Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

Rápolt Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÖKÖRITÓFÜLPÖS – RÁPOLT
Száma: Ö/515-10/2014./ált.
Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának 2014. április 22-én tartott
együttes NYÍLT ülésének:
Ököritófülpös
a./ Jegyzőkönyve:1-től –4-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től – 3-ig
c./ Határozatai: 23-tól – 24-ig.
d./ Rendeletei: Rápolt
a./ Jegyzőkönyve:1-től –4 -ig
b./ Tárgysorozata: 1-től – 3-ig
c./ Határozatai:15-től – 16-ig.
d./ Rendeletei: Tárgyalásra
/nyílt ülésen/
1./ Ököritófülpös-Rápolt Községek Körjegyzősége 2013. évi gazdálkodásának zárszámadása
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./ Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubja 2013. évi gazdálkodásának zárszámadása
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./ Egyebek
Ököritófülpös, 2014. április 22.

/: Szabó Béla :/
polgármester

1

/: Soltész Ferenc Dávid:/
jegyző

/: Petri István :/
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének és Rápolt Község Önkormányzat
képviselő-testületének 2014. április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpösi Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Ököritófülpös Nagyközség részéről:
Szabó Béla polgármester
Kukucskáné Laboncz Márta
Tarcali Gyuláné
Mezőssy Gyöngyi
Kajus László
Rápolt Község részéről:
Petri István polgármester
Kiss Zoltán
Kaszonyi József
Szilveszter Gábor
Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket, külön tisztelettel köszönti Rápolt
Képviselő-testületét Petri István polgármester úr vezetésével.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból 5 fő jelen
van.
Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal
egyetértenek, vagy más javaslat van-e? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.
Ököritófülpös Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi
pontokat elfogadta.
Petri István polgármester köszönti Ököritófülpös képviselő-testületét, polgármester urat, és
jegyző urat.
Megállapítja, hogy Rápolt képviselő-testülete határozatképes, mivel 5 fő testületi tagból 4 fő
jelen van.
Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal
egyetértenek, vagy más javaslat van-e? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.
Rápolt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi
pontokat elfogadta.

1./ Ököritófülpös-Rápolt Községek Körjegyzősége 2013. évi gazdálkodásának zárszámadása
Előadó: Szabó Béla polgármester
ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő- testülethezÖköritófülpös-Rápolt Községek Körjegyzősége 2013. évi zárszámadás elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testületek!
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális
alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX törvény
138 § (1) bekezdés k ) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában foglaltak alapján az Ököritófülpös-Rápolt Községek Körjegyzősége 2013. évi
zárszámadását közös képviselő-testületi ülésen kell elfogadni.


A bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti megbontásait a 1. melléklet szerint állapítja meg.



A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el.

Az intézmény 2013. évi teljesített bevétele 23 889 e Ft.
A bevételek az 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2.1 és a 2.2 melléklet
tartalmazza.
Az intézmény 2013. évi teljesített kiadási főösszege 25 269 e Ft, .
A bevételek az 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2.1 és a 2.2 melléklet
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Ököritófülpös-Rápolt Községek Körjegyzősége
2013. évi zárszámadásról szóló előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet
szerinti döntéshozatalra.
Ököritófülpös,2014. április 17.
Szabó Béla sk.
Polgármester

Petri István sk.
Polgármester

Szabó Béla polgármester: A körjegyzőség 2013. február 28-án megszűnt. A tavalyi évben már
elfogadtuk a féléves és a háromnegyed éves beszámolót, amivel a zárszámadás teljesen
megegyezik, hiszen már nem működött az intézmény. A tavalyi évben teljesült bevétel 23
millió 889 ezer forint volt, a teljesített kiadás pedig 25 millió 269 ezer forint volt. Van-e
kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet. Aki egyetért a zárszámadás
elfogadásával, az kérem, kézfenntartással szavazzon.
Ököritófülpös Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta.

Petri István polgármester: Amennyiben egyetértettek, kérem kézfenntartással szavazzatok.
Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
23/2014.(IV.22.)Kt. határozata
Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testület
15/2014.(IV.22.)Kt. határozata
Az Ököritófülpös-Rápolt Községek Körjegyzősége 2013. évi zárszámadásáról
A képviselő-testületek az Ököritófülpös-Rápolt Községek Körjegyzősége 2013. évi
zárszámadását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadták.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármesterek, jegyző
2./ Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubja 2013. évi gazdálkodásának zárszámadása
Előadó: Szabó Béla polgármester
ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő- testülethezÖköritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubja 2013. évi zárszámadás elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testületek!
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális
alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX törvény
138 § (1) bekezdés k ) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában foglaltak alapján az Ököritófülpös-Rápolt Községek Klubja 2013. évi
zárszámadását közös képviselő-testületi ülésen kell elfogadni.


Az bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti megbontásait a 1. melléklet szerint állapítja meg.



A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el.

Az intézmény 2013. évi teljesített bevétele 7175 e Ft.
A bevételek az 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2.1 és a 2.2 melléklet
tartalmazza.
Az intézmény 2013. évi teljesített kiadási főösszege 7145 e Ft, .
A bevételek a 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2.1 és a 2.2 melléklet
tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubja
2013. évi zárszámadásról szóló előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet
szerinti döntéshozatalra.
Ököritófülpös,2014. április 17.
Szabó Béla sk.
Polgármester

Petri István sk.
Polgármester

Szabó Béla polgármester: Az Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubja 2013. július 01vel fenntartó váltást követően átkerült a Nagyecsedi Alapszolgáltatási Központhoz. A
körjegyzőséghez hasonlóan már a tavalyi évben elfogadtuk a féléves és a háromnegyed éves
beszámolót, amivel a zárszámadás ebben az esetben is teljesen megegyezik. A tavalyi évben
teljesült bevétel 7 millió 175 ezer forint volt, a teljesített kiadás pedig 7 millió 145 ezer forint
volt. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet. Aki egyetért a
zárszámadás elfogadásával, az kérem, kézfenntartással szavazzon.
Ököritófülpös Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta.
Petri István polgármester: Amennyiben egyetértettek, kérem kézfenntartással szavazzatok.
Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
24/2014.(IV.22.)Kt. határozata
Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testület
16/2014.(IV.22.)Kt. határozata
Az Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubja 2013. évi zárszámadásáról
A képviselő-testületek az Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubja 2013. évi
zárszámadását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadták.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármesterek, jegyző
3./ Egyebek
Javaslat nem hangzott el. Szabó Béla polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és a
testületi ülést bezárja.

/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Petri István:/
polgármester
/: Soltész Ferenc Dávid :/

jegyző

