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Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. augusztus 09-én
a Terpes Község Házában megtartott rendkívüli üléséről.
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Igazoltan távol: Kapcáth László

képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:Tarjányi Lászlóné körjegyző
Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület
határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontokra a meghívón szereplővel egyezően az
alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző
2. Beszámoló Terpes Községi Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző
3. Folyószámlahitel folyósításáról
4. Egyebek
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Tarjányi Lászlóné körjegyző az írásban elkészített rendeletmódosítást szóban is
előterjesztette.
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy a módosuló rendelkezések tükrözik
az önkormányzatban folyó munkát.
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Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, a polgármester
szavazásra tette fel a rendelet tervezetet,
A testület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotta:

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010.
(VIII.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.09.) rendeletének
módosításáról
Terpes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIIII. törvény 74. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbiakat rendeli
el:
I.

Általános rendelkezések
1. §.

Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.09.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
II. Módosuló rendelkezések
2.§.
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési bevételi
előirányzatát 14.250.000 Ft-tal megemeli és 36.002.000 Ft-ban, azaz Harminchat millió
kettőezer forintban állapítja meg.
3.§.
Az önkormányzat költségvetésének bevételi előirányzatokat az alábbi címeken és
összegekkel emeli meg:
I.
Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 992.000 Ft
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
Iparűzési adó 3.500.000 Ft
II.. Támogatások:
1.2 Normatív, kötött felhasználású támogatások 8.494.000 Ft
1.5. Központosított támogatások 582.000 Ft
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 384.000 Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 298.000 Ft
4.§.
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési kiadási
előirányzatát 14.250.000 Ft-tal megemeli és 36.002.000 Ft-ban, azaz Harminchat millió
kettőezer forintban állapítja meg.
5.§.
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Az önkormányzat a kiadási előirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli
meg, illetve zárolja:
III. Önkormányzati igazgatás 132.000 Ft
VI.. Nem intézményi kiadások:
- Közcélú foglalkoztatás 3.496.000 Ft
- Közhasznú foglalkoztatás 384.000 Ft
- Munkanélküli ellátások 3.563.000 Ft
- Lakásfenntartási támogatás 1.064.000 Ft
- Ápolási díj 371.000 Ft
- rendszeres gyermekvédelmi ell. 440.000 Ft
- Óvodáztatási támogatás 10.000 Ft
- Egyéb szórakoztatás 42.000 Ft
VII. Felhalmozás:
Járda felújítás 950.000 Ft
VIII. Tartalék 3.798. 000 Ft
6. §.
A képviselőtestület a 2010.. évi költségvetése kiadási előirányzatain belül az alábbi
átcsoportosításokat hajtja végre:
- a Tűzoltóság cím kiadási előirányzatát 3.000 Ft-tal, az állategészségügyi tevékenység
cím kiadási előirányzatát 50.000 Ft-tal, az ár és belvízvédekezés cím kiadási
előirányzatát 219.000 Ft-tal, a közcélú munkavégzés cím kiadási előirányzatát 86.000
Ft-tal, a közcélú munkavégzés cím kiadási előirányzatát 32.000 Ft-tal, az egyéb
szórakoztatás cím kiadási előirányzatát 5.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a tartalék
cím kiadási előirányzatát 395.000 Ft-tal zárolja,
- a Felhalmozás cím –út felújítás kiadási előirányzatát 300.000 Ft-tal megemeli, ezzel
szemben a Tartalék cím kiadási előirányzatát 300.000 Ft-tal zárolja,
- a Kisebbségi önkormányzat dologi kiadási előirányzatát 140.000 Ft-tal megemeli, a
Kisebbségi Önkormányzat tartalék előirányzatát 140.000 Ft-tal zárolja,
- a Működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát 566.000 Ft-tal megemeli,
ugyanakkor a Központosított előirányzat bevételi előirányzatát 566.000 Ft-tal zárolja.
III. Hatályba léptető rendelkezések
7. §.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző a helyben
szokásos módon gondoskodik.
Terpes, 2010. augusztus 9.
Zvaráné Béres Mária
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

2. Beszámoló Terpes Községi Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról
Tarjányi Lászlóné körjegyző megkérdezte, hogy az írásban kiküldött anyaggal
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
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A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

3. Folyószámlahitel folyósításáról
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a folyamatos működés érdekében javasolja
a folyószámlahitel igénybevételét, mivel a hitel folyósítása 2010. augusztus 10. napján
lejár.
Zvara Albin alpolgármester véleménye szerint szükség van a hitel igénybevételére a
működés fenntartása céljából.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
68/2010.(08.09.) önkormányzati határozat
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3.000.000.- Ft összegű
folyószámla-hitel folyósítását igényli az OTP Bank Nyrt. számlavezető
pénzintézettől 1 évi időtartamra. A képviselő-testület kötelezettséget
vállal a 3.000.000.- Ft hitel és járulékai visszafizetésére. A hitel és
járulékai fedezeteként az önkormányzat futamidő alatti költségvetési
bevételei összegét jelöli meg.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a hitelt, kamatait a költségvetési
előirányzatai között szerepeltetni fogja.
A hitelszerződés aláírásával megbízza a polgármestert és a körjegyzőt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester körjegyző
4. Egyebek
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2010. augusztus
02. napján a Terpesi cigány kisebbségi önkormányzat testületi ülést tartott, amelyen
meghívottként jelen volt a megyei kisebbségi szervezet részéről több képviselő. A
CKÖ. elnök egyetlen napirendként a reprezentációs adó befizetését terjesztette elő.
Részéről a polgármester, és a körjegyző irányába több ízben elhangzott olyan kijelentés,
amely a szakmai munkát kérdőjelezi meg. Ezt a körjegyzővel együtt visszautasították.
A testületi ülés végére tisztázódott a meghívottak előtt is a helyzet, amikor Farkas
László tiszaburai képviselő a meghívottak nevében elmondta, hogy a kisebbségi
önkormányzatnak fel kell nőni a jogalkalmazás tekintetében, valamint, hogy fogadják el
a szakmai vezetők iránymutatását.
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzati
választásokat tekintve a jelöltállítás időszakában vagyunk. Az országgyűlési képviselő
választást megelőzően a választási bizottság megválasztásra került. A választási
bizottsági tagok között Zvara Petra jelezte, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok
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áll fenn, ezért lemond. Javasolja helyette Potyondiné Szilva Ágnes korábbi póttagot
taggá választani. Póttagnak pedig Kökény Lászlót javasolja megválasztani
Zvaráné Béres Mária polgármester a javaslatot szavazásra tette fel.
A képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
69/2010.(08.09.) önkormányzati határozat
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Terpes Község Választási
Bizottság tagjaivá Potyondiné Szilva Ágnes Terpes, Rákóczi út 34. sz. alatti
lakost, póttagjává Kökény László Terpes, Rákóczi út 33. szám alatti lakost
megválasztja.
A képviselőtestület felhívja a körjegyzőt, hogy a fenti személyeket a határozatról
értesítse, az eskütételükről, felkészítésükről gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tarjányi Lászlóné körjegyző a HVI vezetője
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy a kisebbségi
önkormányzati választások szintén 2010. október 3-ra lettek kitűzve. Lebonyolításuk
érdekében szükség van egy szavazatszámláló bizottságra, amely tagjaira az alábbiak
szerint tett javaslatot:
1.
2.
3.
4.
5.

Gyüre Tamásné
Szabó Károly
File Sarolta
Bencsik Zoltánné
Zvara Petra

Terpes, Rákóczi út 49.
Terpes, Rákóczi út 17.
Terpes, Rákóczi út 22.
Terpes, Arany J. u. 5.
Terpes, Rákóczi út 28.

Póttagok:
1. Bujákiné Varga Viktória

Terpes, Rákóczi út 27.

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:

70/2010.(08.09.) önkormányzati határozat
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi választásokon
közreműködő Szavazatszámláló bizottság tagjaivá
1.
2.
3.
4.
5.

Gyüre Tamásné
Szabó Károly
File Sarolta
Bencsik Zoltánné
Zvara Petra

Terpes, Rákóczi út 49.
Terpes, Rákóczi út 17.
Terpes, Rákóczi út 22.
Terpes, Arany J. u. 5.
Terpes, Rákóczi út 28.
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sz. alatti lakosokat megválasztja.
A kisebbségi választás szavazókörében közreműködő szavazatszámláló
bizottság póttagjaivá
1. Bujákiné Varga Viktória Terpes, Rákóczi út 27. szám alatti lakost
megválasztja.
A képviselőtestület felhívja a körjegyzőt, hogy a fenti személyeket a határozatról
értesítse, az eskütételükről, felkészítésükről gondoskodjon
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tarjányi Lászlóné körjegyző a HVI vezetője
Zvaráné Béres Mária polgármester javaslatot tett a melléklet szerint a közfoglalkoztatási
terv módosítására.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
71/2010.(08.09.) önkormányzati határozat:
Terpes Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi
közfoglalkoztatási tervét módosítja és a csatolt előterjesztés szerinti
módosított tervet elfogadja. Megbízza a képviselő-testület a
polgármestert, hogy a tervet a Munkaügyi Központ és a Magyar
Államkincstár felé küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több hozzászólás nem volt, Zvaráné Béres Mária polgármester a testületi ülést bezárta.
k.m.f.

Zvaráné Béres Mária
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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