcsönök törlesztése ÁHT belülre
H/I/7 Költségv.évben esedékes kötelezettség beruházásokra
H/I/8 Költségv.évben esedékes kötelezettség felújításokra

C
TÁRGYÉV

274
-

-

H/I/9 Költségv.évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. kiadásra

450
-

-

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

942

274

H/II/1 Költségv.évet követően esedékes kötelezettség szem.juttatás

-

-

H/I/2 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség munkaa.jár.

-

-

H/I/3 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásra

612

H/I/4 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség ellát.pénzbeli jutt.
H/I/5 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség egyéb működési célú
kiadás
H/I/6 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség műk.célú visszatér.
tám. kölcsönök törlesztése ÁHT belülre
H/I/7 Költségv évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra
A
FORRÁSOK
H/I/8 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség felújításokra
H/I/9 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalm.
kiadásra

17

-

3

-

-

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

-

1.093

H/I Költségvetési követően esedékes kötelezettségek
H/III/1 Kapott előleg
H/III/2 Továbbadási célú foly. tám. ellátások elszámolása

612
680

-

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása(Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs. visszapótlási köv.elszámolása
H/III/6 Nem társadalomb. pü. alapjait terh. kifizetések ellátások megtér.
elszám.
H/III/7Munkáltató által korkedv. nyugdíjhoz megfiz.hozz.j.elsz
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H.) KÖTELETTSÉGEK

680

1.514

2.234
-

2.884
-

-

573

274.522

303.001

I.)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCS.ELSZÁM.
K/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
K.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN:
„6/B. melléklet a

1.096
1.514

573

7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.”
Ezer Ft

Simonyi Károly Óvoda Községi Önkormányzat 2014. december 31-i vagyona

A
ESZKÖZÖK

B
ELŐZŐ
ÉV

C
TÁRGYÉV

1.)ESZKÖZÖK
A/I.1.) Vagyon értékű jogok
A/I/2..) Szellemi termékek
A/I./3.) Immat.javak
A/I. Immaterális javak
A/II/1. Ingatlanok
A/II.2.) Gépek, berend.,felsz. jármű
A/II.3.) Tenyészállat
A/II.4.)Beruházások, felújítások
A/II.5.)Tárgyi eszköz értéhelyesb.
A.II. Tárgyi eszközök
A/III/1 Tartós részesdések
A/III/2. Tartós hitelvisz.megt.ért.pap

-

A/III/3.Befektetett pü.eszk.értékhely.

-

A/III.Befektetett eszközök összesen:
A/IV/Konszolídációba adott eszköz

-

A.) NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ

36
36
-

BEFEKTETETT

ESZKÖZÖK

-

18

36

B/I/1. Vásárolt készletek

161

196

B/I/2. Átsorolt, köv.fejében átvett pénze.

-

-

B/I/3. Egyéb készletek

-

-

161

196

145

137

C/IV Deviza számlák
C/V Idegen pénzeszközök

-

-

C.)Pénzeszközök összesen:

145

137

B/I/4.Befejezetlen termelés, félk.termék
B/I/5.Növendék, hízó és egyéb állatok
B/I. Készletek
B/II/1.
B/II/2.
B/II Értékpapírok
B.)NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztár, csekkek, betétkönyvek
C/III Forintszámla

A
ESZKÖZÖK
D/I/1 Költségv.évben esedékes követelés műk.célú tám.bev. ÁHT belül

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV
-

D/I/2 Költségv.évben esedékes követelés felhalm.célú tám.bev. ÁHT belül

-

-

D/I/3 Költségv.évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

-

-

905

270

D/I/5 Költségv.évben esedékes követelés felhalmozási bevételre

-

-

D/I/6 Költségv.évben esedékes követelés működési célú átvett pénze.

-

D/I/7 Költségv.évben esedékes követelés felhalmozási célú átvett pénze.

-

D/I/8 Költségv.évben esedékes követelés finanszírozási bevételre

-

D/I/4 Költségv.évben esedékes követelés működési bevételre

-

905

270

D/II/1 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés műk.célú tám.bev. ÁHT
belül
D/II/2 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalm.célú tám.bev.
ÁHT belül
D/II/3 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés közhatalmi bevételre

-

-

-

-

D/II/4 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés működési bevételre

-

-

D/II/5 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalmozási bevételre

-

-

D/II/6 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés működési célú átvett
pénze.
D/II/7 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés felhalmozási célú
átvett pénze.
D/II/8 Költségv.évbet kövvetően esedékes követelés finanszírozási
bevételre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

-

-

-

-

-

-

D/III/1 Adott előleg

-

-

D/I Költségvetési évben esedékes követelések
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-

D/III/2 Továbbadási célból foly.támog.

-

-

D/III/3 Más által beszedett bevét. elszámol.

-

-

A
ESZKÖZÖK
D/III/4 Forgótőke elszámolása

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV
-

-

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs. visszapótlási köv.elszámolása

-

-

D/III/6 Nem társadalomb. pü. alapjait terh. kifizetések ellátások megtér.
elszám.
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. és családtám. ellátások elszámolása

-

-

-

-

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

-

905

270

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ
OLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F/1 Eredmény szemléletű bev. aktív időbeli elhatárolása

-

927

-

-

F/2 Költségvetési ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

-

-

F/3 Halasztott ráfordítások

-

-

D.)KÖVETELÉSEK

F.) AKTÍV IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1.211

1.566

„6/B. melléklet a 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.”
Ezer Ft
Simonyi Károly Községi Önkormányzat 2014. december 31-i vagyona

A
FORRÁSOK

B
ELŐZŐ ÉV

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

C
TÁRGYÉV

162

162

-

-

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vált

145

145

G/IV Felhalmozott eredmény
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény

854
-

854
-1.174

1.161

-13

H/I/1 Költségv.évben esedékes kötelezettség személyi jutt.

-

-

H/I/2 Költségv.évben esedékes kötelezettség munkaa.jár.

-

-

50
-

-

G/II Nemzeti vagyon változásai

G.) SAJÁT TŐKE

H/I/3 Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra
H/I/4 Költségv.évben esedékes kötelezettség ellát.pénzbeli jutt.
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-

H/I/5 Költségv.évben esedékes kötelezettség egyéb működési célú kiadás
H/I/6 Költségv.évben esedékes kötelezettség műk.célú visszatér. tám.
kölcsönök törlesztése ÁHT belülre
H/I/7 Költségv.évben esedékes kötelezettség beruházásokra
H/I/8 Költségv.évben esedékes kötelezettség felújításokra

-

-

-

-

50

-

H/II/1 Költségv.évet követően esedékes kötelezettség szem.juttatás

-

-

H/II/2 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség munkaa.jár.

-

H/II/3 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásra

-

H/II/4 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség ellát.pénzbeli jutt.

-

-

H/I/9 Költségv.évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. kiadásra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II/5 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség egyéb működési célú
kiadás
H/II/6 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség műk.célú visszatér.
tám. kölcsönök törlesztése ÁHT belülre
H/II/7 Költségv évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra
A
FORRÁSOK
H/II/8 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség felújításokra
H/II/9 Költségv. évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalm.
kiadásra
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
H/III/1 Kapott előleg
H/III/2 Továbbadási célú foly. tám. ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása(Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs. visszapótlási köv.elszámolása
H/III/6 Nem társadalomb. pü. alapjait terh. kifizetések ellátások megtér.
elszám.
H/III/7Munkáltató által korkedv. nyugdíjhoz megfiz.hozz.j.elsz
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H.) KÖTELETTSÉGEK
I.)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCS.ELSZÁM.
K/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
K.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

-

B
ELŐZŐ ÉV

C
TÁRGYÉV

-

-

-

-

-

-

-

-

50
-

-

-

1.579

1.211

1.566

-

1.579

„7. melléklet a 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.”
Ezer Ft
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Egyházasfalu Községi Önkormányzat
2014. évi pénzmaradvány kimutatása

MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

1.

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

87.863

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

52.432

3.

I

35.431

4.

03 Alaptevékenység költségvetési bevételei

8.288

5.

04 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

22.887

6.

II

7.

A) Alaptevékenység maradványa

8.

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

9.

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

10.

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

11.

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

12.

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

13.

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

14.

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

15.

C)

Összes maradvány (A+B)

16.

D)

Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa

17.

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

18.

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. kötelezettség

-

19.

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználói maradványa

-

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-14.599
20.832

20.832
1.796
19.036

„8. melléklet a 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.”
Egyházasfalu Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési létszámkerete

A
Megnevezés

B
Létszám (fő)

1.) Igazgatási feladatok

-

2.) Önállóan működő intézmény
2.1.) Óvoda
3.)
Működési
jellegű
(feladatonkénti felsorolás)
3.1.) Város- és községgazdálkodás,
közfoglalkoztatás
3.2.) Köztemető fenntartás

7
feladatok
2
1

3.3.) Szociális étkeztetés

-
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3.4.) Munkahelyi, egyéb vendéglátás

-

3.5.) Egészségügy

-

3.6.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások

-

3.7.) Eseti szoc.,gyv. ellátások

-

3.8.) Sportfeladatok

-

3.9.) Ingatlan hasznosítás

-

3.10.)Víz-, szennyvíz elvez., -kezelés

-

MINDÖSSZESEN:

10 fő

4.) Napirendi pont: Egyházasfalu Község Önkormányzata Éves Ellenőrzési Jelentés
2014.év
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester
Sándor József polgármester: az éves ellenőrzési jelentést a képviselő-testület a
zárszámadással egyidejűleg tárgyalja. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az
a 2014.évi éves ellenőrzési jelentést.
Lakatos Bálint képviselő: az éves ellenőrzési jelentés részletes, javasolja elfogadásra.
A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
19/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat
Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.évi éves ellenőrzési jelentést
elfogadja.
Felelős: Sándor József
Határidő: azonnal
5.) Napirendi pont: Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20152019. évi Gazdasági Programjának jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester
Sándor József polgármester: a gazdasági program részletesen tartalmazza az elképzeléseket,
fontosnak tartja az adóhátralékok beszedését, a pályázati lehetőségek kihasználást, az
intézmények működtetését, az utak és járdák felújítását, az egyesületek támogatását. Javasolja
a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a gazdasági programot.
Lakatos Bálint képviselő: jónak tartja a gazdasági programot, benne vannak azok az
elképzelések, amik jó lenne, ha a tervezett időszakban megvalósulnának.
Major Izabella képviselő: a gazdasági program a település fejlődésének irányát jól
tartalmazza, javasolja elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.
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Ezt követően a képviselő testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
20/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat
Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz mellékelt formájú
és tartalmú Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 2015-2019. évi
Gazdasági Programját jóváhagyja.
Felelős: Sándor József
Határidő: azonnal
6.) Napirendi pont: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet alkotása
Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester
Dr. Dénes Lajos jegyző
Sándor József polgármester: a képviselők az előterjesztést megkapták, korábban a
szabálysértési tényállások szankcióiról szóló rendelkezések megszüntetésre kerültek
jogszabályi előírás miatt. Most lehetőség nyílik a közösségi együttélés és ezek elmulasztásról
rendeletet alkotni. Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés alapján a rendeletet
megalkotni.
A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő
rendeletet alkotta meg.
Egyházasfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. §-a (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat jelképeinek jogellenes használata
1.§
(1) Aki Egyházasfalu Község Önkormányzatának a község címeréről és zászlójáról szóló 8/1996. (XII.01.)
Önkormányzat rendeletében meghatározott jelképeket engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően, illetve a
közösséget sértő módon előállítja, forgalomba hozza, használja, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást valósít meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén 100.000 Ft százezer forintig,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 200.000 Ft kétszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
Fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése
2.§
(1) Aki
a) a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) hatálya
alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti,
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b) a Korm. r. hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág,
c) közterületen lévő fás szárú növényen plakátot, hirdetést bármilyen módon rögzít, egyéb berendezést elhelyez,
a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.
(2) Az (1) bekezdésekben meghatározott magatartás természetes személyek esetén 100.000 Ft százezer forintig,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 200.000 Ft kétszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
Jogellenes közterület-használat
3. §

(1) Aki a közterületek használatának és tisztántartásának szabályairól szóló 8/2013. (IX.30.)
önkormányzati rendeletben meghatározott rendelkezéseket megszegi, és az önkormányzat
tulajdonában álló közterületet az előírt közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő
módon használja, - ha cselekménye, vagy mulasztása szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek nem
minősül - a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.
(2) Aki a közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 6/2013. ( VII.15.) önkormányzati
rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi és az önkormányzat tulajdonában álló közterületet az
önkormányzat hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon használja, - ha cselekménye, vagy
mulasztása szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek nem minősül - a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást valósít meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személy esetén 100.000 Ft százezer forintig,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 300.000 Ft háromszázezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Építészeti és természeti értékek helyi védelmére
vonatkozó szabályok megsértése
4.§

(1) Aki a helyi építési szabályzatról szóló 8/2002. (X.21.) önkormányzati rendeletben foglalt
rendelkezéseket megszegi és az önkormányzat által védetté nyilvánított épület szerkezetét utcaképi
megjelenését megváltoztatja, az épületet lebontja, a védett tárgyat megrongálja, a védett fát kivágja
vagy azt rendeltetésétől eltérő módon használja - ha cselekménye, vagy mulasztása szabálysértésnek,
vagy bűncselekménynek nem minősül - a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
valósít meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személy esetén 200.000 Ft háromszázezer
forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 1.000.000 Ft egymillió
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Útügyi szabályok megszegése
5.§
(1) Aki az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
a) közutat közútkezelői hozzájárulás nélkül elzár, felbont, elfoglal, a közúton, az alatt vagy a felett építményt
vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,
b) a közúton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén 100.000 Ft százezer forintig,
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jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 500.000 Ft ötszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
Ingatlan előtti tisztántartási kötelezettség megszegése
6.§
(1) Aki a közterületek használatának és tisztántartásának szabályairól szóló 8/2013.. (IX.30.) önkormányzati
rendelet 17. §-ban előírt ingatlan előtti tisztántartási kötelezettségének nem teszt eleget a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén 50.000 Ft ötvenezer forintig,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 200.000 Ft kétszázezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Avar égetési tilalom megszegése
7.§
(1) Aki az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 4/2015 (III.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott
rendelkezésektől eltérően a kerti hulladékot elégeti a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
valósít meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás 150.000 Ft azaz százötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
Eljárási szabályok
8.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás
lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben az Iváni Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője jogosult.

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2015. május 15 napján lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre és mulasztásokra kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.
Egyházasfalu , 2015,április 21.
Sándor József sk.
polgármester

Dr Dénes Lajos sk.
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Egyházasfalu, 2015.április 30.
Dr Dénes Lajos sk.
jegyző
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7.) Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester
Sándor József polgármester: az ELEKTRO PÁLFI Korlátolt Felelősségű Társaság 9473
Egyházasfalu , Fő utca 88. kérelmet nyújtott be , hogy az önkormányzat adja bérbe a
sportpálya régi öltözőjét 2015. május 01-től 2015. augusztus 31-ig a FREDOM CAFÉ &
Sport Bar működtetése céljára. A FREEDOM CAFÉ & Sport Bar működtetőjét Pálfi Patrik
József települési képviselőnk képviseli, de mivel nincs jelen a képviselő-testületi ülésen, így a
döntésben való részvételével kapcsolatban távolléte miatt nincs teendő.
Javasolja a képviselő-testületnek a bérbeadást 30.000,-Ft/hó+ÁFA bérleti díjért.
Lakatos Bálint képviselő: javasolja a bérbeadást a polgármester által javasolt bérleti díjért.
A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
21/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat
Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz mellékelt formájú
és tartalmú bérleti szerződés alapján az Egyházasfalu Község Önkormányzata tulajdonában
lévő sportpálya régi öltözőjét a FREEDOM CAFÉ & Sport Bar működtetése céljára bérbe
adja 2015.május 01-től 2015.augusztus 31-ig 30.000,-Ft/hó/ÁFA azaz harmincezer forint
bérleti díjért az ELEKTRO PÁLFI Korlátolt Felelősségű Társaságnak ( 9473 Egyházasfalu ,
Fő utca 88. képviseli: Pálfi Patrik József ) .
Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy nevében a kérelmezőt értesítse és a
bérleti szerződést írja alá.
Felelős: Sándor József
Határidő: 2015.április 30.
Répceiné Gazdag Emőke alpolgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sándor
József polgármesternek 2014.évi aktív munkájáért egyszeri alkalommal 1 havi tiszteletdíjának
megfelelő azaz bruttó 149.576, FT azaz egyszáznegyven-kilencezer-ötszázhetvenhat forint
összegű jutalom adásáról döntsön.
Lakatos Bálint képviselő: javasolja, a polgármester jutalmazását az alpolgármester
előterjesztése szerint.
Major Izabella képviselő: javasolja, a polgármester jutalmazását az alpolgármester
előterjesztése szerint.
Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző : a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az,
akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati
képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati
képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselőtestület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából
jelenlevőnek kell tekinteni.
Sándor József polgármester: bejelenti érintettségét, nem kíván a szavazásban részt venni.
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Az érintett szavazásból való kizárását az érintett vagy bármely más képviselő nem
kezdeményezte.
A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
22/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat
Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sándor József polgármestert
2014.évi aktív munkájának elismeréseként egyszeri alkalommal 1 havi tiszteletdíjának
megfelelő azaz bruttó 149.576, FT azaz egyszáznegyven-kilencezer-ötszázhetvenhat forint
összegű jutalomban részesíti.
Megbízza a képviselő-testület az alpolgármestert, hogy döntéséről az érintettet értesítse és a
szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Sándor József
Határidő: 2015.április 30.
Sándor József polgármester: ismerteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Sopron Járási Tankerület Igazgatójának levelét amely az egyházasfalui általános iskola
igazgatói pályázatának véleményezésére kéri fel az önkormányzatot.
Javasolja, hogy Egyházasfalu Község Önkormányzata Galavicsné Lázár Magdolna 9472
Újkér, Iváni utca 10. szám alatti lakosnak a Simonyi Károly Általános Iskola
intézményvezetői beosztás ellátására benyújtott 2015-06-19 azonosító számú pályázatát
támogassa.
A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
23/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat
Egyházasfalu Község Önkormányzata Galavicsné Lázár Magdolna 9472 Újkér, Iváni utca 10.
szám alatti lakosnak a Simonyi Károly Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására
benyújtott 2015-06-19 azonosító számú pályázatát támogatja.
Felelős: Sándor József polgármester
Határidő: 2015. április 30.
Sándor József polgármester: javasolja a Képviselő-testületnek a kiküldött változási
vázrajzon szereplő 163/1 , 164, 165, 167,168, 169, 170,172 helyrajzi számú földrészletek
összevonásáról , megosztásáról és telekhatár rendezésre vonatkozó elképzeléseket ,
véleményezze a képviselő-testület a megosztásból eredő ingatlancserékkel foglalkozik–e a
képviselő-testület.
Lakatos Bálint képviselő: temető parkoló hol lesz kialakítva, a fákat ki kell szedni. Miért
nem lett ez korábban megoldva.
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Csitkovics Róbertné pénzügyi főelőadó: döntést erre vonatkozóan nem találtak a
jegyzőkönyvekbe és a megosztási vázrajzot is most hozták be.
Sándor József polgármester: javasolja, hogy a következő ülésen térjenek vissza a
megosztásra, meg kell nézni, hogy a megosztási vázrajz megfelel-e a rendezési tervnek. A
rajz földhivatalhoz benyújtásra nem alkalmas, mert a benyújtásához a határideje lejárt. Azt is
meg kell nézni, hogy az ingatlan cserék után az önkormányzat bővítheti-e a temető területét,
azt a hatóságok engedélyezik-e.
A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
24/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat
Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött változási vázrajzon
szereplő 163/1, 164, 165, 167,168, 169, 170,172 helyrajzi számú földrészletek össze
vonásáról, megosztásáról és telekhatár rendezésre vonatkozó elképzelésekről a rendezési tervi
megfelelősség vizsgálata , a megosztással kapcsolatos jogi és pénzügyi előkészítettség
valamint az ingatlancserék utáni állapotok tisztázását tartalmazó előterjesztések után dönt.
Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Sándor József
Határidő: 2015. június 30.
Sándor József polgármester: a képviselő-testületet tájékoztatja, hogy Falutáblák
elhelyezésére pályázatot keres és az általános iskolai beiskolázási körzet kiterjesztésének
ügyében is megkeresi a tankerületet, amelyről tájékoztatja a képviselő-testülete a következő
ülésen.
Sándor József polgármester: a képviselő-testületi ülés napirendi pontjait megtárgyalta a
képviselő-testület, megköszöni az ülésen való részvételt.

K.M.F.

Sándor József
polgármester

Dr Dénes Lajos jegyző megbízásából

Kerekesné Füzi Zsuzsanna
aljegyző
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