
J e g y z ő k ö n y v

Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 7.-i, 
Községházán megtartott üléséről. 

Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Maróti János, Farkas László és 
Mikola Miklós Krisztián képviselők, valamint Veszner József címzetes főjegyző.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja 
jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. Az írásos napirendi javaslatot a testület  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képvisel  ő  -testületének   87/2011. (IX.7.)   ön  -  
kormányzati határozata az ülés napirendjéről.  

Napirendi pontok:

1./ A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Pusztai László polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásá-
ról.
Előadó: Pusztai László polgármester

3./  Pályázat  benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzatok támogatására.
Előadó: Pusztai László polgármester

4./ Egyéb ügyek.

1./ A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Pusztai László polgármester

Kiegészítés, kérdés nincs.

Hozzászólások:

Mikola Miklós Krisztián képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke

Bizottsága az előterjesztést tárgyalta, a módosító rendeletet elfogadásra javasolja.



A polgármester a módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és 
a testület azt  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva, a jegyző-
könyv melléklete szerinti következő módosító rendeletet hozza:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Előadó: Pusztai László polgármester

Kiegészítés:

A polgármester a beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy az valós képet nyújt az önkor-
mányzat féléves gazdálkodásáról, azonban árnyalja a képet a hatodik havi körjegyzőségi hoz-
zájárulás utalásának elmaradása, illetve a 2011. évre várhatóan jelentős mértékben emelkedő 
hozzájárulás a Nagyatádi Közoktatási Intézmény működéséhez. A kedvező képhez hozzájárult 
a júniusban már leutalt következő havi normatív állami támogatás is, valamint egyes kifizeté-
sek elmaradása.

Kérdések:

Szabó Istvánné képviselő kérdésére válaszolva a polgármester közli, hogy a szociális kölcsö-
nöknél jelentkező teljesítés az előző évi kölcsönök törlesztéséből is adódik.

Hozzászólások:

Mikola Miklós Krisztián képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke

Bizottsága az előterjesztést tárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja.

A féléves beszámoló előterjesztés szerinti elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:

Ötvöskónyi  Község Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    88/2011. (IX.7.)   önkor  -  
mányzati határozata féléves költségvetési beszámolóról.

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester
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3./ Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányza-
tok támogatására.
Előadó: Pusztai László polgármester

A polgármester megállapítja, hogy nincs olyan helyzet, amely megalapozná a pályázat be-
nyújtását, de napirendre tűzését indokoltnak tartotta, mert novemberig – a fizetési kötelezett-
ségek pontosítása után – előfordulhat, hogy érdemben kell foglalkozniuk a pályázat benyújtá-
sával. Arra gondol, hogy a Nagyatádi Közoktatási Intézmény 2011 évi költségvetése mintegy 
100 millió forinttal haladja meg az előző évit, ami előrevetíti a tervezettet jóval meghaladó 
hozzájárulás fizetését.

4./ Egyéb ügyek.

1. NKI Szervezetik és Működési Szabályzatának módosítása.  

A polgármester javasolja  a szabályzat  módosításának, egységes  szerkezetének előterjesztés 
szerinti jóváhagyását.

Kérdés, hozzászólás nincs.

A féléves beszámoló előterjesztés szerinti elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:

Ötvöskónyi  Község Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    89/2011. (IX.7.)   önkor  -  
mányzati határozata az NKI Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Óvoda, Álta-
lános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat (NKI) módosított és egységes szerkezetbe foglalt intézményi Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester

2. NKI beszámolója a 2010/2011-es tanévről.  

A polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nincs.

A beszámoló előterjesztés szerinti elfogadására vonatkozó javaslatot a testület  5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
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Ötvöskónyi  Község Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    90/2011. (IX.7.)   önkor  -  
mányzati határozata az NKI beszámolójáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Közoktatási 
Intézmény 2010/2011. tanévről szóló beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester

3. Várrom ügye.  

A polgármester ismerteti a várrom környékének bejárásakor tapasztaltakat, a várrom jövőbeni 
sorsával kapcsolatos elképzeléseket. Elmondja, hogy a LEADER keretében lehetőség nyílik 
pályázat benyújtására, mellyel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzatnak ma-
ximum 5 millió forint erejéig áll rendelkezésére saját forrás. A pályázat maximum 10 milliós 
összegre nyújtható be és az ÁFA terhelné az önkormányzatot. A pályázat keretében az állag-
megóvásra lenne célszerű pályázni, mert a jelen állapotában a rom folyamatos károsodásnak 
van kitéve. Alternatív megoldást jelenthetne a rom visszatemetése.

Kérdés nincs.

Hozzászólások:

Szabó Istvánné képviselő

Nem tudja teljes szívvel támogatni a pályázatot, mert a fejlesztésből a falu nem sokat profitál-
hatna. Támogatná viszont a kispark megvilágítását.

Pusztai László polgármester

Tekintettel  arra,  hogy a pályázatot novemberig lehet beadni,  még tájékozódik a lehetséges 
megoldásokról, az azoktól várható eredményről. A parki világosítás megvalósítása érdekében 
intézkedett, a kivitelező türelmet kért.

Mikola Miklós Krisztián képviselő

Olyan megoldást tud támogatni, melynek nem lesz a következménye egy évente visszatérő 
nagyobb összegű karbantartási, fenntartási költség.

Maróti János képviselő

Nem rajong a felújításért, fontosabbnak tartaná a volt parókia pincéjének helyreállítását.

Pusztai László polgármester

Beszámol arról, hogy folyik a katolikus templom és a ravatalozó felújítása. A következő ülé-
sig kéri átgondolni az idősek napi rendezvény módját, idejét. A kulturális öröksége napjával 
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kapcsolatban ismerteti a helyi programot, mely 2011-ben a várrom megtekintésére korlátozó-
dik, ilyen értelmű eligazító táblákat kell kihelyezniük.

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

Kmf

Pusztai László Veszner József
polgármester címzetes főjegyző
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Ötvöskónyi Község Önkormányzata képviselő-testületének

11/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény  91.  §  (1)  bekezdésében  és  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009. 
(XII.19.)  Korm.rendelet  68.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva,   a 
2/2011. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el. (a továbbiak-
ban: Ör.).

1. §

Az Ör. bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

„Ötvöskónyi Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi  
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében  
meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:”

2. §

Az Ör. 2. § (2) bekezdésében az „1. számú melléklete” szövegrész helyébe az „1. melléklete” 
szöveg lép.

3. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. §.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi  költségve-
tését 

                        134.669 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
   134.669 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 

                                  0 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.

Ezen belül:
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• a működési célú bevételt 127.751 e Ft-ban
ebből:

- finanszírozási célú műveletek          0 e Ft-ban  
- előző évi pénzmaradvány 14.569 e Ft-ban

• a működési célú kiadásokat 127.751 e Ft-ban
ebből:

- a személyi juttatások kiadásait   25.594 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat     6.158 e Ft-ban
- a dologi és egyéb folyó kiadásokat   21.050 e Ft-ban
- a szociálpolitikai ellátásokat   47.457 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat   24.467 e Ft-ban
- az általános tartalékot     1.000 e Ft-ban
- a céltartalékot     2.145 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt     6.918 e Ft-ban
ebből:

- finanszírozási célú műveletek  - e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány  - e Ft-ban

  

• a felhalmozási célú kiadást     6.918 e Ft-ban
ebből:

- a beruházások összegét            2.500 e Ft-ban
- a felújítások összegét     3.818 e Ft-ban
- támogatás értékű felhalmozási kiadás   600 e Ft-ban

állapítja meg.”

4. §

Az Ör. 3. § (2) bekezdésében a „2. számú melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szö-
veg, a (3) bekezdésében a „3. számú melléklet” szövegrész helyébe a „3. melléklet” szöveg 
lép.

5. §

Az Ör. 4. § (1) bekezdésében a „4. számú melléklet” szövegrész helyébe a „4. melléklet” 
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szöveg, a (2) bekezdésében az „5. számú melléklete” szövegrész helyébe az „5. melléklete” 

szöveg, a (3) bekezdésében a „16. számú melléklete” szövegrész helyébe a „16. melléklete” 

szöveg, a (4) bekezdésében a „6. számú melléklete” szövegrész helyébe a „6. melléklete” szö-

veg, az (5) bekezdésében a „7. számú melléklete” szövegrész helyébe a „7. melléklete” szö-

veg, a (6) bekezdésében a „8. számú melléklete” szövegrész helyébe a „8. melléklete” szöveg, 

a (7) bekezdésében a „10. számú melléklet” szövegrész helyébe a „10. melléklet” szöveg, a 

(8) bekezdésében a „11. számú melléklet” szövegrész helyébe a „11. melléklet” szöveg, a (9) 

bekezdésében a „14. számú melléklete” szövegrész helyébe a „14. melléklete” szöveg lép.

6. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„5.§.

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e  

Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a legfeljebb 1 éves időtartamra fel-

vehető folyószámla hitel összege 7.000 e Ft.” 

7. §

Az Ör. 7. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„7.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 2.145 ezer Ft összegben e rendelet 9.  
mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.”

8. §

Az Ör. 8. §-ában a „12. számú melléklete” szövegrész helyébe a „12. melléklete” szöveg lép.

9. §
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Az Ör. 9. §-ában a „13. számú melléklete” szövegrész helyébe a „13. melléklete” szöveg lép.

10. §

Az Ör. 10. §-ában a „15. számú melléklet” szövegrész helyébe a „15. melléklete” szöveg lép.

11. §

Az Ör. 11. § (1) bekezdésében a „17. számú melléklete” szövegrész helyébe a „17. mellékle-
te” szöveg, a (2) bekezdésében a „18. számú mellékletben” szövegrész helyébe a „18. mellék-
letben” szöveg lép.

12. §

Az Ör. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„18. §.
(1)A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.”

13. §

Az Ör. 1-18. számú melléklete számozásának helyébe az 1-18. melléklet az 2/2011.(III.1.) ön-
kormányzati rendelethez szöveg lép.

14. §

Az Ör. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.  mellékletei helyébe 
az e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. mellékletei 
lépnek.

15. §

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

Ötvöskónyi, 2011. szeptember 7.                                                                                 
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Pusztai László Veszner József

 polgármester                                               címzetes főjegyző

Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2011. szeptember 15.

 Veszner József

címzetes főjegyző
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