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11-04/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 16.30 
órakor megtartott rendkívüli üléséről.  
Az ülés helye: Községi Önkormányzat Miháld, Fő u. 2. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Bejelentéssel  távol maradt: Gergely Norbert képviselő, Lukácsi Imre képviselő 
 
Meghívottként jelen van: Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző, Lukácsné Takács Valéria pénzügyi 
előadó 
 
Gerő Sándor polgármester: köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül három (3) fő jelen van, valamint 
azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek 
megfelelően került összehívásra. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. ( Mötv.)  52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül. 
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal – határozathozatal mellőzésével - az alábbi napirendet 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Miháld Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési javaslata 
Előadó:  Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: írásban 
 
Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag elektronikusan kiküldésre került, azt mindenki 
áttanulmányozhatta. Polgármester megkéri Lukácsné Takács Valériát, hogy az elektronikusan 
megküldött költségvetési javaslattal kapcsolatos esetleges kiegészítésekről szóban számoljon be. 
 
Lukácsné Takács Valéria: tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatok finanszírozási 
rendszere alapjaiban változott meg, így a korábbi normatív finanszírozást a feladatfinanszírozás 
váltotta fel. Sajnálatos módon az önkormányzat központi forrásból származó bevétele jelentős 
(mintegy 23-24 millió forintos) csökkenést mutat. Beszámol arról, hogy a költségvetési javaslatban 
még van bizonytalansági tényező, illetve tervezési hiányosság, melyek a következők: 

• előző években nem közvetlenül az önkormányzat biztosította a gyermekétkeztetést, nincs 
tapasztalat az étkezéssel kapcsolatos kiadások és bevételek tervezéséhez, 

• nem került megtervezésre az év közben várható teljes közcélú állomány, mivel még nincs 
róla megfelelő információ, nem került betervezésre a START mintaprogram kiadási, s 
bevételi oldala sem, mivel a pályázati kérelem elbírálása jelenleg folyamatban van, 

Lényeges változás, hogy az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások között az elmúlt évben jelentős 
kiadási tételt jelentett a települési szilárd hulladékszállítás költsége, idén ezzel nem tervezünk, mert 
törekvések szerint nem az Önkormányzatot terheli majd a közszolgáltatási díj fizetése. 
Változás még az előző évekhez, hogy az irodaszer, ill. a hivatali épület fenntartásával kapcsolatban 
keletkező költségek az önkormányzat költségvetésében kell megtervezni, szemben a korábbi 
gyakorlattal, amikor ezek döntően a múlt év végén megszűnő körjegyzőség költségvetésében 
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szerepeltek. Az előzetes számítások alapján kb. 5-6 millió forint között működési hiány látszik a 
tervezetben. 

Gerő Sándor polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.  
 
A testület tagjai néhány előirányzathoz kérdést intéznek, melyekre a pénzügyi előadó és jegyző 
röviden válaszolnak. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: kéri, hogy a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt, legyen biztosított 
néhány nap a költségvetési előirányzatok áttekintésére, s a jövő hét során ismételt testületi ülés 
alkalmával egyeztessen erről a testület. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, határozathozatal mellőzésével a 
javaslattal egyetértett. 
 
Gerő Sándor polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 16.30 órakor kezdődött és 17.30 órakor ért véget. 

 
 
 
 

K.m.f.t. 
 

         
 
 
 
    
 
      Gerő Sándor                                                                    Pintérné Hegedüs Szilvia 
     polgármester                                                                             jegyző 
  


