Száma: 16740-1/2012.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2012. szeptember 8-án megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott
rendelete és határozatai
Rendelet száma
31/2012. (IX. 10)
Határozat száma
346/2012. (IX. 08.)

Rendelet tárgya
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012.
(II. 15.) ÖR módosítása.
Határozat száma
A testület támogatási igény benyújtásáról döntött. (ÖNHIKI)
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012.
szeptember 8-án - szombaton - de. 10,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Elıháti u.
1. szám alatt lévı Hétszínvirág Óvoda
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Szabóné Marth Éva, Dr. Kis Ágnes,
Ötvös Attila, Kovács Zsolt, Török István, Dombi György képviselık
A rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Buczkó József,
Oláh Miklós képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Kissné
Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Fülöpné Baráz
Judit szociális és gyámügyi ügyintézı, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait.
Megállapította, hogy 8 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta majd a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony Török István képviselıt javasolta
jegyzıkönyv-hitelesítınek.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Török István képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal, illetve
azok sorrendjével kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, és megtárgyalásával
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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2.)

Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Tóth Imre képviselı úr megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, ez a nagy bevétel kiesés
idıszakosnak vagy állandónak tekintendı-e.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, a HHE North Kft. jelezte az
önkormányzat felé, hogy a cégnél bevétel kiesés van, ezáltal nagymértékben
lecsökkent az általuk befizetett adó mértéke, ráadásul túlfizetésük volt az elmúlt
évben. Ez az adóbevétel az elmúlt pár évben segítette az önkormányzatot, de számolni
lehetett azzal, hogy kiapad ez a forrás. A jövı évi költségvetés elıkészítésekor ezt a
kiesést figyelembe kell venni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselı-testületének
31/2012.(IX. 10.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
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1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati
Rendelet
(a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következı
rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselı-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polg. Hiv.)
és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének
a) kiadását
3.843.878 eFt
b) bevételét
3.843.878 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 358.338 eFt mőködési hitelfelvétel mellett az 1. melléklet
szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:3.271.935
ebbıl
aa) mőködési:
ab) felhalmozási:
b) Költségvetési kiadások összesen:3.575.847
ebbıl
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:303.912
ebbıl
ca) mőködési:
cb) felhalmozási:

eFt,
3.120.931 eFt
151.004 eFt
eFt,
3.229.318 eFt
346.529 eFt
eFt,
108.387 eFt
195.525 eFt

(3) A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) intézmények 2011. évi pénzmaradványa mőködési célra:
27.477 eFt
ab) Polg. Hiv. elızı évek pénzmaradványa:186.128
eFt,
ebbıl
mőködési célra 100.501 eFt, felhalmozási célra 85.627 eFt
b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. mőveletek bevétele összesen:358.338
ebbıl
a felhalmozási hitelek bevételei 0 eFt, a mőködési (likvid) hitelek
bevételei: 358.338 eFt
bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:268.031
ebbıl
a felhalmozási hitelek kiadásai 7.130 eFt, a mőködési hitelek
kiadásai 260.901 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

571.943 eFt
268.031 eFt
303.912 eFt

eFt,

eFt,
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(4) A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
c) a dologi kiadások elıirányzatát
d) a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatát
e) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
f) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
g) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások elıirányzatát
h) az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
i) a felújítási kiadások elıirányzatát
j) a beruházási kiadások elıirányzatát
k) a felhalmozási célú hitel törlesztésének elıirányzatát
l) a mőködési hitel törlesztésének elıirányzatát
m) a támogatási kölcsönök nyújtásának elıirányzatát
n) a tartalékok elıirányzatát
összeggel állapítja meg.
(5) A tartalékok összegét
a) általános tartalék
ba) céltartalék intézményi felhasználásra
bb) egészségügyi céltartalék
bc) Start Munka céltartaléka
bd) céltartalék elkülönített lakásalapra
be) intézménytámogatási céltartalék
összeggel állapítja meg.”

1.439.590 eFt
361.624 eFt
634.571 eFt
11.897 eFt
313.668 eFt
85.459 eFt
280.676 eFt
3.244 eFt
73.559 eFt
187.511 eFt
7.130 eFt
260.901 eFt
25.000 eFt
159.048 eFt

28.281 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
24.902 eFt
5.000 eFt
17.300 eFt
73.565 eFt
10.000 eFt

2. § Az Ör. 1, 3. és 5-8. melléklete helyébe e rendelet 1-6. melléklete szerinti 1., 3., 5., 6., 7. és 8.
melléklet lép.
3. § E rendelet 2012. szeptember 10-én lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 8.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 10.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó
igény benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

346/2012. (IX. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
6. melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi:
I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fı,
vagy a feletti (17.799 fı).

II.

A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen módosított költségvetési rendelete alapján 480.505 ezer
forint összegő bevételt tervez.

III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét
108.387 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra
kötelezett, az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
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V.

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

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény benyújtásáról.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 10.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak a
megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli ülését 10,45 órakor
bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı

