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Kunadacs Község Képviselő-testületének 63/2013.(III.27.) sz. Kth.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 7/2013.(IV.5.) önk. rendelete

Kunadacs, 2013. március 27.

Kunadacs Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
-------------------------------------------34-13/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én,
Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testületével Kunpeszéren megtartott
együttes üléséről.
Jelen vannak: Kunadacs Képviselő-testülete részéről:
Dunai László polgármester
Farkas Ildikó alpolgármester,
Bódog Ferenc, Gattyán Zoltán, Kőrözsi Krisztián, Látosné Laczkovics Anett,
Makai Katalin képviselők (7 fő)
Tanácskozási joggal megjelent: Palla Tibor jegyző
Németh László Kunpeszér polgármestere üdvözli az együttes Képviselő-testületi ülésén
megjelenteket.
Németh László polgármester megállapítja Kunpeszér község Képviselő - testületének
határozatképességét.
Dunai László Kunadacs polgármestere megállapítja, hogy az ülés Kunadacs képviselőtestülete részéről határozatképes, mivel a képviselő-testület teljes létszámban jelen van, így a
képviselő-testület megkezdi munkáját.
A Képviselő-testületek az egyes napirendek során külön-külön hozzák meg döntéseiket és az
ülésről külön – külön jegyzőkönyv készül.
Dunai László polgármester javaslatot tesz az együttes ülés napirendjére.
N a p i r e n d:
1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: polgármesterek
Kunadacs község Képviselő-testülete az ismertetett napirendet egyhangúan elfogadta.
l. Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: polgármesterek
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 1. sz. melléklete)
Németh László polgármester elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal 2013. március
1. napjával történt létrehozásával szükségessé vált az önkormányzatok költségvetésének
módosítása. Az előterjesztés tartalmazza a szükséges módosításokat. A közös önkormányzati
hivatal fenntartásának Kunpeszért is érintő részei beépülnek a székhely költségvetésébe.
Elsőként Kunpeszér képviselő-testülete hozza meg a szükséges döntést.

Dunai László polgármester az előterjesztésnek megfelelően javasolja Kunadacs
Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete módosításának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja.
Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendelete
Kunadacs község önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdése f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdése alapján és Kunadacs Község
Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete 29. § b) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Gazdasági és Sport Bizottság, a 30. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének a
kikérésével, a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására kötött megállapodás
alapján Kunpeszér Község Önkormányzata képviselő-testületének hozzájárulásával a
következőket rendeli el:
1. §

Kunadacs Község Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Kunadacs Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének
tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét
működési költségvetését
felhalmozási költségvetését
tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét
működési költségvetését
felhalmozási költségvetését
tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek maradványát, működési célra
a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek,
felhalmozási célú hitel felvételével
állapítja meg.”

117.539,- e Ft-ban,
117.539,- e Ft-ban,
0,- e Ft-ban,
130.200,- e Ft-ban,
121.836,- e Ft-ban,
8.364,- e Ft-ban,
12.661,- e Ft-ban,

4.297,- e Ft-ban,

8.364,- e Ft-ban,

2. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 13. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 14. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 15. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. a rendelet 6. melléklete szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(7) Az R. a rendelet 7. melléklete szerinti 21. melléklettel egészül ki.
(8) Az R. a rendelet 8. melléklete szerinti 22. melléklettel egészül ki.
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

3. §

Dunai László sk.
polgármester
Záradék:
A rendelet kihirdetve 2013. április „……” napján

Palla Tibor sk.
jegyző

Kunadacs,2013. április „……….”
Palla Tibor
jegyző
Dunai László polgármester a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy Kunpeszér
Képviselő-testülete 1 fő köztisztviselő jogviszonyát 2013. február 28. kezdő nappal
82/2013.(II.26.) számú határozatával megszüntette. A 2013. március 1. napjával történt
átalakulást követően a létszámleépítésre vonatkozó pályázatot Kunadacs önkormányzatának
kell benyújtani. A Képviselő-testületünknek is nyilatkoznia kell arról, hogy a további
foglalkoztatás Kunadacson sem lehetséges. Javasolja a határozat tervezetének elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő – testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 63/2013.(III.27.) sz. Kth.
Létszámcsökkentésből adódó többletkiadások pénzügyi támogatására igénylés benyújtása
Határozat
1.) Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 82/2013.(II.26.) számú
határozatával döntött arról, hogy 2013. február hó 28. napjával kezdődően, 2013. április 30.
napjával felmentéssel megszünteti a Kunpeszéri Polgármesteri Hivatalnál 1 fő
főfoglalkozású, határozatlan időre kinevezett közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselője jogviszonyát.
2.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Kunpeszér Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján Polgármesteri Hivatalaik 2013. február
28. nappal történő megszüntetését követően, 2013. március 1. napjával, Kunadacs székhellyel
a Polgármesteri Hivatalok jogutódjaként létrehozták a Kunadacsi Közös Önkormányzati
Hivatalt.
3.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Kunpeszér Község Képviselőtestülete 1.) pont szerinti döntése és a 2.) pont szerinti szervezeti változásokra figyelemmel a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások részbeni fedezetére egyszeri költségvetési

támogatás iránti igényt nyújt be Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet A helyi önkormányzatok által felhasználható
központosított előirányzatok 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása, valamint a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013.(III.14.) BM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján.
4.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 2. § (1) bekezdés e)
pontja és az 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján nyilatkozik, hogy a képviselő-testület
fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és a közös önkormányzati hivatalnál – a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására Kunadacson nincs
lehetőség.
5.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 5. § (1) bekezdés i)
pontjában foglaltak szerint nyilatkozik arról, hogy nem tudja a létszámcsökkentési döntéssel
érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni.
6.) A Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatait Kunadacs Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(IV.5.) önkormányzati rendeletével módosított
Kunadacs község önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.)
önkormányzati rendelete tartalmazza.
Határidő: 2013. április 12. a pályázat benyújtására
Felelős: Dunai László polgármester
Mivel az együttes ülésen több napirend, valamint kérdés, hozzászólás nem volt,
Kunadacs és Kunpeszér községek Képviselő–testületeinek együttes ülése befejeződött és
Kunadacs község polgármestere és Kunpeszér község polgármestere az ülést 1620 órakor
bezárták.
Kmf.

Dunai László
polgármester

Palla Tibor
jegyző

