Jegyzıkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. július 31-én 7
óra 30 perctıl a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.)
megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Batta Ferenc, Frikker Györgyné, Kovalik Miklós, képviselık
távol vannak.

Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a likviditás elısegítése érdekében szükséges a munkabér-hitel
mértékének a növelése. A hitel mértékének megnöveléséhez szükséges a költségvetési
rendelet személyi juttatás elıirányzatának módosítása, illetve a hitelszerzıdés módosítására
vonatkozó döntés. Kéri a napirendi pontok elfogadását.
A képviselıtestület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosítására.
Elıterjesztı: polgármester

2.)

Elıterjesztés munkabérhitel mértékének növelésére vonatkozó hitelszerzıdés
módosítására
Elıterjesztı: polgármester

3.)

Egyebek.

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
rendelet módosítására.
Fekete Gyula: Elmondja, hogy a munkabérhitel szerzıdés módosítása miatt szükséges a
személyi juttatás elıirányzat változtatása. A rendelet módosítást az alábbiak szerint
terjesztem elı:
A képviselıtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
11/2009. (VIII. 3.) rendelete
a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
1/2009. (II. 21.) rendeletének módosításáról

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII.
törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet rendelkezéseire a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésének
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § . A rendelet 2 § helyébe a következı rendelkezés lép:
A kerekerdı Óvoda a 3/b. számú melléklet szerint, a Hegyalja Általános Iskola a 4/A
számú melléklet szerint mint költségvetési szervek külön-külön egy-egy önálló címet
alkotnak.
2. § ( 1) A rendelet 3 § (1)-(6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok
szerinti mérlegszerő részletezését ezen rendelet 1/C számú melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
Az intézmény nélküli szakfeladatok bevételi és kiadási elıirányzatait a 6/B számú
melléklet tartalmazza.
(3) A rendelet 3.§ (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
Az önkormányzat és kiadásai elıirányzatait, szakfeladatonként a 9/A számú
melléklet tartalmazza.
(4) A rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép :
Az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
elıirányzatai mérlegszerő bemutatását a 12/B számú melléklet tartalmazza.
(5) A rendelet 3.§ (10) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
Az önkormányzat elıirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 14/C számú
melléklete
tartalmazza.
(6) A rendelet 3 § (11) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
A céljellegő támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 15/A számú melléklete
tartalmazza.
3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2.) Napirendi pont: Elıterjesztés helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet módosítására.
Fekete Gyula: Elmondja, hogy a likviditási helyzet elısegítése érdekében szükséges a
munkabér hitel összegének növelése. Kéri a képviselı-testület hagyja jóvá.
A képviselıtestület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
37/2009. (VII. 31.) számú képviselı-testületi határozat: munkabérhitel felvételérıl
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselı-testülete az OTP Bank Nyrt-tıl
15.235.000.- Ft azaz tizenötmillió-kettıszázharmincötezer forint munkabér hitel
felvételével egyetért.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idıtartama
alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tıke
jellegő kiadásokat megelızıen – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

A futamidı vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti
jelleggel 2009. év augusztus 01. napjától veszi igénybe és 2009. év december hónap 31.
napjáig visszafizeti.
A munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel a
bankszámlaszerzıdés alapján kerülhet sor, így külön szerzıdés nem készül.
Felelıs: polgármester
Határidı: haladéktalanul.

3.) Egyebek.
A napirendi pont keretében a jelenlévık elmondani semmit nem kívántak, ezért az
alpolgármester a képviselıtestület ülését 8 óra 12 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester

