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Jegyzőkönyv

Készült: Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján megtartott
üléséről.

Jelen vannak: Turi Lajos polgármester
Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester
Fejes Imre alpolgármester
Barcza Attila képviselő
Nagy Lajos képviselő
Pappp Gyula képviselő
Rajczi János képviselő

Vezér Beáta körjegyző

Meghívottak: Ábrahámné Bors Evelin gazdálkodási előadó 2., 3. napirendi ponthoz
Kemenár Katalin művelődésszervező 1. napirendi ponthoz
Rujavecné Ferenczi Katalin Ferenczi Művészeti Tábor vezetője 1. napirendi ponthoz

Turi Lajos: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés határozatképességét, mert a
megválasztott 7 fő képviselő közül 6 főképviselő jelen van. Kérdezem, az előterjesztett napirendi
pontokkal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata.

A Képviselő-testület a következő napirendi pontokat tárgyalta:

Napirendi pontok:

1. „700 éves Sarród” rendezvény szervezése
Előadó: Turi Lajos polgármester

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Turi Lajos polgármester

3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előadó: Turi Lajos polgármester

4. Közös önkormányzati hivatal létrehozása
Előadó: Turi Lajos polgármester

5. Szociális rendelet módosítása (helyszíni kiosztás)
Előadó: Vezér Beáta körjegyző

6. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Turi Lajos polgármester

6/1 Óvodai lakás hasznosítása

Zárt ülés

7. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: Vezér Beáta körjegyző
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1. napirendi pont
„700 éves Sarród” rendezvény szervezése

(Szóbeli előterjesztés)

Turi Lajos polgármester: Úgy vélem, a mai napon ne menjünk bele konkrétan a szervezésbe, Inkább
koncepciót, elveket állítsunk fel. A Köztársasági Elnöki Hivatalból a mai napon hívtak engem a
programmal kapcsolatban. Az elnök úr még nem tudta eldönteni, elfogadja-e a felkérésünket, ehhez
szeretnék tudni, mit takar a rendezvény, kik vesznek részt rajta. Március közepéig kellene megküldeni
az Elnök Úrnak a konkrét programot. A mai napon egy szervező bizottság felállítását javaslom, aki a
továbbiakban az előkészületekkel, szervezéssel foglalkozik.

Barcza Attila képviselő: Én is javaslom a munkacsoport felállítását, mert így egy-egy terület
megszervezését jobban rá lehetne bízni valakire. A mai ülésen mindenképp meg kell határozni egy
pénzügyi keretet, amelyből gazdálkodhatunk. Ehhez lehetne még szponzori pénzeket bevonni. A
tavalyi évben a 3 településen a falunapra 1,1 M Ft-ot költöttünk el. Ezt én az idei évre is elegendőnek
tartom. A munkacsoportnak rendszeresen össze kellene ülnie és egyeztetni az aktuális feladatokról.

Turi Lajos polgármester: Én a munkacsoport tagjaként mindenképp javaslom a testületet, hiszen
mindenki képvisel valamilyen érdekeket. Ezen kívül Kemenár Katalin művelődés-szervezőt és
Rujavecné Ferenczi Katalint, a Ferenczi Művészeti Tábor vezetőjét javaslom.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ki lehet bővíteni ezt a munkacsoportot mindazokkal, akik
részt szeretnének venni a szervezésben, mert ez nagyon nagy munka lesz, még akkor is, ha
megosztjuk a feladatokat.

Rujavecné Ferenczi Katalin meghívott: Javaslom Hettlinger Júliát, rá mindig lehet rendezvényeken
számítani és a Kanczler Balázst, ő is egy agilis ember. Az idei évben a művészeti tábort ennek az
eseménynek rendeljük alá, ehhez igazítjuk a programokat. Én a részünkről összeállítottam egy
tervezetet, amelyet kiosztottam mindenkinek, de ahhoz, hogy véglegesíteni lehessen, szükségünk van
az önkormányzat részéről is a végleges időpontokra. (A tervezet a jegyzőkönyv melléklete). A
programok megvalósításához az önkormányzat anyagi támogatására lenne szükségem. Ezen kívül a
médiában lévő kapcsolataimat fel tudom ajánlani.

Turi Lajos polgármester: Ma lesz a költségvetés támogatása, tárgyalni fogjuk.

Kemenár Katalin meghívott: Kb. egy hónapja volt egy megbeszélés, akkor dőlt el, hogy augusztus 3-a
lenne a fő ünnep. Ez már 5 éve a sás-gyékény fesztivál időpontja, amiit most így sajnálok, hogy az
idén nem tudjuk megtartani, de jó lenne valamilyen lehetőséget találni, hogy mégiscsak
megvalósuljon. A sás-gyékény fesztivál egyes elemeit természetesen át lehet emelni. A
programsorozat indulása május 18-a a kiállítás megnyitó lenne. A programsorozatokat programokkal
kell megtölteni. Azt gondolom, a sikeres lebonyolítás feltétele, ha erre egy embert foglalkoztatnánk.
A rendezvénysorozat második nagy pillére a tábori rendezvény. Javaslom, az egyházakkal is fel kell
venni a kapcsolatot, mert a 700 év az egyház életében is meghatározó. A rendezvényhez
kapcsolódóan a honlap is megújul. A 3 településen a falunapokat is ennek a jegyében kell
megszervezni. Az aratóversenyt mindenkép javaslom megszervezni. Augusztus 3-ra
gyerekprogramokat is szervezni kell. Már volt próbálkozás az elszármazottak meghívásával, de azt
hiszem, erre a rendezvényre mindenképp meg kellene őket hívni.
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Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: A honlapon lehetne egy meghívást feltenni az
elszármazottaknak. Akiknek rokonaik vannak, ők úgyis értesülnek a rendezvényről, mások pedig
innen szerezhetnek információt.

Turi Lajos polgármester: Kérdezem a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a „700 éves
Sarród” rendezvény szervezésére egy munkacsoportot hozzunk létre, melynek tagjai a Képviselő-
testület, Kemenár Katalin, Rujavecné Ferenczi Katalin, Hettlinger Júlia és Kanczler Balázs, az jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

1/2013. (I. 24.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a „700 éves Sarród” rendezvény szervezésére
munkacsoportot hozz létre, melynek tagjai a Képviselő-
testület, Kemenár Katalin, Rujavecné Ferenczi Katalin,
Hettlinger Júlia és Kanczler Balázs sarródi lakosok.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos

Turi Lajos polgármester: A munkacsoport ülésének időpontját február 20-án 17 órakor javaslom.

2. napirendi pont
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

(Az előterjesztés mellékelve)

Ábrahámné Bors Evelin: Az adósságkonszolidáció december hónapban megtörtént, vagyis az állam a
fennálló hitelállományunkat kiváltotta és a pénzintézetek felé megfizette. Ez Sarród esetében 67.262
M Ft támogatást jelentett. A támogatást a főkönyveinkben át kellett vezetni, ami így megjelent az
önkormányzat költségvetésében is. Az állami támogatások miatt egyéb kisebb átcsoportosítások is
történtek.

Turi Lajos polgármester: Amennyiben más kérdés nincs, úgy szavazásra bocsátom a napirendet. Aki
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének az előterjesztés melléklete szerinti módosításával
egyetért, kérem, jelezze.

Döntéshozatal:
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
minősített többséggel az előterjesztésnek megfelelően
elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendeletet
módosító 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
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3. napirendi pont
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

(Az előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos: Az állam részéről történt konszolidáció miatt egy kicsit fellélegezhetünk. Ugyanakkor ez
azért az állami támogatásokban is megjelenik, amit azért csökkentettek, illetve átalakítottak.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy van egy olyan pályázatunk, aminek nem tudjuk, mikor térül meg az
20 M Ft-os önrésze. A költségvetés tervezésénél ezzel számolnunk kell. Egyes beruházásokat csak
akkor tudunk megvalósítani, ha a támogatás megérkezik. A piacot és a játszóteret meg kell csinálni,
mert az pályázati pénzből történik, amit ha nem használunk fel, elveszítjük a támogatást.

Barcza Attila képviselő: A kárpátaljai vendégek fogadására 320 e Ft volt tervezve, de mint tudjuk, ez
többe került.

Ábrahámné Bors Evelin: Ez a tétel lett tervezve. A tényleges számok a beszámolóból fognak
kiderülni, hogy egyes rendezvényeink, illetve összességében a rendezvényeink mennyibe kerültek. A
közcélú pályázatokat nagyon preferálják, arra is terveztünk, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy
tavaly 12 közcélú munkásunk volt. Ezt az idei évben is terveztük. A pénzeszközátadásoknál külön
jeleztem azokat a támogatásokat, amelyeket megelőlegeztünk.

Barcza Attila képviselő: A sportegyesület támogatása 400 e Ft, ami kevesebb, mint amit évekkel
ezelőtt kaptunk. Korábban 500 e Ft támogatást kapott az egyesület. Ne differenciáljunk az
egyesületeknél vagy mindenkinél emelünk, vagy senkinél.

Ábrahámné Bors Evelin: A tűzoltó szertár felújításnál abban maradtunk, hogy nem adjuk át a
pénzösszeget az egyesületnek, hanem az önkormányzat bonyolítja le a beruházást, tekintettel arra,
hogy az épület az önkormányzat tulajdonában van. A bejövő számlákat ki is fizettük, gyakorlatilag ez
is növeli az egyesületnek juttatott támogatást.

Rajczi János: A körjegyzőségnek átadott 10.000 e Ft elég lesz, ami a költségvetésben szerepel? A
beruházásoknál, ha lesz rá lehetőség, a Patak utcai közvilágítás helyett Nyárligeten az orvosi
rendelőhöz vezető járdát javasolnám inkább megvalósítani a tervezett 1.900 e Ft-ból. A tűzoltó
szertárat pedig mindenkép tető alá kell hozni.

Ábrahámné Bors Evelin: Ez egy tervezett adat. Nagyon késünk kaptunk konkrét számokat, de azt
gondolom, nem áll messze a valóságtól.

Turi Lajos: Egyetértek a javaslattal. Én is fontosabbnak tartom a járdát, de ha a pénzügyeink úgy
alakulnak, akár a közvilágítást is megvalósíthatjuk.

Pappp Gyula: A Polgárőrség részére támogatást pályázati önrészre kellene biztosítani, illetve olyan
költségekre, amiket a pályázat nem támogat pl. banki költségek. Ez max. 50 e Ft támogatás lenne. A
sportegyesület részére pedig létezik egy pályázati lehetőség (TAO pályázat), ami 30%-os önrészt kíván
meg és épületfelújításra, eszközbeszerzésre lehet az elnyert összeget felhasználni. Ha pályáznánk,
nyilván szükség lenne az önkormányzat részéről egy ígérvényre az önerő biztosításához.

Turi Lajos: Egyetértek azzal, ha van lehetőség, pályázni kell. Javaslom, ne változtassunk a
sportegyesület támogatásán, hanem inkább ebben a pályázatban segítsünk, ha sor kerül rá. A
nyugdíjas egyesület a településen bármilyen rendezvény van, helyt áll, lehet rájuk számítani.
Javaslom, ne változtassunk a támogatáson.
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Nagy Lajos: Az idei évben különösen sok rendezvény lesz a településen, amin részt kell venni az
egyesületnek.

Barcza Attila: Azt gondolom, sem a sportegyesület, sem a nyugdíjas klub nem áll olyan rosszul
anyagilag. Egyformán kellene kezelni a civil szervezeteket, és a nyugdíjasok mellett az ifjúságot is
kellene támogatni.

Turi Lajos: Az ifjúság részére is készül klubhelyiség, megteremtjük számukra, hogy összejöjjenek
valahol. Egységesen támogatjuk az egyesületeket, a sport is és a nyugdíjasok is ugyanakkora
támogatást kapnak.

Gömbösné Kelemen Rita: Én azt gondolom, hogy a 21 M Ft, ami a biogáz pályázatból meg fog
érkezni, azzal az idei évben nem számolhatunk, így nemhogy tartalékunk van, de attól tartok,
hiánnyal kell számolni. Ahol megtakarítani tudunk, azok a nem elsődleges beruházások, illetve a nem
kötelező pénzeszközátadások. Az egyesületek támogatásáról az a véleményem, annak adjunk, akik
okosan használják fel. A megszokott támogatásokon ne változtassunk. Ha valamelyik egyesület jelzi,
hogy szüksége van támogatásra, a testület egyedileg dönthet. De én azt a támogatást javaslom, amit
pályázati önerőre lehet felhasználni, mert abból maradandót lehet megvalósítani. A Ferenczi tábor
támogatására 300 e Ft-ot javaslok, tekintettel arra, hogy az idei évi „700 éves Sarród”
rendezvénysorozatból kiveszik a részüket és emelik az ünnepség színvonalát. Az Egyházközségek
támogatását javaslom megtartani, mert a sarródi templomban a fűtést mindenképp meg kellene
csináltatni. A helyi adókból mindig több jött be, mint a tervezett. Azt a választ kaptam, az az előző évi
adók hátraléka. Jó lenne egy olyan kimutatás, hogy mennyi az előző évi adók hátraléka, mivel tudunk
tervezni. Amit nem láttam a költségvetésben, az a német testvértelepüléssel való kapcsolatápolásra
előirányzat. Ez már egy évek óta jól működő, kapcsolat, nagyon készülnek, hogy mennek a
településről, azt gondolom, erre 400 e Ft-ot javaslok tervezni. Jól kidolgozott a költségvetés,
átlátható, de ez egy terv. A gazdálkodás a ténylegesen befolyt bevételek függvényében történhetnek.

Vezér Beáta: Jelenleg van folyamatban, hogy 5 évre visszamenőleg mindenki, akinek tartozás
adótartozása van, felszólítást kap, és amennyiben ez eredménytelen, akkor a végrehajtási eljárást
megindítjuk.

Rajczi János: A körjegyzőség táblája nem egyezik meg az önkormányzatnál a körjegyzőség
működésére átadott összeggel.

Vezér Beáta: Később készült el a körjegyzőség költségvetése, mint az önkormányzaté, illetve
előlegként egy havi hozzájárulás már átadásra került. A körjegyzőséget a közös önkormányzati hivatal
2013. március 1-től felváltja, annak az intézménynek új költségvetést kell elfogadnia a két
testületnek. Ez a jelenlegi költségvetés igazából erre a két hónapra vonatkozik.

Turi Lajos: Ténylegesen soknak tartom a körjegyzőség költségvetését, ezért azt beszéltük, hogy
konkrét költségeket vigyünk bele.

Vezér Beáta: Ezt még át fogjuk dolgozni, amikor az önkormányzati hivatal költségvetését el fogjuk
készíteni, ez még a körjegyzőség költségvetése.

Rajczi János: Én azt hiányolom, hogy a körjegyzőség munkájáról eddig nem kaptunk mérleget. 2011.
szeptemberében megalakult, most van 2013. február és nem tudjuk, hogy mennyit költöttünk, mire
költöttünk.

Vezér Beáta: A beszámolónak ez a melléklete volt.
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Rajczi János: Senki nem beszél arról, hogy például a gázszámlát a sarródi hivatalban ki fizeti?

Vezér Beáta: A sarródi önkormányzat.

Rajczi János: Miért?

Vezér Beáta: Mert így állapodtunk meg.

Rajczi János: Nem. Ha itt is működik a hivatal, meg ott is működik a hivatal, tegyük be közös
költségbe. 18 hónap eltelt és mi itt semmit sem tudunk, csak mennek a költségek kifele és nem
tudjuk ezt áttekinteni. Az egész előkészítés és előterjesztés kevés.

Vezér Beáta: Volt egy körjegyzőségi megállapodás, amit 2011. évben kötöttünk, amiben
meghatározta a két testület, hogy milyen költségeket visz be a közös körjegyzőségbe és akkor csak
kizárólag a működési költségekről volt szó. Tehát Pappír, írószer, szoftverek üzemeltetési költsége,
semmi olyan, ami az épületek fenntartására vonatkozik. Arról szólt akkor az a megállapodás, hogy az
épületek fenntartását mindig az adott önkormányzat állja.

Rajczi János: És ez jövőre is így lesz?

Vezér Beáta: A tervezett szerint igen.

Rajczi János: A közös hivatalnál is így lesz? A széplaki költségeket is Fertőszéplak fizeti?

Vezér Beáta: Igen. Fertőszéplaki hivatal fenntartásával kapcsolatos költségeket Fertőszéplak fizeti, a
sarródi hivatal fenntartásával kapcsolatos költségeket pedig Sarród.

Gömbösné Kelemen Rita: Igen ez felmerült részemről is, ezért is volt egy előzetes egyeztetés. Azt én
tudtam, hogy a közmű díjat az fizeti, akinek a tulajdona. Viszont a körjegyzőség közös költségeibe
beletartozik a bér, a járulékok és a nyomtatvány. Ennyi az összköltség. Felmerült, hogy ha a
körjegyzőség eszközöket vásárol, akkor az a körjegyzőségnél marad, így célszerűbb lenne, hogy ha
valamelyik önkormányzat fejleszteni akar, akkor azt külön tegye meg. Ami részemről felmerült, az a
személyeknek a munkabére, járulékai, hogy annak hogy történik az elosztása. Főleg azért, mert itt
most kevesebb a létszám és a feladatok áttevődnek az egyik helyről a másikra, és azt hogy tudjuk
megoldani, hogy ha nehézségek vannak itt nálunk, mert annak a fél embernek a munkája hiányzik,
akkor mit fogunk tenni. Korábbi években úgy volt, hogy kapunk a körjegyzőség működésére egy
bizonyos összeget, és ha takarékosan gazdálkodunk, akkor a maradványnak a fele megilleti az
önkormányzatot. Tehát nem azt mondjuk, hogy a nagy kalapba belemegy, és azt elnyeli valamelyik
önkormányzat. 2013-tól nem úgy történik az elosztás, mint a korábbi években, hanem kaptunk egy
létszámot, ami 6,23 fő, erre kijön egy pénzösszeg és annak az elosztása létszámarányosan történt.
Ami igazából gondot okoz majd nekünk a költségmegosztási rész. 50-50%-ban történik a felmerült
költségek megosztása, mondván azt, hogy létszámban igaz, hogy kevesebben vagyunk, de a külső
települések miatt több feladat hárul ránk. Ez működhetne úgy is, hogy vagy van itt 6 fő és azt mondja
a gesztor, hogy nem valaki csak Sarródot, vagy csak Fertőszéplakot csinálja, hanem mindenki csinál
mindent. Én személy szerint ragaszkodtam ahhoz, hogy ne legyen itt több változás, aki ahol dolgozik,
annak az ügyeit vigye. Most milyen megállapodás születik a plusz létszámmal kapcsolatban, nem
tudom, hogy erről volt-e megbeszélés.

Turi Lajos: Erről pár mondatot váltanunk kell mindenképpen, hogy mi az elképzelés.

Gömbösné Kelemen Rita: Nem értem, hogy hogyan tudnánk dönteni a mai ülésen erről, ha a két
polgármester még nem egyeztetett a témában.
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Vezér Beáta: Ez még a körjegyzőség költségvetése.

Gömbösné Kelemen Rita: Ez igen. De maga az alapító okirat, ami később jön, az a jövőt illeti, ami
március 1-től jön, érvényben lesz, minden választási ciklusig kilépni nem lehet belőle. Minden
választási ciklust követő 60 napig lehet változtatni.

Turi Lajos: Én még mindig a körjegyzőség költségét nagyon magasnak tartom. Ha kapjuk ezt a pénzt,
akkor tervezzünk még be költségeket, ami mindkettőnket terheli. Pazarlónak érzem a költségvetést.

Vezér Beáta: Nem volt pazarló. Evelin itt van meg tudja mondani, hogy százalékos teljesítményben
mennyit teljesítettünk 2012-ben.

Turi Lajos: Akkor bocsánat rosszul mondta. Ahhoz képest lesz ez a tervezett pazarló. A 2012. évi
tényszámokhoz ez a tervezés magasnak tűnik.

Vezér Beáta: Ezért mondom, hogy az önkormányzati hivatal megalakul, akkor csinálunk egy új
költségvetést, amiben felülvizsgáljuk ezeket a számokat, és majd azt kell elfogadni az új hivatal
felállása után.

Gömbösné Kelemen Rita: 2,5 millióval van pluszba tervezve. A bázis adatokra támaszkodva készüljön
a költségvetés és csak az inflációs rátát érvényesítsük.

Vezér Beáta: Illetve azt a pluszköltséget, amit beszéltünk.

Gömbösné Kelemen Rita: Igen a telefon, az internettel együtt 250 000 Ft.

Vezér Beáta: Jó, úgyis át fogjuk dolgozni akkor, amikor létrejön az új közös hivatal és el kell fogadni
akkor a költségvetését és akkor valószínű, hogy más számok fognak itt szerepelni.

Gömbösné Kelemen Rita: Én azt kérem, hogy egy részletes bázis kimutatást készítsetek, és akkor arra
épüljön az új költségvetés. Ne tervezzük túl.

Rajczi János: 2012. évi részletes kimutatását a körjegyzőségnek szeretném látni.

Vezér Beáta: A beszámolóval együtt, vagy korábban?  A beszámolónak része, de a következő ülésen a
közös hivatal költségvetéséhez is tudunk csinálni.

Turi Lajos: Igen, az nagyon jó lenne, ha láthatnánk már akkor.

Vezér Beáta: Rendben van.

Turi Lajos polgármester: Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztés
melléklete szerint az önkormányzat 3013. évi költségvetésével, az jelezze.

Döntéshozattal:

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
minősített többséggel a jegyzőkönyv mellékletének
megfelelően elfogadta az önkormányzat 2013. évi
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költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14. ) önkormányzati
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

4. napirendi pont
Közös önkormányzati hivatal létrehozása

(Az előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: A közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban az előterjesztési
anyagot mindenki megkapta. Ami ebben leírásra került, azokban már történt korrigálás. Tekintettel
arra, hogy leültünk és átbeszéltük. Egyet tudnunk kell, hogy vannak olyan törtvényi fogalmak, amiket
be kell tartani. A közös hivatalok létrehozásánál a gesztor települések polgármester a mindenért
felelős, és az irányító.

Vezér Beáta: Módosítás történt a hetes pontban, a 7.3 és 7.4 pontban, hogy nem csak kikérni, hanem
figyelembe venni is köteles a sarródi polgármester véleményét a gesztor település polgármestere.
Ugyan ez van a 9.3 pontban is a testületre vonatkozólag is. Módosításra került még a 9.1.d. pontja,
miszerint ha olyan eszköz kerül beszerzésre, amely nem választható le az adott hivatal rendszeréről,
akkor szétválás esetén köteles a másik felet költségtérítésben részesíteni. A megállapodás alapvetően
a 2011. évben elfogadott körjegyzőségi megállapodásra épül. Igyekeztem átvenni azokat az elvek,
melyek az egyeztetések során Sarród részéről merült fel, hogy ugyanúgy benne legyen ebben a
megállapodásban is. Tehát Sarródot hátrány ne érje, a korábbi megállapodáshoz képest.  A telefon és
internet költség, ami a hivatalra szól is bekerül a költségvetésbe. A jogszabályi változás pedig rajtunk
kívül álló dolog.

Turi Lajos: Ennyit előterjesztésnek. Kérdezem a testület tagjait, hogy kinek van ezzel kapcsolatosan
észrevétele?

Turi Lajos: Elhangzott egy olyan, hogy létszámleépítés. Ezt nem igazán értem. 6,23 fő az
engedélyezett, jelenleg 6 fő dolgozik, így van még egy 0,23 bértömeg, amelynek költségét fizeti az
állam. A Bea bármennyire is igyekszik igazságosan elosztani a munkaköröket, azt nem lehet. Én úgy
gondolom, hogy mivel a mi hivatalunkban ketten vannak, és ha valaki lebetegszik, akkor az
ügyfélfogadás mellett már nem lehet dolgozni. Mi szeretnék, ha körjegyzőség egy félállású embert
finanszírozna, aki itt a hivatalban dolgozik. Körjegyzőségi feladatokat venne át, és besegítene a
jegyzőnek is szintén a körjegyzőséghez tartozó adminisztratív feladatokban. Persze ezt lehetne
közfoglalkoztatottként is, de nem tudom, hogy kapunk-e ilyen embert.

Gömbösné Kelemen Rita: A magánjellegű ügyfélfogadásokat nem intézhetjük továbbra a hivatalban.
Tehát fontos megnézni azt is, hogy mi az, ami tényleg a mi feladatunk, szolgáltatásunk és más egyéb
ügyet nem intézhetnek a hivatal dolgozói. Az előző ügyintéző nagyon rászokatta erre az embereket.
Van arra lehetőség, hogy a körjegyzőségtől besegítsenek? Gondolok itt a jegyzőkönyvek vezetésére
például, mert az is rengeteg időt visz el.

Vezér Beáta: Az új kolléganő a körjegyzőségnél viszi az adóügyeket, kezeli azok elmaradásait.
Csináljuk a kifüggesztéseket, a Bursat. Azt gondolom, hogy vett át Fertőszéplak Sarródtól feladatokat.
A problémát én is az ügyfélfogadásban látom.

Turi Lajos: Az emberek minden problémájukkal ide jönnek be, a szemétszállítástól, az orvosi ellátás,
támogatási kérelmek minden apró problémájukkal jönnek. Van egy negyed munkabérünk, ha azt
nem kötjük le annak mi lesz a sorsa?
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Vezér Beáta: Ennyit finanszíroz meg az állam, de a támogatást nem csak bérre vesszük ki, hanem
bérre, járulékra, dologira.

Turi Lajos: Véleményem szerint nem lenne nagy költség, ha egy félállású embert foglalkoztatnánk,
akinek a bére felét adná az állam, a másik felét pedig a két önkormányzat állná. Nagy segítség lenne a
sarródi hivatalban.

Vezér Beáta: A körjegyzőség létszámát 6 főben határoztuk meg és erre létszámcsökkentési
pályázatot adott be Sarród, ezért oda felvenni plusz embert nem lehet, mert 5 éves időtartamra ezt
vállalta.

Gömbösné Kelemen Rita: Mivel közös feladatokat is látunk el, ezért az nem megoldható, hogy onnan
valaki egy héten egy nap átjön ide ügyfelezni?

Vezér Beáta: Igazából ott is le vannak terhelve az emberek.

Turi Lajos: Köztisztviselő nem lehet, de státuszt lehetne adni egy közalkalmazottnak.

Papp Gyula: Akkor viszont nem lehet a körjegyzőséggel fele-fele arányba megosztani a felmerülő
költségeket, hanem nekünk kellene bevállalni.

Turi Lajos: De igen, mert körjegyzőségi feladatokat látna el, ezért én azt kérem, hogy közösen álljuk.
Ez nem egy nagy összeg. De ha úgy döntünk, hogy nincs rá szükség rendben, de én azért szeretném,
mert látom a problémákat.

Vezér Beáta: Hatósági ügyeket kizárólag köztisztviselő intézhet, közalkalmazott nem.

Gömbösné Kelemen Rita: Szükség van rá, de fontos, hogy a nem hivatali ügyek intézését szüntessük
meg. De ha közös feladat, akkor közösen kell állnunk. Bea nem tud erről nyilatkozni, a két
polgármester üljön le megbeszélni.

Turi Lajos: Én attól félek, ha visszavesszük az ügyintézést, akkor annak negatív visszhangja lesz a
településen.

Rajczi János: A tájház még két hónapig nem indul be, nem megoldás, hogy az oda szánt embert előbb
kezdjük foglalkoztatni, és addig besegít a hivatali munkába?

Turi Lajos: Most adtuk még csak be a pályázatot a közhasznúak foglalkoztatására. Nem tudjuk még ki
lesz. De én még mindig nem értem, hogy a 0,23 mire számoljuk el?

Vezér Beáta: Azért vettünk be plusz költségeket.

Gömbösné Kelemen Rita: Akkor 0,23-mal több bevétellel számoljuk Sarród esetében, amikor
elszámolunk Fertőszéplakkal.

Vezér Beáta: A tervezéskor arról volt szó, hogy több feladatot is elvisznek és kötelező lesz az aljegyző
foglalkozatási is. Ez sajnos nem valósult meg. Ez alapján határoztuk meg a 6 főt.

Papp Gyula: Én úgy tudom, hogy a 2000 fő fölötti településeknek 6 és 8 fő közötti lehet a létszáma.
Az nem megoldás, hogy a közös hivatal megállapodásában nem a 6 főt, hanem 6,5 főt tesszük bele?
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Vezér Beáta: Nem finanszíroz meg többet. A létszámcsökkentési pályázat miatt nem is lehet bővíteni
a létszámot.

Gömbösné Kelemen Rita: Egy mód van, hogy Sarród felveszi a fizikai állományába, a bevételeit pedig
megemeli Sarródnak. Ezért kell megállapodni a két polgármesternek március 1-ig.

Vezér Beáta: Fertőszéplak nem hárított egy fillér sem Sarródra, ami nem tartozott volna oda.
Tételesen ki is fogjuk mutatni.

Gömbösné Kelemen Rita: A lakosok magánjellegű ügyeinek segítésébe a képviselők is
beszállhatnának, tarthatnánk félfogadási időt. Ezzel is tudnánk terhet levenni a dolgozók válláról.

Turi Lajos: Első körben próbáljunk Fertőszéplakkal megegyezni. Aztán ha nem sikerül, még ott van a
közhasznú foglalkoztatásának lehetősége is.

Rajczi János: A 7. pontban nekem elfogadhatatlan, hogy a közös hivatal vezetője határozzon meg a
sarródi ügyeket. A szervezeti működési szabályzatban ezeket rendezni kellene. Nincs rendben, hogy
például a jegyzőt a fertőszéplaki polgármester nevezi ki.

Turi Lajos: Nekem sem tetszettek ezek a meghatározások, de amit a jogszabály ír elő azzal nem
tudunk mit tenni.

Barcza Attila: Ezt együttes ülésen kellene tárgyalni. Az a fogalom, hogy figyelembe venni az mit
jelent? Köteles figyelembe venni?

Gömbösné Kelemen Rita: Szerintem az azt jelenti, hogy köteles.

Barcza Attila: 7.6 irányító szerv a fertőszéplaki. A törvényben hogy van, csak az egyik lehet az irányító
szerv?

Vezér Beáta: Ezt az államháztartási törvény határozza meg, hogy az alapítói jogokat gyakorló irányító
szerv az mi, és azt abból vettem ki, amit a Kincstár adott ki az alapító okirathoz. Ők úgy fogják
elfogadni, hogy az alapítói jogokat gyakorló irányító szerv mindkét önkormányzat, az irányító szerv
pedig a székhely önkormányzat.

Barcza Attila: 8.2 a jegyző kinevezésnél én nem találtam a törvényben, hogy ki gyakorolja a
munkáltatói jogokat. Ez azért fontos, mert 20 évre gondolkodni nehéz.

Papp Gyula: Tulajdonképpen itt minden esetben a székhely szerinti, vagyis a fertőszéplaki
polgármester nevezi ki a jegyzők.

Rajczi János: Amennyiben figyelembe vettük az ajánlásokat, az azt mondja, hogy ellenkező
megállapodás hiányában létszámarányosan kell megállapítani a költségeket.

Vezér Beáta: Itt a körjegyzőségi megállapodást vettük alapul.

Rajczi János: A körjegyzőségi megállapodásban más volt az irányítás is.

Turi Lajos: Létrejön egy új szervezet, ezt most úgy kell megalkotni, hogy a jövőre nézve ne legyenek
problémák.
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Rajczi János: Az irányításról le kell mondani a polgármesternek, de le kell mondani a képviselő-
testületnek is.

Gömbösné Kelemen Rita: A jegyző feletti munkáltatói jogokat már január 1-től nem a testület,
hanem a polgármester gyakorolja.

Rajczi János: Ebben a tervezetben az szerepel, hogy az irányítói jogokat a fertőszéplaki önkormányzat
gyakorolja.

Vezér Beáta: Az alapítói jogokat viszont a két önkormányzat, és az viszont magasabb rangú, mint az
irányító szerv.

Rajczi János: Itt most nem az alapítói jogokról, hanem a működésről van szó.

Barcza Attila: Pontosan mi a törvényi hivatkozás helye?

Vezér Beáta: Államháztartási törvény 83 szakasz d pontja vonatkozik a 8.2 pontra.

Turi Lajos: Én arra kérem a jegyzőasszonyt, hogy az itt felvetett problémák tükrében dolgozzuk még
át a tervezetet.

Vezér Beáta: Az együttes ülésre előterjesztjük az itt elhangzott felvetéseket. Azt kérném akkor, hogy
az együttes ülés minél előbb, mert a Kincstárhoz be kell küldenünk az alapító okiratot, ahhoz, hogy be
tudják jegyezni a közös hivatalt.

Gömbösné Kelemen Rita: Nekem is ugyan ezek voltak az aggályaim, de akkor jegyzőasszony azt
mondta, hogy ez jogszabályi előírás. Amin változtatni tudtunk az az, hogy nem kikéri a sarródi
polgármester véleményét, hanem figyelembe veszi. A költségarányokon való változtatás eddig nem
merült fel, volt egy megállapodás, melyet, ha a Polgármester úr nem tart fenn, akkor tárgyalni kell
róla, hogy a költségek megosztása is létszámarányos legyen.

Turi Lajos: A körjegyzőség megszűnt, most egy új megállapodás fog születni, így azt gondolom, hogy
újra kell tárgyalni.

Vezér Beáta: Azt kérem, hogy ez mielőbb és együttes ülés keretében történjen meg. Holnap lesz
Fertőszéplakon testületi ülés. A mostani megállapodás alapján február 18-án lehet az együttes
testületi ülés.

5. napirendi pont

Szociális rendelet módosítása
(Az előterjesztés helyszínen kiosztva)

Vezér Beáta: Az elmúlt ülésen Rajczi János képviselő úr részéről merült fel, hogy vizsgáljuk felül az
adható segélyek összegét, valamint a jövedelem határokat. Felmerült még a méltányos
közgyógyellátásokkal kapcsolatban, hogy az utóbbi időben egyre több kérelmet kell elutasítanunk,
mivel az öregségi nyugdíjminimumhoz van kötve a jogosultsági feltétel. Ez az összeg évek óta nem
változik, a nyugdíjak viszont nőnek, így egyre többen esnek el az ellátástól. Az elmúlt évben 9
kérelmet utasítottunk el. Azt azért meg kell jegyeznem, hogy az önkormányzatnak a méltányossági
közgyógyigazolvány után fizetnie kell. Éves gyógyszerköltség 30 %-át kell megfizetnie a TB felé. Két
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oldala van ennek, egyrészt egyre többen esnek ki, viszont, ha bővítünk a jogosultsági körön az az
önkormányzatnak pénzbe kerül.

Gömbösné Kelemen Rita: Engem is volt, aki megkeresett, hogy 100 Ft-tal lépte túl és ezért esett el az
ellátástól. Mennyibe kerül ez az önkormányzatnak?

Vezér Beáta: Havi szinten 12 000 Ft a maximum, ez éves szinten 144 000 Ft és ennek a 30 %-át kell
megfizetnie az önkormányzatnak. Vagyis maximális kihasználtság esetén 43 200 Ft/fő évente.
Általában olyan 25 000 Ft-ot fizetünk.

Gömbösné Kelemen Rita: Legalább aki nagyon a határon van, azokat kellene támogatni. Mi a
gyakorlat, általában mennyivel lépik túl?

Vezér Beáta: Azt nem tudom.

Papp Gyula: Ebbe minden gyógyszer beletartozik?

Vezér Beáta: Nem, csak amelyik közgyógyellátásra jogosult. Azt hogy mennyi a gyógyszerköltség azt
nem mi állapítjuk meg, hanem a doktornő kitölt egy papírt, azt mi elküldjük a MEP-nek és ők
határozzák meg ez alapján a költséget. Az is előfordul, hogy valaki nagyon sok gyógyszert szed, de
minimális a gyógyszerköltsége, mert nem támogatottak.

Turi Lajos: Milyen javaslat van ennek a megoldására?

Vezér Beáta: Ez csak egy felvetés. Ami viszont a János javaslata volt, az a rendelet alapján jobban
kivehető, kiemeltem azokat a részeket, amelyeket lehet változtatni. Ami a Képviselő-testület előtt
van, az a jelenlegi szabályozás.

Gömbösné Kelemen Rita: Azt gondolom a következő testületi ülésre ezt mindenki tanulmányozza át.
A közgyógyellátásnál pedig azt gondolom, hogy kellene egy kimutatás arról, hogy mennyivel haladták
meg az összeget.

Vezér Beáta: Jelenleg 11 közgyógyellátásunk van. Ez sem kevés. 11 került elutasításra.

Gömbösné Kelemen Rita: Ez sem kevés költség. Szerintem, akinek magas, inkább eseti segélyre
nyújtson be kérelmet.

Turi Lajos: Javaslom, ezt a kérdést napoljuk el a következő testületi ülésre. Aki ezzel egyetért, kérem
jelezze:

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

2/2013. (II. 13.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását
a következő képviselő-testületi ülésre elhalasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester
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6. napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

6/1. Óvodai lakás hasznosítása

Turi Lajos: Meghirdettük az óvodai lakást, és volt is jelentkező, de többen túl magasnak találják a
költségeket. Van egy jelentkező, aki 40 000 Ft + rezsi áron kivennék. Kérdezem a testület, mit szól
hozzá? Március 1-től szeretné kivenni.

Gömbösné Kelemen Rita: Mivel egy külön álló lakásról van szó, félő, hogy le fogják amortizálni. Ez
sajnos tapasztalat. Korábban 50 000 Ft/hó összegben állapodtunk meg. Kérdés, hogy mit jelent
nekünk a 120 000 Ft-os különbség?

Turi Lajos: 3 havi kauciót kérünk. Az óvodáról leválasztjuk a fűtést.

Rajczi János: Én azt gondolom, annál, hogy üresen áll és még bevételt is hoz, jobb, ha kiadjuk.

Turi Lajos: Egy fiatal szimpatikus házaspár, egy gyerekkel.

Gömbösné Kelemen Rita: Tehát 40 000 Ft + rezsi. És a rezsit hogy fizetik?

Vezér Beáta: Át kell íratni a közműveket, hogy az ő nevükre menjen a számla.

Gömbösné Kelemen Rita: Ha átiratod és nem fizeti, azt nem látod. A tulajdonosok mi vagyunk, a
visszakapcsolási és meg nem fizetett díj költsége minket terhel. Ha átíratjuk, a szolgáltatókat meg kell
kérni, hogy tájékoztasson minket. Jobb lenne, ha mi számláznánk tovább, mint közvetített
szolgáltatás. Egy hónap hátralék után felmondjuk a szerződést és a kaució azt fedezi.

Turi Lajos: Akkor legyen így. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért ezzel, jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

3/2013. (II. 13.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Sarród, Fő u. 32. szám alatti ingatlant Oláh Attiláné
részére határozatlan időre lakás céljára bérbe adja. Az
ingatlan havi bérleti díját 40.000 Ft+ áfa összegben
határozza meg. A bérleti szerződés megkötésével
egyidejűleg 3 havi nettó bérleti díjat kaucióként a
bérbevevőnek az önkormányzat részére meg kell
fizetni.
A lakásban történő állattartáshoz az önkormányzat
nem járul hozzá.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos
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Gömbösné Kelemen Rita: Az önkormányzati lakások lépcsőházában nem megoldott a takarítás. Fel
kell szólítani őket, hogy vagy takarítanak, vagy az önkormányzat ellátja ezt a feladatot a
közmunkásokkal, de kiszámlázza a lakókra a költségét. Problémaként jelezték a lakók, hogy van, aki
kutyát tart. Megtilthatjuk mi ezt? Ez az új lakás kiadás esetében is fontos, hogy szabályozzuk?

Turi Lajos: A kutya kérdésének utána kell néznünk.  A takarítás kérdésével én is egyetértek.

Papp Gyula: A temetőben van 2-3 olyan sír, amit nem gondoznak, le van dőlve, gondolom nem is
fizetnek már utána. Felszámoljuk mi azokat a sírokat, amit nem váltanak meg?

Vezér Beáta: Nekik kellene felszámolni, aki nem váltja meg.

Papp Gyula: Ezeknek már gondolom, a hozzátartozóját sem tudjuk felkutatni.

Turi Lajos: Meg fogjuk nézni a nyilvántartást.

Gömbösné Kelemen Rita: Nem sokan vannak, akik el vannak maradva a megváltással.
Mindenszentek előtt a sírra kellene kitenni a jelzést, hogy tudják a hozzátartozók, hogy mi a
teendőjük ez ügyben. A sírmegváltás nem onnan indul, amikor befizeti, hanem attól az időponttól,
amikor hoztuk a rendeletet. Egy urnahely, pedig egy személyre szól, nem kettőre.

7. napirendi pont
Szociális segélykérelmek elbírálása

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült,
mely jelen jegyzőkönyv melléklete. A zárt ülésen a Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozta:

4/2013. (II. 13.) méltányos ápolási díj továbbfolyósítás
5/2013. (II. 13.) rendkívüli átmeneti segély 5.000 Ft és természetbeni

étkezés
6/2013. (II. 13.) rendkívüli átmeneti segély elutasítás
7/2013. (II. 13.) rendkívüli átmeneti segély 10.000 Ft

Turi Lajos: Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a Képviselő-testület ülését bezárom.

A jkv. lezárva.

kmf.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester körjegyző
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Szám: 1/2013.

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben
eljárva Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 9436 Sarród, Rákóczi u. 8.
Az ülés ideje: 2013. február 13. (szerda) 17 óra

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

1. „700 éves Sarród” rendezvény szervezése
Előadó: Turi Lajos polgármester

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Turi Lajos polgármester

3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előadó: Turi Lajos polgármester

4. Közös önkormányzati hivatal létrehozása
Előadó: Turi Lajos polgármester

5. Szociális rendelet módosítása (helyszíni kiosztás)
Előadó: Vezér Beáta körjegyző

6. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Turi Lajos polgármester

Zárt ülés

7. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: Vezér Beáta körjegyző

Az írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Megjelenésére számítok.

Sarród, 2013. február 8.

Tisztelettel:

Turi Lajos
polgármester
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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS

2012. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a
jegyző irányításával került összeállításra.

Indokolás a rendeletmódosítás tervezetéhez

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 260.630,- ezer Ft-ról 280.929,- ezer Ft-ra kerül
meghatározásra a javaslatban. A módosításra többek között a 2012. évi állami adósságkonszolidáció
miatt került sor, amely a 67.262,- ezer Ft hiteltörlesztés, kamat és egyéb járulékok kiadás állami
finanszírozással egyéb központi támogatásként került jóváírásra. Ezzel Sarród önkormányzat fennálló
adótartozása megszűnt. A módosításban szereplő személyi juttatás kiadás növekedés, helyi adók
bevétel növekedés, támogatások, átvett pénzeszköz bevétel csökkenés, miatti előirányzatok
átcsoportosítására volt szükség.

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési módosított előirányzat bevételei e Ft:

Működési célú bevételek előirányzata összesen: 140.256
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 30.000
Hitelek felvétele : 31.700
Pénzforgalom nélküli bevételek: 61.574
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 17.399

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési módosított előirányzat kiadásai e Ft:

Működési kiadások előirányzata összesen: 93.953
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 50.860
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2.963
Pénzforgalom nélküli kiadások: 59.164
Hitelek törlesztése 73.989

Kérem, hogy az előterjesztett rendeletmódosítási-tervezetet a t. Képviselő-testület tárgyalja meg,
és döntsön a 2012. évi költségvetés módosítása tárgyában.

Sarród, 2013.02.04.

Turi Lajos
polgármester
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Sarród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012.
költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli
el:

1. §

Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az együttes 2012. évi költségvetést
a) 280.929 ezer Ft bevétellel és
b) 280.929 ezer Ft kiadással, ezen belül
ba) 16.545 ezer Ft személyi juttatás,
bb) 3.361 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
bc) 42.526 ezer Ft dologi kiadás
bd) 31.521 ezer Ft egyéb működési kiadás és
be) 186.976 ezer Ft felhalmozási kiadás
főelőirányzatokkal állapítja meg.”

2. §

A R. 1., 2., 3., 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. számú melléklete lép.

3. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester körjegyző

Kihirdetési záradék
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet …... napján megtartott ülésén fogadta el.
A kihirdetés napja: ……..
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Vezér Beáta
körjegyző

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS

Sarród Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt
költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a
körjegyző irányításával került összeállításra.

Indokolás a rendelet-tervezethez

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 119.678,- ezer Ft-ban kerül meghatározásra a
javaslatban.

a) A bevételek részletezését a rendelet 1. 3. és 6. számú melléklete tartalmazza. A bevételek
tervezésénél a következőkre támaszkodtunk:

- a költségvetési törvény, az állami támogatások tekintetében, és az átengedett
központi adók tekintetében,

- az önkormányzat helyi adót előíró rendeletei (magánszemélyek kommunális adója,
iparűzési adó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó)

- az önkormányzat bevételekhez kapcsolódó bérleti szerződésen alapuló bérleti díjak
- fejlesztési célú pályázatok támogatás bevétele EU-s programra

A bevételek között a nagyobb arányt az EU-s fejlesztések támogatási célú bevételi jelentik, amely az
elnyert pályázati beruházások utófinanszírozása. Részletezve az 5. és 7. sz melléklet tartalmazza.

Az állami támogatás  normatív  finanszírozása átalakításra került:

2012-évben: (e Ft)   összesen:   41.483,-

Részletezve:
Állami normatív hozzájárulás:  8.930,-:
-Önkorm. Üzemeltetési, igazgatási,sport, és kulturális feladatai       (1027 lakosságszám) 4.192,-
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                           (3 fő) 8,-
-Üdülőhelyi feladatok                                                                                 (idegenforgalmi adó után) 675,-
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- Pénzbeli szociális juttatások                                                                    (1027 lakosságszám) 2.058,-
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                           (12 hó) 1.997,-

Személyi jövedelem adó:  32.553,- :
-Településre kimutatott személyi jövedelemadó 8% 5.381,-
- Települési önk. Jövedelemdifferenciálódásának mérséklése                                                          27.172,-

2013-évben: (e Ft)   összesen:   26.944,-

Részletezve:
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása /nem székhely szerinti/                                 12.631,-
-Település üzemeltetéshez kacsolódó feladatellátás támogatás                                                         7.880,-
- Beszámítás összege -2.162,-
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.000,-
- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.329,-
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                           (12 hó) 1.997,-
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása:                                                                    1.180,-
- Üdülőhelyi feladatok támogatása 1.089,-

2012-es évhez képest 14.539,- ezer forint állami támogatással kevesebb kerül az önkormányzathoz.

Egyéb bevételek:

- helyi adók: 13.300 ezer forint
- támogatások és véglegesen átvett pénzeszközök: 42.755 ezer forint
- hitel felvétel 7.000 ezer forint

A továbbiakban az egyes bevételek kerülnek indokolásra, részletezésre:

A saját bevételek:
Helyi adók:

- Iparűzési adó: 7.200 ezer forint
- Magánszemélyek kommunális adója: 1.350 ezer forint
- Telekadó: 3.200 ezer forint
- Idegenforgalmi adó: 450 ezer forint
- Építményadó: 1.100 ezer forint

A helyi adókból származó bevétel hatályos helyi adó rendeletek adómértékei alapján lett tervezve.

Az intézményi tevékenységből származó bevételek az önkormányzat jelenleg érvényben lévő bérleti
szerződéseiben megállapított bérleti díjaiból, illetve sírhelymegváltásból, egyéb szolgáltatásokból
befolyó bevételeket jelentik.

Átvett pénzeszközök: azok a bevételek tartoznak ide, melyek az államháztartási alrendszerektől (pl.:
TB Alap, támogatások után leigényelhető pénzeszközök, Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás
pályázat,), illetve az államháztartáson kívüli forrásból származnak (pl. munkaerő-piaci alap, kistérség,
Eu), jelentős arányú az EU-s pályázati bevételek.
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Normatív állami hozzájárulás: az állam az egyes tevékenységek finanszírozásához kötött és kötetlen
felhasználású pénzeszközöket ad az önkormányzat részére. A kötött felhasználású pénzeszközök
(gyermekvédelmi támogatás, rendszeres szociális segély, közcélú foglalkoztatott bérköltségéhez
hozzájárulás) csak célhoz kötötten használható fel. A kötetlen célú normatív állami hozzájárulás az
államigazgatási feladatok ellátására, valamint a kötelező önkormányzati feladatok (Ötv.) ellátására
használható fel.

b) A kiadások részletezését a rendelet 1., 2. és 6. számú melléklete tartalmazza.

A kiadások tervezésénél a következőket vettünk figyelembe:

- az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes kiadások jogalapját jelentik, pl.:
szociális kiadások vonatkozásában a szociális rendelet.

- Társulási megállapodások szerinti hozzájárulásokra,
- A kötelezően ellátandó önkormányzati és hatósági feladatokhoz tartozó kiadásokra,
- Az inflációra,
- A személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelező előírásokra.
- A tervezett beruházások kivitelezési költségére.

A kiadások között a legnagyobb arányt felhalmozási célú kiadások és felújítások jelentik:

- Tervezett beruházások, 16.895 ezer forint,
- Felújítások: megkezdett III. tengely falumegújítás 4.472 ezer forint, valamint a vizi

közmű vagyon felújításai

A felhalmozási kiadások fedezete az elnyert pályázati források, azonban az EU-s pályázatok
utófinanszírozása miatt, 7.000.000,- folyószámla hitel felvétele és a tavalyi év pénzmaradványa
szolgál fedezetül.

Felújítási és beruházási kiadások összesen 38.582,- ezer forint

További jelentős arányt képviselnek még a következő kiadások:

- Személyi jellegű kiadások: 16.215 ezer forint
- Munkáltatókat terhelő járulékok: 3.438 ezer forint
- Dologi jellegű kiadások: 21.823 ezer forint
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatások: 4.350 ezer forint
- Támogatások, pénzeszközátadás: 19.270 ezer forint.

Ennek jelentős része a Margaréta Óvoda Sarródi tagóvodájának állami normatíván
felüli működési költsége: 4.500 ezer forint, valamint Fertőszéplak-Sarród
Kőrjegyzőség támogatása 10.000 ezer forint.

Működési kiadások összesen: 74.096 ezer forint

Személyi jellegű kiadások: a törvény által előírt kötelező bérrel számoltunk. Munkáltatókat terhelő
járulékok: a munkáltatónak a munkabér után fizetendő járulékai tartoznak.
A munkabérek között a közcélú foglalkoztatottak bérterhei is szerepelnek 4.723,- ezer forint
összegben, amelyet a 2013. évben az Illetékes Munkaügyi Központnál benyújtandó 80-70%-os térítési
pályázattal utófinanszírozunk.
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Dologi jellegű kiadások: az önkormányzat teljes működését biztosító kiadások, továbbá a hitelfelvétel
utáni kamatfizetés 500,- ezer forint. Az inflációt és 5 %-os emelést figyelembe véve határoztuk meg a
dologi kiadások összegét. 2013 évben kerül megrendezésre Sarród Település 700-ik évfordulójának
ünnepsége, amelynek megrendezésének költsége beépítésre került a dologi kiadások között.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: a szociális segélyek, és egyéb, szociális alapon juttatott támogatások. Az
előirányzat meghatározásánál figyelembe vettük az elmúlt év kifizetéseit.

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadások:
 Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség,
 OKM támogatáskezelő -Bursa Hungarica-,
 Margaréta Óvoda, Sarródi Tagóvoda,
 Fertődi Gondozási Központ Házi segítségnyújtás,
 Kapuvári Vizitársulat,
 Megyei Területfejlesztési Tanács,
 OEP iskolaorvosi ellátás tovább számlázása,
 Fertő Táj Világörökség Tanácsa,
 Joseph Haydn Zeneiskola támogatás,
 Sopron Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás,
 Alpokalja Ikva Mente Leader Egyesület,
 Sarródi Művésztábor támogatása,
 Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás,
 valamint az egyesületeknek önkormányzati határozat alapján odaítélt támogatások

tartoznak.

Javaslom, hogy az egyesületek támogatását külön-külön határozattal döntsék el a T. Képviselők, úgy,
hogy figyelembe veszik az előirányzott keretösszeget.

c) A költségvetési létszámkeret: 11 fő, melyet a 8. számú melléklet mutat be.

d) A költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslat:

A költségvetési rendelet egyik bevételi és kiadási címét a felhalmozási kiadások adják. Ennek kiadási
teljesülése csak akkor lehetséges, ha a bevételek maradéktalanul teljesülnek. Ellenkező esetben a
kiadások nem teljesíthetők, ugyanis forráshiány esete áll fenn. Felhívom a t. Képviselő-testület
figyelmét arra is, hogy az állami normatív támogatások, átengedett adók, valamint a beszedett helyi
adók csak az önkormányzat működési kiadásait fedezi, ezekből felhalmozási célú kiadás nem
valósítható meg. Erre a végrehajtás során fokozott figyelemmel kell lennünk.
Továbbá jelen rendeletben meghatározott felhalmozási célú (rendezési tervmódosítás, Termelői piac,
III. tengely falumegújítás, és a viziközmű vagyon felújítás) kiadásokon túl további felújítási és
beruházási kiadások a költségvetés jelenlegi állása szerint nem hajthatók végre. Egyéb fejlesztésre
csak akkor kerülhet sor, ha annak bevételi oldala is biztosított, vagyis az megelőlegezett pályázati
pénzek megtérülnek.

A fejlesztési elképzeléseinkre további hitel felvételével nem számolhatunk, tekintettel arra, hogy
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése szerint az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége az
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A jelenlegi helyzetet világossá teszi, hogy az
önkormányzatnak további hitellehetőségei meglehetősen korlátozottak. Ezen túlmenően tovább
szigorították a hitelfelvételi lehetőségeket, melyek csak kormányzati engedéllyel lehetségesek.
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Az Áht. 24. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület
részére a közvetett támogatásokat legalább az alábbi tagolásban be kell mutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének
összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének
összege: 0 Ft.

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:

A helyi adótörvény hatálya alá nem tartoznak többek között a költségvetési szervek, így
ők semmilyen adót nem fizetnek.
A magánszemély kommunális adója tartalmazza azokat az ingatlanokat, amely után
építmény adót fizetnek, és jogszabály alapján mentesíteni kellett az adótárgyakat.
Építményadónál a mezőgazdasági célú építmények mentességével számoltunk.
A telekadó tartalmazza a telek 900 m2-nél nagyobb területe, valamint a 100 m2 alatti
telkek adómentességét. Idegenforgalmi adó esetén adómentes a 70 éven felüli
magánszemély.
Gépjárműadónál a mentesség a Fertő-Hanság Nemzeti Park, az önkormányzat
gépjárműállományát tartalmazza, valamint mentességet élveznek a mozgáskorlátozott
személyek közlekedésére szolgáló személygépjárművek, amennyiben a teljesítménye a
100 kW-ot nem haladja meg, évi 13.000 Ft összegig.

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség összege: 0 Ft,

e) az egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség elengedésének összege: 0 Ft.

Kérem, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet a T. Képviselő-testület tárgyalja meg, és döntsön a
2013. évi költségvetésről.

Sarród, 2012. február 04.

Turi Lajos
polgármester

Kommunális 0
Helyi iparűzési 0
Építményadó 13.000
Telekadó 5.948.000
Idegenforgalmi adó 0
Gépjárműadó 1.628.000
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Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (…. …) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Sarród Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre, annak bizottságára,
valamint a támogatásban részesített magán- és jogi személyiségekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az együttes 2013. évi költségvetést
c) 119.678 ezer Ft bevétellel és
d) 119.678 ezer Ft kiadással, ezen belül
ba) 16.215 ezer Ft személyi juttatás,
bb) 3.438 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
bc) 21.823 ezer Ft dologi kiadás
bd) 32.620 ezer Ft egyéb működési kiadás és
be) 45.582 ezer Ft felhalmozási kiadás
főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet, cél
szerinti megbontását a 2. és 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti
bontását a 2. sz. melléklet, cél szerinti megosztását a 6. számú melléklet mutatja.

4. §

(1) Az 1. és 2. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett egyéb
működési célú kiadások címzettjeit és mértékét a 4. számú melléklet, a tervezett közvetlen
fejlesztések megjelölését és előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztések kiadási és bevételi előirányzatait, az
önkormányzati hozzájárulás mértékét a 7. számú melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 8. számú mellékletnek megfelelően
határozza meg.

(4) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 9. sz. mellékletnek megfelelően
állapítja meg.

(5) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nincs.

5. §

Az előző évi pénzmaradvány összege: 9.168 e Ft
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6. §

(1) A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról – ideértve a költségvetési szerv
jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt is - és a tervezett (létrejött) hiány
fedezésének módjáról, továbbá a pénz- és tőkepiacon végzett hitelműveletekről a Képviselő-testület
dönt.

(2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester
rendelkezik.

7. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben előírt bevételek
beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően a
körjegyző gondoskodik.

(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek
nem folynak be, nem teljesíthetők.

8. §

A felhalmozási kiadások közöl kizárólag a rendeletben meghatározottak valósíthatóak meg. Újabb
felhalmozási kiadás jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9.000 e Ft összegben hagyja jóvá a
2. számú melléklet kiadási előirányzatainak 7.1 alcíme szerint.

(2) A Képviselő-testület a tartalék 10 %-ával való rendelkezés jogát polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A költségvetés kiadásai között nem szereplő kötelezettségek vállalásáról a (2) bekezdésben

foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

10. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2013. január 1-ig visszamenő
időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés
részének tekinti.

11. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester körjegyző
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Kihirdetési záradék
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2013. ……………………. napján megtartott ülésén
fogadta el.
A kihirdetés napja: 2013………

Vezér Beáta
körjegyző
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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) alapján a
helyi önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. Közös önkormányzati
hivatalt azok a járáson belüli községi önkormányzatok hozhatnak létre, amelyek közigazgatási
területét legfeljebb egy település közigazgatási határa választja el egymástól, és a községek
lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések
összlakosságszáma legalább 2.000 fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.

Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települések az
általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodnak meg. Amennyiben a
határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, akkor a kormányhivatal
vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó településeket.

A közös önkormányzati hivatal létrehozására szóló határidő az Motv. hatályba lépésétől számított 60
nap, azaz 2013. március 1-e.

Az közös önkormányzati hivatalok létrehozásról az abban közreműködő önkormányzatoknak
megállapodást kell kötniük, melyben legalább az alábbiakról kell megállapodniuk:

 közös önkormányzati hivatal létszáma
 a megállapodásban ki kell térni arra, hogy az érintett településeken hogyan biztosítható az

igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételek,

 az alapítás költségeinek forrása alapítók szerint,
 a folyamatos működtetés, üzemeltetés feltételeit, ezen belül az alapítók hozzájárulásának

arányát, mértékét, éves megállapításának módját,
 az irányítási jogok gyakorlásának módját, esetleges megosztását vagy valamely alapító szerv

részére történő kizárólagos biztosítását,
 a közös működtetés megszűnésének, megszüntetésének szabályait.

Tekintettel arra, hogy Fertőszéplak és Sarród községek 2011. évben körjegyzőséget alapítottak, és a
körjegyzőség megfelel azon jogszabályi feltételeknek, hogy a közös önkormányzati hivatallá alakuljon
át, így az akkor kötött megállapodást, illetve az abban foglalt elveket alapul lehet venni a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnál is. Ezt szem előtt tartva,
polgármesterekkel. illetve körjegyzővel történt egyeztetést követően készítettük el a megállapodás
tervezetét (1. számú melléklet), a közös önkormányzati hivatal alapító okiratát (2. számú melléklet),
valamint a körjegyzőség megszüntető okiratát (3. számú melléklet).
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt dokumentumokat jóváhagyni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség
megszüntető okiratát a melléklet szerint kiadja.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Turi Lajos polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint kiadja.

Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Turi Lajos polgármester

Sarród, 2013. február 8.

Turi Lajos
polgármester
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Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sarród Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Áht. 11. § rendelkezései és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 14. § (2)-(3) szerinti tartalommal

Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség

MMeeggsszzüünntteettőő ookkiirraattáátt
az alábbiak szerint adja ki:

A költségvetési szerv

1. Megnevezése: Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség

2. Székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

3. Megszüntető szerveinek megnevezése: Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete

címe 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9435 Sarród, Rákóczi u. 8.

4. A megszűnés módja: Általános jogutódlással

5. A megszüntetés oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. előírja közös önkormányzati hivatalok
létrehozását, ezzel egyidőben a körjegyzőségek
megszüntetését.

6. Közfeladatok jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott közfeladatot a
továbbiakban Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján létrehozandó új
szervezet, Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
(székhely: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.) látja el, mely
egyben a megszűnő szervezet általános jogutódja.
A költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban
állók jogviszonya közös megegyezéssel, áthelyezéssel,
vagy felmentéssel megszűnik.
A közfeladat jövőbeni ellátáshoz szükséges köztulajdon
egyrészt Fertőszéplak Község Önkormányzata
tulajdonában lévő, fertőszéplaki 291 hrsz-ú,
természetben a 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2. szám
alatti ingatlan, valamint Sarród Község Önkormányzata
tulajdonában lévő, sarródi 237 hrsz-ú, természetben a
9435 Sarród, Petőfi u. 8. szám alatti ingatlan, azok
berendezési és felszerelési tárgyaival együtt, melyet az
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önkormányzatok a létrejövő közös önkormányzati
hivatal ingyenes használatába adnak.

7. Kötelezettségvállalás rendje: A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv
kötelezettséget utoljára a megszüntető szerv
költségvetésének terhére 2013. február 28-i
teljesítéssel vállalhat. Az ezt követő időpontban
történő kötelezettségvállalás, vagy ezt követő
időpontra szóló kötelezettségvállalás semmis.

8. Megszűnés időpontja: 2013. február 28.

Fertőszéplak, 2013. február 13. Sarród, 2013. február 13.

Kóbor Attila Turi Lajos
polgármester polgármester

Záradék:
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség jelen megszüntető okiratát Fertőszéplak Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2013. (II. 13.) képviselő-testületi határozatával, Sarród
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12013. (II. 13.) határozatával fogadta el.

Vezér Beáta
körjegyző
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MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL

Az önkormányzati döntés-előkészítés, végrehajtás szervezés, a hivatali működés, a hivatali
szolgáltatásokhoz történő ügyféli hozzáférés biztosítása, az önkormányzati szervek és intézmények
munkájának segítése érdekében

Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.
adószáma: 15728173-2-08
statisztikai számjele: 15728173-8411-321-08
PIR törzsszáma: 737775
képviseli: Kóbor Attila polgármester

Sarród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
székhelye: 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.
adószáma: 15728269-2-08
statisztikai számjele: 15728269-8411-321-08
PIR törzsszáma: 728263
képviseli: Turi Lajos polgármester

(továbbiakban: Megállapodó Felek)
önkéntes közös akarattal elhatározzák, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 85. §- ba foglalt felhatalmazással élve hivatali feladataik közös ellátására 2013.
március 1. napjától Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) alapítanak és tartanak
fenn a következők szerint.

1. A Közös Önkormányzati Hivatal adatai:
1.1. A Hivatal megnevezése:

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal

1.2. A Hivatal székhelye, telephelyei:
Székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.
Telephelye: 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.

1.3. A Hivatal képviselője: a jegyző, aki a hivatal képviseletével egyes ügyekben írásban a hivatal
ügyintézőjét vagy jogi képviseletre jogosult személyt, illetve szervezetet is megbízhat.

1.4. A Hivatal egyéb azonosító adatait (adószám, statisztikai számjel, törzsszám, stb.) a hivatal Alapító
Okirata, illetve a törzskönyvi nyilvántartásba vételről kiadásra kerülő okirat tartalmazza.

1.5. A Hivatal jogi személy.

2. A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja:

2.1. A jelen megállapodás érvényességéhez a megállapodásban részt vevő önkormányzatok
képviselő-testületeinek minősített többséggel külön-külön meghozott elfogadó határozata szükséges.
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2.2. A jelen megállapodás módosítását - minősített többségű határozatával – bármely képviselő-
testület kezdeményezheti. A valamely képviselő-testület által kezdeményezett módosítás csak a
képviselő-testületek minősített többséggel meghozott egybehangzó határozata esetén, az abban
megjelölt időpontban lép hatályba.
A képviselő-testületek minősítet többséggel meghozott egybehangzó határozata szükséges a
megállapodáshoz később csatlakozni kívánó más önkormányzat befogadásához is.

2.3. A jogszabály, vagy annak felhatalmazása alapján kormányszerv által hozott kötelező érvényű
rendelkezés által megkívánt módosítás – beleértve a később csatlakozni kívánó más önkormányzat
befogadását is - a képviselő-testületek külön döntése nélkül válik a megállapodás részévé.

2.4. A megállapodást felmondani csak az önkormányzati általános és rendes választások évében
lehet, a választás napját követő 60 napon belül. A megállapodást felmondó önkormányzatot a
felmondás hatályba lépése napjáig terhelik a megállapodás szerinti kötelezettségek, és illetik a
jogosítványok.

2.5. A megállapodás tartalmát érintő testületi döntést (elfogadás, módosítás, felmondás) a képviselő-
testületek nem ruházhatják át.

3. A Hivatal szervezete:

3.1. A hivatal központi hivatali szervezete a székhely településen, 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2. szám
alatti helyiségben működik.

3.2. A hivatal Sarród községben a Rákóczi u. 8. szám alatti önkormányzati épületben állandó jelleggel
„Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi Kirendeltsége” (továbbiakban: Kirendeltség)
elnevezéssel a hivatali nyitva tartás teljes ideje alatt kirendeltséget működtet Sarród települést érintő
hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából. A kirendeltség a
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként működik.

4. A hivatal létszáma

Megállapodó Felek a hivatalnál közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak létszámát
maximum 6 főben határozzák meg.

5. A tényleges munkavégzés helye:

5.1. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálatban állók tényleges munkavégzésének helye a
következők szerint alakul:

5.2. A központi hivatalban foglalkoztatottak száma maximum 4 fő. Itt történik Fertőszéplak és Sarród
települések vonatkozásában az adóügyek intézése.

5.4. A Kirendeltségen maximum 2 fő látja el a hivatali feladatok teljes vertikumát, melyekben a jegyző
szükség szerint működik közre.

6. A HIVATAL munkaideje, az ügyfélfogadási rendje:

6.1. A hivatal munkaideje heti 40 óra, mely a központi hivatalban és a kirendeltségen egységes.
Hétfő: 7.30 – 16.00
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Kedd: 7.30 – 16.00
Szerda: 7.30 – 16.00
Csütörtök: 7.30 – 16.00
Péntek: 7.30 – 13.00

6.2. Ügyfélfogadás megegyezik a hivatali munkarenddel.

6.3. A jegyző hetente két alkalommal, kedden 8-12 óra, csütörtökön 12.30 és 16.00 óra között tart
kihelyezett ügyfélfogadást a hivatal sarródi kirendeltségén. Amennyiben az ellátandó feladatok
nagysága indokolja, a jegyző más (több) napokon is elláthatja Sarródon a feladatát, azonban ez nem
jelenthet Sarród Község Önkormányzatának további pénzügyi hozzájárulást. Amennyiben a
székhelyen történő munkavégzés indokolja, úgy ettől eltérő napon is megtarthatja a jegyző az
ügyfélfogadást.

6.3. A központi hivatal saját ügyfélfogadási idején belül köteles fogadni a társtelepülésen lakókat is.

7. A Hivatal irányítása és felügyelete:

7.1. A testületek együttes ülésen tárgyalják meg a hivatal Alapító Okirata elfogadását, Szervezeti és
Működési Szabályzata jóváhagyását, éves költségvetése elfogadását, zárszámadását és a jegyző éves
beszámolóját a hivatal munkájáról.

7.2. A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata közbenső módosítására vonatkozó, és a
működésével kapcsolatos egyéb képviselő-testületi döntéseket a testületek külön-külön tartott
ülésükön hozzák meg, de bármelyik testület kezdeményezheti valamely, a hivatal működésével
kapcsolatos kérdés együttes ülésen történő megvitatását.

7.3. A Hivatalt Fertőszéplak Község polgármestere irányítja, azonban Sarród községben működő
Kirendeltségre vonatkozó irányítási kérdésekben köteles Sarród község polgármestere előzetes
véleményét figyelembe venni.

7.4. Fertőszéplak település polgármestere határozhatja meg, hogy a Hivatal köztisztviselői,
alkalmazottai kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához hozzájárulását milyen
körben írja elő. Amennyiben a fentiek szerinti hozzájárulásával élni kíván, úgy a sarródi
kirendeltségen dolgozó köztisztviselők tekintetében döntése előtt köteles Sarród Község
Polgármesterének véleményét figyelembe venni.

7.5. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint együttes
képviselő-testületi ülésen kell határozni. A két testület azonban felhatalmazza annak
polgármestereit, hogy két testületi ülés közötti időben halaszthatatlan döntést igénylő ügyekben
együttesen határozzanak.

7.6. A hivatal tekintetében az alapítói jogokat gyakorló irányító szervek Fertőszéplak és Sarród
Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei, irányító szerve Fertőszéplak Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

7.7. A jegyző köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást
a Képviselő-testület részére megadni.

7.8. A jegyző évente – együttes testületi ülésen – számol be a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról.
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8. A hivatal vezetése:

8.1. A hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül.

8.2. A jegyzőt – a 8.3. pontban meghatározott kivétellel – pályázat alapján, a jelen megállapodásban
érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntésének megfelelően,
határozatlan időre Fertőszéplak Község polgármestere nevezi ki.

8.3. Az érintett települések polgármesterei megállapodásuk szerint a hivatal megalakulásakor a
megszűnő Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség körjegyzőjét a hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják.

8.4. A Megállapodó Felek tudomásul veszik a tovább foglalkoztatott jegyző előzetesen kinyilvánított
döntését, mely szerint a megszűnő Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség közszolgálati jogviszonyban
állókat a hivatalban tovább foglalkoztatja.

8.5. A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat Fertőszéplak település polgármestere gyakorolja. Az
egyéb munkáltatói jogok közül a béremelés, jutalmazás gyakorlásához mindkét település
polgármesterének a hozzájárulása szükséges. Bármely önkormányzat polgármestere jogosult
azonban – előre meghatározott, kizárólag az adott önkormányzatot érintő célfeladat eredményes
teljesítése esetén jutalomban részesíteni a jegyzőt. Ennek költsége az adott önkormányzatot terheli.

A jegyzőt rövidebb idejű távolléte esetén az általa kijelölt ügyintéző helyettesíti. A jegyző tartós (egy
hónapot meghaladó) távolléte esetén helyettesítéséről Fertőszéplak Község Önkormányzatának
polgármester gondoskodik Sarród Község Önkormányzata polgármestere véleményének kikérése
mellett.

9. A Hivatal működésének biztosítása:

9.1. A hivatal költségvetését, működési és fenntartási költségeit a képviselő-testületek együttes
ülésen határozzák meg. A hivatal költségvetése Fertőszéplak Község Önkormányzata
költségvetésében szerepel. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy a Hivatal fenntartásának
költségeihez a következők szerint járulnak hozzá:

a) A Közös Önkormányzati Hivatalt illető állami támogatás lehívására és felhasználására a
mindenkori költségvetési törvény szerint az önkormányzatok jogosultak, azzal, hogy a
normatív hozzájárulást kötelesek a lehívást követő 3 munkanapon belül átutalni a székhely
szerinti önkormányzat számlájára, aki azt felhasználási kötöttséggel, kizárólag a hivatal adott
évi működésére fordíthatja.

b) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők személyével kapcsolatos bérjellegű kiadások
fedezetét a jegyző kivételével az az önkormányzat biztosítja, amelyik hivatalban a
köztisztviselő munkáját ellátja. A jegyző és 2014. évtől kezdődően az adóügyi feladatokat
ellátó ügyintéző bérjellegű kiadásait megállapodó felek 50-50%-os arányban viselik.

c) Az állami támogatáson felül szükséges működési költségeket Megállapodó Felek 50-50 %-os
arányban viselik. megállapodó feleknek az őket terhelő hozzájárulást úgy kell a hivatal
részére megfizetni, hogy az a hivatal működésében likviditási nehézséget ne okozzon.

d) A hivatal költségvetését képezi a feladatellátással kapcsolatos működési kiadások, az
irodatechnikai eszközök üzemeltetése, karbantartása, a hivatal által ellátott feladatokhoz
kapcsolódó szoftverek beszerzése, üzemeletetése, internet- és telefon előfizetések, melynek
kereteit megállapodó felek évente a hivatal költségvetésében állapítják meg. A szoftverek a
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hivatal megszűnése esetén –amennyiben az informatikai rendszerekről leválaszthatók - az
addigi felhasználási helyük szerinti önkormányzat vagy alakuló hivatal tulajdonába mennek
át. Amennyiben nem választható le, úgy a megtartó hivatal a másik felet a költségtérítés
arányában kifizeti.

e) A Megállapodó Felek kijelentik, hogy a hivatali munka ellátásához szükséges kisegítői
személyi és tárgyi feltételeket (takarító és kézbesítő dolgozó, irodabútorzat, informatikai
hardver eszközök, fűtés, világítás, elektromos ellátás, kommunikációs szolgáltatások,
mentálhigiéniai szükséglet stb.) a d) pontban foglaltak kivételével az érintett településeken,
saját költségükön folyamatosan biztosítják.

f) A Megállapodó Felek kijelentik, hogy az 1.2 pontban meghatározott ingatlant és helyiségeit,
valamint ezek berendezési tárgyait (különösen: bútorok, irodatechnikai eszközök)
megállapodó felek térítésmentesen adják a hivatal használatába és ezeknek, valamint,
valamint a felszerelési tárgyaknak a felújításáról, karbantartásáról is felek gondoskodnak.

9.2. A hivatal szervezetére, működésére vonatkozó belső szabályzatokat, a dolgozók munkaköri
leírásait a jegyző készíti el, az a Megállapodó Felek polgármesterei jóváhagyásával válik hatályossá.

9.3. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete fogadja el és hagyja jóvá Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes
írásbeli véleményének figyelembe vételével.

10. A működés nyilvánossága:

10.1. A Hivatal köteles a hivatali munka átláthatóságát, nyilvánosságát minden társult településen a
helyben szokásos, illetve az erre vonatkozó helyi szabályzatban rögzített módon biztosítani.

10.2. A Hivatal közreműködik az önkormányzati, testületi működés nyilvánosságának jogszabályszerű
biztosításában is.

11. Hatálybalépés

12.1. Jelen megállapodás 2013. március 1-jén lép hatályba.

Kóbor Attila Turi Lajos
polgármester polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzata Sarród Község Önkormányzata

Záradék:
Jelen megállapodást Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2013. (II. 18.)
képviselő-testületi határozatával, Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2013. (II.
18.) határozatával hagyta jóvá.

Fertőszéplak, 2013. február 18.

Vezér Beáta
körjegyző
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Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) –
(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal

AAllaappííttóó ookkiirraattáátt
2013. március 1. hatállyal az alábbiak szerint adja ki:

A költségvetési szerv

1. Megnevezése: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal

2. Székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

3. Telephelye címe: 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.
neve: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi

Kirendeltsége
4. Jogelődjének neve: Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség

székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

5. Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1)
bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-
és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint
az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.

6. Alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat
Fertőszéplak és Sarród települések vonatkozásában. A közös
hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás
tartalmazza.
Sarród településen a hivatalnak kirendeltsége működik az
igazgatási és pénzügyi tevékenység végzésére.

7. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

8. Az alaptevékenységek:
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz

kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz

kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselő-
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választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz

kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok általános végrehajtó

igazgatási tevékenysége
841173 Statisztikai tevékenység

A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9. Illetékessége: Fertőszéplak és Sarród települések közigazgatási területe

10. Működési köre: Gyámhatósági feladatok: 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális igazgatás:
311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
Kereskedelmi igazgatás: 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a
vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról;
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről;
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
Hagyatéki eljárás: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi
XXXVIII. tv.
Temetkezési szolgáltatás engedélyezése: 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. tv. végrehajtásáról
Telepengedélyek kiadása: a 358/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól

11. Irányító szerv neve: Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

12. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
neve, székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9435 Sarród, Rákóczi u. 8.

+
13. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

14. Vezetőjének megbízási rendje: A közös önkormányzati hivatal vezetője a jegyző. A jegyző
kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezéseinek
megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei
– pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. A
jegyző kinevezéséhez az érintett települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos többségi döntése
szükséges.

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoz- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
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tatási jogviszonyok megjelölése: valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
rendelkezései az irányadóak, illetve egyéb foglalkoztatási
jogviszony (pl: megbízási jogviszony) is létrejöhet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. szabályai szerint.

Záradék
Jelen alapító okirat a Möotv. 146. § (2) bekezdése alapján 2013. március 1-vel lép hatályba, ezzel egyidejűleg
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2011. szeptember 1-től hatályos, egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. (II. 18.) Képviselő-
testületi határozatával, Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2013. (II. 18.) önkormányzati
határozatával fogadta e.

Fertőszéplak, 2013. február 18. Sarród, 2013. február 18.

Kóbor Attila Turi Lajos
polgármester polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzata Sarród Község Önkormányzata
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Sarród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012.
költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli
el:

1. §

Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az együttes 2012. évi költségvetést
e) 280.929 ezer Ft bevétellel és
f) 280.929 ezer Ft kiadással, ezen belül
ba) 16.545 ezer Ft személyi juttatás,
bb) 3.361 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
bc) 42.526 ezer Ft dologi kiadás
bd) 31.521 ezer Ft egyéb működési kiadás és
be) 186.976 ezer Ft felhalmozási kiadás
főelőirányzatokkal állapítja meg.”

2. §

A R. 1., 2., 3., 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. számú melléklete lép.

3. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester körjegyző

Kihirdetési záradék
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2013. február 13. napján megtartott ülésén fogadta
el.
A kihirdetés napja: 2013. február 14.

Vezér Beáta
körjegyző
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Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

12. §

A rendelet hatálya Sarród Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre, annak bizottságára,
valamint a támogatásban részesített magán- és jogi személyiségekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre terjed ki.

13. §

A képviselő-testület az együttes 2013. évi költségvetést
g) 119.678 ezer Ft bevétellel és
h) 119.678 ezer Ft kiadással, ezen belül
ba) 16.215 ezer Ft személyi juttatás,
bb) 3.438 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
bc) 22.393 ezer Ft dologi kiadás
bd) 32.050 ezer Ft egyéb működési kiadás és
be) 45.582 ezer Ft felhalmozási kiadás
főelőirányzatokkal állapítja meg.

14. §

(3) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet, cél
szerinti megbontását a 2. és 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti
bontását a 2. sz. melléklet, cél szerinti megosztását a 6. számú melléklet mutatja.

15. §

(6) Az 1. és 2. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett egyéb
működési célú kiadások címzettjeit és mértékét a 4. számú melléklet, a tervezett közvetlen
fejlesztések megjelölését és előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztések kiadási és bevételi előirányzatait, az
önkormányzati hozzájárulás mértékét a 7. számú melléklet határozza meg.

(8) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 8. számú mellékletnek megfelelően
határozza meg.

(9) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 9. sz. mellékletnek megfelelően
állapítja meg.

(10) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nincs.

16. §

Az előző évi pénzmaradvány összege: 9.168 e Ft
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17. §

(3) A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról – ideértve a költségvetési szerv
jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt is - és a tervezett (létrejött) hiány
fedezésének módjáról, továbbá a pénz- és tőkepiacon végzett hitelműveletekről a Képviselő-testület
dönt.

(4) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester
rendelkezik.

18. §

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben előírt bevételek
beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(5) A költségvetési szervek pénzellátásáról jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően a
körjegyző gondoskodik.

(6) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek
nem folynak be, nem teljesíthetők.

19. §

A felhalmozási kiadások közöl kizárólag a rendeletben meghatározottak valósíthatóak meg. Újabb
felhalmozási kiadás jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

20. §

(5) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9.000 e Ft összegben hagyja jóvá a
2. számú melléklet kiadási előirányzatainak 7.1 alcíme szerint.

(6) A Képviselő-testület a tartalék 10 %-ával való rendelkezés jogát polgármesterre átruházza.
(7) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(8) A költségvetés kiadásai között nem szereplő kötelezettségek vállalásáról a (2) bekezdésben

foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

21. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2013. január 1-ig visszamenő
időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés
részének tekinti.

22. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester körjegyző
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Kihirdetési záradék
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2013. február 13. napján megtartott ülésén fogadta
el.
A kihirdetés napja: 2013. február 14.

Vezér Beáta
körjegyző
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