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Jegyzőkönyv
Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. február 4.-én megtartott rendkívüli
nyílt üléséről.
Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Farkas László Márton polgármester, Gyetvai
Árpád alpolgármester, Inklovics László, Wingendorf János és Uzelman Zoltán képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Lipkovics Lászlóné gazdálkodási főmunkatárs, Gulyás Imre
jegyző
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalását, ezzel a képviselőtestület egyhangúan egyetértett.

NAPIREND
1.

Javaslat Aldebrő község Önkormányzatának 214. évi Feladat-ülés- és
rendezvénytervére
Ea: Farkas László Márton polgármester

Farkas László Márton elmondja, hogy az előterjesztéshez kért javaslatokat, de nem sokat
kapott. Kérdezi, van-e észrevétel, javaslat?
( Észrevétel javaslat nem volt.)
Akkor ne húzzuk az időt, szavazásra teszem a javaslatot, aki az előterjesztett javaslattal
egyetért, szavazzon.
Az előterjesztést a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének
4/2014.(II.04.) számú határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
elfogadja az önkormányzat 2014. évi Feladat- ülés- és
rendezvénytervét.
( Terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve. )
Javaslat Aldebrő község Önkormányzatának 214. évi költségvetésére
Ea: Farkas László Márton polgármester, Lipkovics Lászlóné gazdálkodási
főmunkatárs
Farkas László Márton elmondja, hogy az előírt határidőben nyújtja be a költségvetés
tervezetét. Felkéri Lipkovics Lászlónét szóbeli kiegészítésre.
Lipkovics Lászlóné elmondja, hogy a számviteli rend ez évben gyökeresen megváltozik. Most
mindent teljes összegben kell megtervezni. Azokat a kiadásokat is amelyek költségei
megoszlanak az állam és az önkormányzatok között. Ilyen például a közfoglalkoztatás, vagy a
szociális támogatások köre. Korábban csak az „önrészt” volt szabad tervezni. A könyvelési
szoftver most készül, sok a bizonytalanság.
A Kincstártól folyamatosan érkeznek az információk. Ennek ellenére vannak amikre onnan
sem kapunk érdemi segítséget. Ilyen például, hogy mit kell tartalmaznia a középtávú tervnek.
2.

Nagy változás, hogy a gyermekétkeztetési normatíva az étkeztetést biztosító Tófaluhoz kerül.
Ezt már korábban is így kellett volna csinálni. Látható, hogy az Egészségház felújítási projekt
költsége is szerepel az előterjesztésben.
Gulyás Imre a Közös Önkormányzati Hivatal közreadott költségvetésével kapcsolatban
elmondja, hogy az takarékosan lett tervezve. Így állt elő az a helyzet, hogy 5,9 MFt. „többlet”
van benne. Felmerült, hogy a polgármesterek javadalmazását itt tervezik. Végül a
polgármesterek úgy döntöttek, hogy ezt a pénzt a hivatali épületek rezsi költségére – fűtés,
világítás – fordítják. Kéri a testületet, hogy fogadja el az előterjesztett tervezetet.
Uzelman Zoltán két kérdésben tett fel észrevételt több alkalommal hozzászólva, melyekre
Lipkovicsé és Farkas László Márton válaszolt meg. Egyrészt a gépjármű adó megosztásának
beépítését kifogásolta, hozzátéve, hogy a tervezett összeg százalékát kell-e utalni az államnak,
vagy a ténylegesen befolyt összeg százalékát? Másrészt kevesellte az útfelújításra tervezett
360.000 Ft-ot.
Lipkovics Lászlóné válaszában elmondta, hogy a költségvetés bevételi oldalán a
gépjárműadóból származó bevételből csak az önkormányzatot megillető hányadot lehet
szerepeltetni. Az államnak nem terv, hanem a tényleges behajtás után kell utalni. Hátrányos
viszont, hogy ez a régebbi adótartozások behajtására is vonatkozik. Az útfelújításra ennyit
adnak, jelenleg ezt teszi lehető a feladatfinanszírozás.
Farkas László Márton emlékeztet rá, hogy a szennyvíz beruházás helyreállítási munkái
tavasszal folytatódnak. Illetve új UNIÓS pályázati lehetőségek nyílnak meg ez évben, s
azokat kell megcélozni az út és járda felújításoknál.
Kérdezi van-e módosító javaslat a költségvetéssel, a Közös Hivatal költségvetésével, vagy a
középtávú tervezéssel kapcsolatban?
(Javaslat nem volt.)
Farkas László Márton javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről készített rendelet
tervezet elfogadását.
Az előterjesztést a képviselő- testület 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Aldebrő község elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletét.
Farkas László Márton javasolja az önkormányzat középtávú tervéről szóló előterjesztés
elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének
5/2014.(II.04.) számú határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
elfogadja az önkormányzat középtávú költségvetési tervét.
( Terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve. )
Farkas László Márton javasolja a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének
6/2014.(II.04.) számú határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetését.
( Költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. )

Időszerű feladatok
3.1. Gazdálkodási helyzetről tájékoztató
Farkas Lászó Márton elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak bérét a Munkaügyi Hivatal nem
utalta a szokott időben. Az önkormányzatnak nincs tartaléka, hogy ezt meg tudná előlegezni.
Fizetés utalás után lesz. Kínos a helyzet, de nem mi tehetünk róla.
3.

3.2. Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
4. Gulyás Imre ismerteti a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatójának 10-TNY1131-2/2014-805652 számú határozatát. Eszerint a költségvetési szervek alapító
okirata tartalmát meghatározó törvény úgy módosult, hogy a gazdálkodási besorolásra
vonatkozó részt törölni kell. Ezt e határozatban az államkincstár meg is tette, de erről
határozatot kell hoznia az alapítóknak is. Javasolja, hogy a Kápolnai Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az elmondottak szerint módosítsa a testület.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Farkas László Márton javasolja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratából
a gazdálkodásra vonatkozó meghatározást törölni.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének
7/2014.(II.04.) számú határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete a
Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratából
az intézmény gazdálkodási besorolását tartalmazó kitételt
törli.
Az erről szóló módosító okiratot és az egységes szerkezetbe
foglalt okiratot elfogadja.
( Okiratok jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
3.3. Helyi Választási Bizottság póttaggal történő kiegészítése
Gulyás Imre ismerteti, hogy a helyi választási iroda végzi az április 6. országgyűlési képviselő
választás előkészítését. A választási eljárási törvény értelmében az egy szavazókörös
településeken most nem kell újraválasztani a testületet, mert a megbízatásuk az
önkormányzati választásokig szól. A több szavazókörös településeken viszont a
szavazatszámláló bizottságokat újra kell választani. Az egy szavazókörös településeken a
helyi választási bizottság egyben ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait is. Innen a
kettősség. Plósz György közölte, hogy megromlott egészségi állapota miatt már nem tud részt
venni a bizottság munkájában.
Füzes Gábor aldebrői lakos e-mailben jelentkezett választási bizottsági tagnak. A levelet
felolvasom.
Nyilatkozott, hogy nem tagja egy pártnak sem, választójoga van, Aldebrői lakcímmel
rendelkezik. Minden feltételnek megfelel. Javasolja, Füzes Gábort megbízni a Helyi
Választási Bizottság póttagsági tisztségével.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Farkas László Márton javasolja Füzes Gábor Aldebrő Rózsa út. 52. szám alatti lakost a Helyi
Választási Iroda Vezetőjének javaslata alapján póttaggá megválasztani
A javaslattal a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal egyetértett.

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének
8/2014.(II.04.) számú határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete a Helyi
Választási Iroda Vezetőjének javaslata lapján Füzes Gábor
Aldebrő Rózsa út. 52. szám alatti lakost a Helyi Választási
Bizottság póttagjává megválasztja.
3.4. Lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatási támogatási igény benyújtása
Gulyás Imre ismerteti a Heves Megyei Vízmű Zrt. figyelem felhívó levelét, valamint
Belügyminiszter 8/2014.(I.31.) BM. rendeletét. Emlékeztet rá, hogy mivel a vízmű vagyon az
önkormányzatok tulajdonába került, így most az önkormányzatok nyújthatják be a pályázatot.
Az elnyert összeget átadják az üzemeltetést biztosító Zrt-nek. A korábbi években a Vízmű Zrt
volt a pályázó, de benyújtáshoz kellett az önkormányzatok támogató határozata.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Farkas László Márton javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a lakossági
víz-és csatornaszolgáltatási támogatásról szóló 8/2014.(I.31.) BM, rendelet 1.§. (1) bekezdése
alapján.
A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
9/2014.(II.04) számú határozata
Aldebrő község önkormányzati képviselő- testülete
dönt arról, hogy a lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatási támogatásra nyújt be igényt a
8/2014.(I.31.) BM. rendelet 1.§.(1) bekezdése
alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény
mellékleteiben
meghatározott
nyilatkozatok
megtételére.
3.4. Takarékszövetkezet Kirendeltségének bezárása
Farkas László Márton A korábbi -Tófaluval közösen írt –levélre érkezett választ ismerteti.
Ma is tárgyalt más pénzintézettel, de mert nincs döntéshelyzet így határozati javaslata sem.
Más bejelentés nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Farkas László Márton
polgármester

Gulyás Imre
jegyző

