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J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31- én      

13,00 - órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről 

 

Az ülés helye:     Önkormányzat hivatali helyisége   Pördefölde, Fő út 13. 

 

Jelen vannak:     Horváth Józsefné  polgármester 

                             Németh Veronika alpolgármester 

                             Németh Ferenc Tamás képviselő 

 

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Tóthné Péter Judit jegyző 

          

 

Horváth Józsefné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagot, a jegyzőt.   

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert a 3 fős testület 3 tagja 

jelen van. 

 

NAPIREND: 

 

 

1. Az önkormányzat 2013. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló 

megtárgyalása, elfogadása. 

 

2. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata 

   

3. Karácsonyi támogatásról döntés 

 

4. Az önkormányzat 2014. évi tervkoncepciójának megtárgyalása, elfogadás 

 

5. Polgármester tájékoztatója a két ülés közt tett intézkedésekről 

 

6. Interpelláció, kérdés 

 

 

NAPIREND: 

 

 

1. Az önkormányzat 2013. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló 

megtárgyalása, elfogadása. 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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87/2013.(X.31.) kt. határozat  

 

Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló III. negyedévi beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

          Adat ezer forintban 

 2013. évi     III. negyedévi  

 eredeti  módosított teljesítés 

 előirányzat előirányzat  

 

Bevételek összesen:   10378 11000 8923 

Ebből: 

1.) Működési bevételek: 9388 9740 7801 

2.) Felhalmozási célú bevételek 990 1260 1122 

 

Kiadások Összesen: 10378 11000 7418 

Ebből: 

1.) Működési kiadások 9388 9740 7118 

      Ebből: 

        - személyi juttatások 2083 2083 1756 

        - munkaadót terhelő járulék 528 528 392 

        - dologi kiadások 2014 2169 1459 

        - pénzeszk. Átadás 1015 1015 645 

        - támogatásértékű kiadás 2133 2155 1578 

        - ellátottak pénzeli jutt. 1615 1710 1168 

        - műk célú kölcsön folyósítás 0 80 120 

 

2.) Felhalmozási célú kiadások: 990 1260 300 

      Ebből:    

        - felújítás 990 960 0 

        - felh célú kölcsön folyósítás 0 300 300 

 

 

Határidő: a gazdálkodásról szóló III. negyedévi beszámoló elfogadására 2013. október 31. 

 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

2. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

  Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy 

döntött, hogy nem módosítja a helyi adókról szóló 13/2012. (XII.1.) 

önkormányzati rendeletét. 
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3. Karácsonyi támogatásról döntés 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Horváth Józsefné polgármester javasolta, hogy az önkormányzat az előző évekhez 

hasonlóan támogassa a családokat. 

 

Németh Ferenc képviselő elmondta, lehet, hogy célszerűbb lenne karácsonyra a családoknak 

élelmiszer csomagot ajándékozni, melyben tartós élelmiszerek lennének. 

Németh Veronika alpolgármester nem javasolta  a támogatás ezen formáját, mivel nem 

biztos, hogy valamennyi családnak ugyanarra a tartós élelmiszerre van szükséges, a pénzbeni 

juttatásból pedig minden család azt vásárol meg, amit szeretne. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

88/2013.(X.31.) kt. határozat  

 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete  

 

a.) a településen élő 0-14 éves gyermekek részére 1.000 Ft/ gyermek  értékben 

mikuláscsomagot vásárolt,  

 

b.)Pördefölde településen lakóhellyel rendelkező családok részére jövedelemre tekintet nélkül 

karácsonyi támogatásként,  családonként 2500 Ft és a családban élő személyenként 500 Ft 

támogatást nyújtott. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

4. Az önkormányzat 2014. évi tervkoncepciójának megtárgyalása, elfogadás 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

89/2013.(X.31.) kt. határozat  

 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetési tervkoncepcióját jóváhagyja. 

A képviselő-testület iránymutatásként határozza meg, hogy 2014. évben a költségvetés 

tervezésekor fő szempont, hogy az önkormányzat elsősorban a kötelező feladatok ellátásáról 
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gondoskodjon. Törekedni kell a bevétel és kiadás egyensúlyának megteremtésére, annak 

érdekében, hogy likvid és felhalmozási hitel felvételre ne kerüljön sor. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    polgármester 

 

 

5. Polgármester tájékoztatója a két ülés közt tett intézkedésekről 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés szóban történt. 

 

Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér 

Társulási Megállapodásának módosítása 
 

Horváth Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társulási 

megállapodásának módosítását az indokolja, hogy Szentgyörgyvölgy és Márokföld 

bejelentette kilépési szándékát a társulásból 2014. január 1.-vel. 

A társulási megállapodás módosításának tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

90/2013.(X.31.) kt. határozat  

 

 

Pördefölde    Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Intézményt 

Fenntartó Társulás Csömödér Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő:     azonnal 

Felelős:        polgármester 

 

 

6. Interpelláció, kérdés 

 
A képviselő-testület ülésén több napirendet nem tárgyalt. 

 

A polgármester a nyílt ülést 14,30 - órakor bezárta 

 

 

Kmft. 

 

Horváth Józsefné                  Tóthné Péter Judit  

Polgármester                          jegyző 

 

 

 

 


