JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 17-én,
11,15 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen.
Rendelet száma
4/2015. (III.12.)

Tárgya
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítása.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Távolmaradását bejelentette: Kóti László alpolgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent : Panyik Anita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. 2015. évi költségvetés rendelet módosítása.
2. Egyebek.
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy két képviselő bejelentette
távolmaradását, de a testület így is határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerint a napirendi pontok tárgyalását .
I. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet módosítása.
Zagyva Ferencné: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása vált szükségessé.
Panyik Anita: A költségvetésnek ez egy technikai módosítása, a sorok közötti átrendezés, sem a
bevételi, sem a kiadási főösszeget nem változtatja. Az Óvoda intézményi finanszírozásának
megjelenítése nem volt megfelelő a jóváhagyott mellékletekben. A másik módosítás az Ifjúsági
Táborhoz kapcsolódik, a tábor teljes kiadása a dologi kiadások között jelent meg, amely most már a
megfelelő kiadásokhoz szétosztásra került. A tábor személyi kiadásainak megfelelő sorra
kerülésével a létszámokat tartalmazó melléklet is módosult. A módosításokkal érintett mellékletek
az előterjesztés részét képezik.
Zagyva Ferencné: Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem fel az előterjesztés
szerinti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet
módosítását.
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint , változtatás
nélkül az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet.
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015.(III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10. § (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
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az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1.Módosuló rendelkezések
1. §
A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként,
költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint
fogadja el:
a) Költségvetési működési bevételek

151.135 e Ft

b) Költségvetési működési kiadások

133.915 e Ft

ba) Személyi juttatások
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó
bc) Dologi kiadások
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai
be)Egyéb működési célú kiadások

38.677 e Ft
9.405 e Ft
71.330 e Ft
5.452 e Ft
9.051 e Ft

c) Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege

17.220 e Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és a költségvetési felhalmozási
kiadásokat az alábbi részletezés szerint fogadja el:
a) Költségvetési felhalmozási bevételek

5.411 e Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadások

22.631 e Ft

ba) Beruházás
bb) Felújítás
bc) Egyéb felhalmozási kiadás

5.411 e Ft
17.220 e Ft
0 e Ft

c) Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-17.720 e Ft”

2.§
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 29 főben határozza meg. A
létszámkeretből a tervezett közfoglalkoztatotti létszám 9 fő.”
3. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
A Rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
2. Záró rendelkezések
4. §
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A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Bükkszék, 2015. március 17.
Zagyva Ferencné
polgármester

Vígh Lászlóné
jegyző

II. napirendi pont: Egyebek
Kovács Dániel: Lakossági megkeresés miatt kérdezem meg, hogy az óvodában üresedés történt?
Zagyva Ferencné: Igen, egy óvónő nyugdíjba ment. A pályázat kiírása a vezető óvónő feladata. A
költségvetés tervezésnél már eleve úgy számoltunk, hogy csak augusztus 1-jétől veszünk fel
pedagógust. Addig Juhász Györgyné 4 órában segít a feladatellátásban, mert a szociális feladatok
közé a gyermekétkeztetés is beletartozik.
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.
K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Panyik Anita
aljegyző
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