UZSA KÖZSÉG
ALPOLGÁRMESTERÉTŐL
8321 Uzsa, Lázhegy u. 21.
Tel./fax: 87/436-140
e-mail: pmhuzsa@hu.inter.net
Szám: 162-13/2013.

KIVONAT
UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. NOVEMBER 6. NAPJÁN 18.00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:
114/2013.(XI.6.)

Határozat
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III.
negyedéves beszámolója
Előterjesztő: Perger István
alpolgármester
2.) Uzsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója
Előterjesztő: Perger István
alpolgármester
3.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
pályázatához elfogadó nyilatkozat kérése
Előterjesztő: Perger István
alpolgármester
4.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításának jóváhagyására javaslat
Előterjesztő: Perger István
Alpolgármester
5.) Az Országos Mentő Alapítvány támogatási kérelme /
Sürgősségi indítvány , szóbeli előterjesztés/
Előterjesztő: Perger István
Alpolgármester

115/2013.(XI.6.)

Határozat
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Uzsa Község
Önkormányzata 2013. III. negyedévi költségvetés teljesítésének
bevételi főösszegét
42.037 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét
24.916 ezer Ft-ban állapítja meg az
alábbiak szerint :
Bevételek

ezer forintban

A)
Sorszám

B)
Megnevezés

1.

7.
8.
9.

Önkormányzat
kv-i
támogatása
Intézményi saját bevétel
Működési
célú
támogatásértékű bevételek
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatás,
átvett pénzeszköz
Maradvány igénybevétel
Függő tételek
Bevételek összesen

Kiadások
A)
Sorszám

B)
Megnevezés

1.
2.
3.

Felhalmozási kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terelő járulékok

4.
5.

Dologi kiadások
Működési célú
támogatásértékű .kiadás,p.
eszköz átadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Tartalékok
Függő tételek
Kiadások összesen

2.
3.
4.
5.
6.

6.
7.
8.
9.

Határidő:

C)
D)
E)
Eredeti Módosított Teljesítés
előir.
előir.
7.677
7.677
6.181
3.129
0

3.129
0

3.318
793

19.523
476
0

19.523
476
0

30.726
157
0

29.000
0
59.805

29.000
59.805

862
42.037

ezer forintban
C)
D)
E)
Eredeti Módosított Teljesítés
előir.
előir.
0
250
453
9.360
9.360
6.864
2.352
2.352
1.600
14.014
7.681

13.764
7.681

8.460
5.145

3.538
22.860
0
59.805

3.538
22.860

1.970
0
424
24.916

59.805

azonnal

Felelős: Perger István alpolgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
116/2013.(XI.6.)

Határozatot
Uzsa Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének koncepcióját az alábbiak szerint, a
költségvetés tervezés alapjául elfogadja.
1.)
A 2014. évben is biztosítani kell a Magyarország
helyi önkormányzatairól szól 2011.évi
CLXXXIX.
törvényben meghatározott kötelező feladat ellátás
pénzügyi feltételeit, az önkormányzat által , illetve a
közreműködésével fenntartott intézmények , társulási
hozzájárulások forrásfedezetét biztosítani kell,

2.)
Az államháztartás önkormányzatokat érintő jogi
szabályozására - figyelemmel az ún. stabilitási törvény
előírásaira – adósság keletkeztető kötelezettség vállalást
az önkormányzat nem tervez , kezességet nem vállal,
3.)
Felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat ,
önként vállalt feladat finanszírozásának forrása kizárólag
saját bevétel lehet,
4.)
Felül kell vizsgálni a hely adók szabályozásának
rendszerét , az adóztatási politikát az önkormányzat
feladat ellátási igényeihez és a polgárok teherviselő
képességéhez kell igazítani,
5.)
Az önkormányzat költségvetését kizárólag a
reálisan tervezett bevételeihez igazíthatja, működési
hiány, hitel felvétel nem tervezhető,
6.)
Az önkormányzat vagyonával, mint a nemzeti
vagyon részével felelős módon kell gazdálkodni, a vagyon
állagmegóvására kiemelt figyelmet kell fordítani. Az
önkormányzat tulajdonát képező lakások, és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásakor kiemelt
figyelmet kell fordítani azokra a szerződési kikötésekre ,
amelyek az önkormányzat tulajdonosi érdekeit biztosítják.
7.)
A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel
kísérése , az önkormányzati feladatokhoz igazodó
pályázatok benyújtása. Az önkormányzat – figyelemmel a
teherviselő lehetőségeire - csak olyan pályázatokat kíván
benyújtani , amelyek esetében a támogatási intenzitás
legalább a 80% mértéket eléri. A költségvetésben
biztosítani kell a pályázati önrész forrásigényét.
8.)
A működési kiadások tervezése során a takarékos
gazdálkodás szempontjait kell érvényre juttatni . A
tervezés során a jogszabályokban , szerződéseken ,
megállapodásokon alapuló kötelezettségek teljesítését.
9.)
A költségvetésben az előre nem tervezhető
kiadások
finanszírozására
általános
költségvetési
tartalékot kell képezni
10.)
Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzat
követeléseinek behajtására , ha indokolt ki kell dolgozni a
behajtásban közreműködők érdekeltségi rendszerét,
11.)
A
nehezedő
gazdasági
körülményekre
figyelemmel a szociális ellátó rendszer finanszírozásának
forrásfedezetét lehetőség szerint a 2013. évi szinten kell
tervezni, a szervezett közfoglalkoztatásban a jogszabályi

rendelkezések figyelembevételével részt kell venni, a
forrásfedezetét biztosítani kell.
12.)
Uzsa Község Önkormányzat és intézményei
költségvetéséről szóló rendelettervezetet a 2014. évi
központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését
követően 2014. február 15. napjáig a Képviselő-testület
elé kell terjeszteni.
13.)
Uzsa Község Önkormányzata az önkormányzat
2014.évi koncepcióját az előterjesztés mellékleteiben
kimutatott kiadások és bevételek összegével elfogadja a
2014.költségvetés elkészítésének alapjaként.
Felelős: Perger István alpolgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal
117/2013.(XI.6.)

Határozat
Uzsa
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási
rendszer
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel
KEOP1.1.1/C/13-2013-0010
kódszámú
projekt”
című
előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat
megvalósítását támogatja. Az önkormányzat a KEOP1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy
az általa ill. kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek
továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót
ismeri és elfogadja.
Felelős: Perger István alpolgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

118/2013.(XI.6.)

Határozat
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét képező, a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által
meghozott, a Társulási Megállapodás 6.-7. mellékleteinek
módosítására vonatkozó határozatát az abban foglalt
tartalommal elfogadja, a Társulási Megállapodás
módosítását jóváhagyja.

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a jelen
határozatot küldje meg a Társulás elnökének.
Felelős: Perger István alpolgármester
Határidő: 2013. november 15.
119/2013.(XI.6.)

Határozat
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Országos Mentő Alapítvány (1093 Budapest, Lónyai 36.
II. lh. I. emelet 6. , a Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.868/2004/2
sz. végzésével 9331 sorszámon nyilvántartott) részére
10.000 ft támogatást biztosít életmentő orvosi eszköz
beszerzésére.
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átadásáról szóló
megállapodást készítse elő, felkéri az alpolgármestert
annak aláírására
A támogatás átutalása a megállapodás aláírása után
történhet.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Perger István alpolgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Perger István sk.
alpolgármester
A kivonat hiteles:
Uzsa, 2013. ……………………….

Dr. Gelencsér Ottó sk.
jegyző

