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ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. szeptember 10-én megtartott rendes, nyilvános ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen született döntések:

Rendeletek:

5/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelet a 2012. évi költségvetési rendelet
módosításáról

6/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelet a kommunális adóról szóló rendelet hatályon
kívül helyezéséről

7/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelet a vagyonrendelet kiegészítéséről

Határozatok:

44/2012. (IX. 10.) önkormányzati határozat az I. félévi beszámoló elfogadásáról

45/2012. (IX. 10.) önkormányzati határozat az önhiki pályázat benyújtásáról
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én 17,00 órai kez-
dettel megtartott rendes üléséről.

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:

- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária képviselő, Gulyásné Sági Julianna képviselő, Horváthné Kádár Judit képvise-
lő, Vida Miklós képviselő.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait, jegyző urat.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen van, Zavarkó Zoltán igazol-
tan vannak távol, így a testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Gálné Tatár Mária képviselő asszonyt és Vida Miklós képviselő urat javaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, Gálné Tatár Máriát és Vida Miklóst a jegyzőkönyv-
hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

A meghívóban szereplő napirendi pontokban nincs változás, kérem szavazzunk róla!
Köszönöm.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Az I. félévi beszámoló elfogadása
2. napirendi pont: A költségvetési rendelet módosítása
3. napirendi pont: Önhiki pályázat benyújtása
4. napirendi pont: Kommunális adóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
5. napirendi pont: Vagyonrendelet kiegészítése
6. napirendi pont: Egyebek

1.np:// Az I. félévi beszámoló elfogadása

Tarnóczi József polgármester:

Az írásos előterjesztés és a beszámoló anyaga kiment. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy tájékoztasson minket a biztossági állásfoglalásról.
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Gulyásné Sági Julianna Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bizottság tárgyalta az előterjesztést, és a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Tarnóczi József polgármester:

Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

44/2012. (IX. 11.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- az önkormányzat I. félévi beszámolóját a kiküldöttek szerint jóváhagyja.

(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2.np:// A költségvetési rendelet módosítása

Tarnóczi József polgármester:

Az előterjesztés írásban kiment. Ismételten kérem a pénzügyi bizottság elnökét a véleményük
tolmácsolására.

Gulyásné Sági Julianna Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bizottság tárgyalta az előterjesztést, és a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Tarnóczi József polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk az előterjesztésről.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IX. 11.) számú önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) számú önkor-

mányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.
§ (1) és 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
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(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.)
számú önkormányzati rendeletében meghatározott (a továbbiakban: R.) 2012. évi költségvetés
főösszegeit az alábbiak szerint módosítja és az önkormányzat 2012. évi

módosított költségvetési bevételét 508.837 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 540.837 E Ft-ban
a költségvetési hiány összegét 32.000 E Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A bevételi és a kiadási főösszegen belüli módosított előirányzatok részletezését jelen ren-
delet 1/m. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az R. a jelen rendelet 1/m számú mellékletével egészül ki.

3.§

Jelen rendelettel nem módosított paragrafusok és mellékletek változatlanul hatályban marad-
nak.

4.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatá-
lyát veszti.

3.np:// Önhiki pályázat benyújtása

Tarnóczi József polgármester:

Ismételten eljött az idő, hogy benyújtsuk az önhiki pályázatot. Az anyag írásban kiment. Re-
méljük, hogy sikerül a pályázat, mert enélkül nehéz helyzetbe kerülhetünk. Ha nincs kérdés,
akkor kérem, szavazzunk!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

45/2012. (IX. 11.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
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I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő vagy a felet-
ti.

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 8.000 ezer forint összegű bevételt tervez.

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 32.000 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követel-
ményeinek megfelel.

4.np:// Kommunális adóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

Tarnóczi József polgármester:

Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Köszönöm! Az előterjesztés írásban kiment. Arról van szó, hogy a vállalkozások kommunális
adója már megszűnt, ezért az erről szóló rendeletünket is hatályon kívül kell helyezni.

Tarnóczi József polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IX. 11.) önkormányzati rende-
lete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 7/1991. (XI. 27.) számú rendeletének hatályon

kívül helyezéséről

A képviselő-testület – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) be-
kezdésében biztosított jogkörében eljárva – a helyi adókról szóló többszörösen módosított
1990. évi C. törvény 1.§.-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás a következő rendeletet
alkotja:

1. §

Az Ónod Község Önkormányzatának a vállalkozók kommunális adójáról szóló 7/1991. (IX.
27.) számú rendeletét hatályát veszti.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
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5.np:// Vagyonrendelet kiegészítése

Tarnóczi József polgármester:

Átadom a szót a jegyző úrnak, ennek a napirendi pontnak is ő az előterjesztője.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Köszönöm! Az előterjesztés itt is írásban kiment. Nem tudok sokat hozzátenni, a belső ellen-
őri vizsgálat feltárta, hogy a vagyonrendelet mellékletei között nincs feltüntetve a korlátozot-
tan forgalomképes vagyon, de a számviteli nyilvántartásban igen, ezért a rendeletben is fel
kell tüntetni.

Tarnóczi József polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IX. 11.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/1993. (XI.

22.) számú rendeletének módosításáról

A képviselő-testület – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) be-
kezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az Ónod Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/1993. (XI. 22.) számú rendeletének 2. számú melléklete helyébe az e
rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

6.np:// Egyebek

Tarnóczi József polgármester:

Ha nincs közérdekű bejelentés, az ülést bezárom.
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k.m.f.

 Tarnóczi József         Dr. Kiss Krisztián
         polgármester                  jegyző

  Gálné Tatár Mária           Vida Miklós
     jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő
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