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Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 5 - én 17,30 - órakor
megtartott ülésről.
Az ülés helye: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
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Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Henczné Boha Erika pü. munkatárs
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető
Lukács Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és
munkatársát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr.Kukor Gyula és Varga Ivett képviselőket javasolta, melyet a testület
elfogadott.

NAPIREND
1.) 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatásról döntés.
2.) Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról döntés.

3.) Páka Község Önkormányzata 2014.évi költségvetésének megtárgyalása.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás - támogatásról döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2014. (II.5.) számú határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás- támogatásról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014. (I. 31.) BM rendeletben foglaltak

figyelembevételével a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését
szolgáló támogatásra pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2014.február 14.
Felelős: Lukács Tibor polgármester
2.) Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr.Kukor Gyula képviselő javasolta, hogy az önkormányzat saját bevételeinek
függvényében a képviselő-testület gondolja át az adósság keletkeztető ügyletek
nagyságrendjét. Az ügyletek egy része már elbírált pályázatokhoz, szükséges hitelfelvételhez
kapcsolódik, de emellett hitel felvétele lenne indokolt a közösségi feladatok ellátására nyert
gépjármű beszerzéséhez, valamint az óvoda felújításához. Véleménye szerint, mivel a
működés terén is likviditási gondok vannak, ehhez a két pályázathoz már nem lenne célszerű
további hitelt felvenni. Amennyiben nem jár a későbbi években negatív következményekkel,
akkor a pályázati célkitűzéseket nem kellene megvalósítani. E fejlesztések nem szabad, hogy
a működés biztosításának terhére történjenek.
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a gépjármű beszerzést az MVH
támogatja és a Wolksvagen autókereskedő tájékoztatása alapján, amennyiben a nyertesek ők
lesznek, úgy az autókereskedő bankja kamatmentes kölcsönt fog biztosítani a gépjármű
vételárának kifizetéséhez. A vételárhoz szükséges saját forrást pedig az
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásából kellene biztosítani.
Az óvoda felújítását pedig 2015. decemberéig kell megvalósítani, így a felújítással a
következő évben is tervezhetünk.
A polgármester nem javasolta a fejlesztések visszamondását.
Biró Ildikó képviselő elmondta, hogy felelőtlen gazdálkodást eredményez, amennyiben
bevételi forrás nélkül vállalnánk be fejlesztési célkitűzéseket. Az adósságkonszolidációban
részt nem vett önkormányzatok támogatásának részletszabályai még nem ismertek, így
biztosan nem is tudjuk, hogy milyen célkitűzésre lehet felhasználni a támogatást. Véleménye
szerint az önkormányzati hitelügyleteket a képviselő-testület gondolja át, hisz a működésbe
már is gondok jelentkeznek.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy az előző ciklusban az önkormányzat sokkal
kevesebb pályázat benyújtásáról hozott döntést. A kevés pályázathoz elegendő saját forrást
jelentett a különböző ingatlan értékesítésből származó bevételek. Az elmúlt négy évben sok
pályázat benyújtására került sor, ezért vannak pénzügyi nehézségeink. Amennyiben
támogatásban részesülünk, úgy e határozatot az év folyamán módosítani lehet.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

23/2014. (II.5.) számú határozat

Páka Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási
tv. 3. § (1) bekezdése szerint - a 2014. évi költségvetési évet követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
ezer Ft-ban
Megnevezés

Sorszám

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak és
kamatbevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel
Saját bevételek (01+... +04)
Saját bevételek (05. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő adósságot keletkeztető ügylet
mértéke (08+09)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Előző években keletkezett adósságot
keletkeztető ügyletből megelőlegezett
pályázati támogatás
Tárgyévben keletkezett, tárgyévet
terhelő adósságot keletkeztető ügylet
mértéke (11+12)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Tárgy évben keletkezett adósságot
keletkeztető ügyletből megelőlegezett
pályázati támogatás
Fizetési kötelezettség összesen (07+10)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (05-13)

01

Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

Saját bevétel és adósságot
tárgyév keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő
2013. év 2014. év
12 038
12 069

2015. év
12 100

2016. év
12 200

02

426

425

450

475

03

130

50

80

80

04

2 641

2089

2 150

2 200

05
06

15 235
7 618

14 633
7 317

14 780
7 390

14 955
7 478

07

0

3 055

5 500

2 500

08

8 247

5 500

2 500

09

- 5 192

0

4 191

0

0

11

16 868

0

0

12

- 12 677

0

0

10

0

13

0

7 246

5 500

2 500

14

7 618

71

1890

4 978

3.) Páka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Kukor Gyula képviselő megkérdezte, hogy az informatikai szolgáltatások igénybevétele
milyen kiadásokat tartalmaz, illetve magasnak találta a vásárolt élelmezés költségét, melynek
okára kérdezett rá.
Henczné Boha Erika pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy az informatikai szolgáltatások
igénybevétele a Régió televízióval kapcsolatos kiadásokat, Internet előfizetési díjat, honlap
fenntartással kapcsolatos költségeket tartalmazza. Vásárolt élelmezésként jelenik a meg az
általános iskolás gyermekek étkeztetésének biztosításáért a vállalkozó részére fizetett
vállalkozói díj. Bár az általános iskolai oktatás már nem önkormányzati feladat, a
gyermekétkeztetésről az önkormányzatnak kell gondoskodni, így az önkormányzatnál jelenik
meg a szülők által befizetett térítési díj és kiadásként pedig a vállalkozói díj.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta
a
2/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Interpelláció, kérdés.
Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester a nyílt ülést 18,30 órakor bezárta.
Kmf.
Lukács Tibor
Polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző

Dr.Kukor Gyula
képviselő

Varga Ivett
képviselő
(jkv. Hitelesítő)

