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Határozatok: 1-2.
Rendeletek: 1
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03-155/2014-1.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én (kedd) 12,00
órától tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terem (Zalaszabar, Újtelep u.1.)
.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint:
Dr. Kalmár István
polgármester
Varga Béla
alpolgármester
Deli József
képviselő
Kovács Dezső
képviselő
Takács Péter
képviselő

Tanácskozási joggal van jelen:

Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Torma László aljegyző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Tóth Zoltánné jegyzőkönyvvezető

Dr. Kalmár István polgármester telefonon jelezte, hogy késni fog ezért Varga Béla alpolgármester
nyitja meg a testület ülését.
Varga Béla alpolgármester: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Testület
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Péter és Deli József képviselőket javasolta. A
javaslattal a testület egyhangúlag, egyetértett.
Az alpolgármester javaslatot tett a napirendi pontokra a meghívóval megegyezően. A napirendi
javaslatot a Testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Napirendek:
1.) Előterjesztés a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetéséről
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann
2.) Előterjesztés
Zalaszabar
Község
Önkormányzatának
2014.
évi
költségvetéséről
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester
3.) Adósságkezelésről tájékoztató
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester
4.) Egyebek
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1.) Előterjesztés a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann
Varga Béla alpolgármester: Az első napirendi pont előterjesztésére felkérte Szabóné Dr. Csányi
Mariann jegyző Asszonyt.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Köszöntötte a megjelent képviselőket és részletesen ismertette a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének tervezetét, melyet már írásban a
meghívóval együtt kézhez kaptak a képviselők.
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a közös önkormányzati hivatal tekintetében másként alakult a
finanszírozás az előző évhez képest. Előző évben minden település megkapta a központi támogatást,
azonban az idei évtől annyi változás történt, hogy a központi település önkormányzata kapja a
finanszírozást.
Beruházást a költségvetési tervezet nem tartalmaz.
A költségvetés elfogadása után szeretnénk az önkormányzatokkal finanszírozási szerződést kötni,
amelyre részletes szabályozást fogunk kidolgozni.
Varga Béla alpolgármester: Megkérdezte a testület tagjait, hogy kérdés, hozzászólás van-e az
elhangzottakhoz.
Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el szavazásra tette fel a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetését.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

1.)

1/2014. (II. 04.) sz. Kt. határozat
Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal a 2014. évi költségvetését az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: 2014. február 5.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

2.) Előterjesztés Zalaszabar Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester
Varga Béla alpolgármester: Felkéri Torma László aljegyzőt, hogy Zalaszabar Község
Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést ismertesse.
Torma László: A költségvetési rendelet-tervezetet Baranyainé Varga Éva pénzügyi ügyintézővel
készítettük közösen, mivel a pénzügy átkerült Zalakarosra.
2014. januártól új államszámviteli szabályok léptek életbe. A költségvetésnek új szerkezete van, emiatt
összehasonlító adatok csak egy táblában láthatók. Az új rovatrend szerint lett elkészítve a költségvetés.
Az önkormányzat kötelező feladatait tartalmazza a költségvetés.
Közmunkaprogram keretében 100 %-os finanszírozással beszerzésre kerül egy fűnyíró traktor.
Az állami támogatás körében a legjelentősebb változás már elhangzott, az államtól most nem az
önkormányzat kapja a közös hivatal fenntartásához a központi támogatást, hanem a közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat. Emiatt átadott pénzeszköz sincs Zalakaros
részére, viszont a közös hivatal évi 1 200 m Ft-ot biztosít a zalaszabari kirendeltség fenntartásához.
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A helyi adók közül a képviselő-testület módosította a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi
iparűzési adóról szóló rendeletet. A magánszemélyek kommunális adója esetében az általános
adómérték 7.000.-Ft-ról 10 000 Ft-ra nőtt, telkek esetében 4 000 Ft az adó mértéke. A helyi iparűzési
adónál megszűnt az adómentesség. A telekadó a képviselő-testület döntése értelmében január 1-jétől
megszűnt.
A térítési díjak emeléséről nem kell dönteni a testületnek, de vizsgálni kell, hogy a jelenlegi
nyersanyag-és rezsiköltségből biztosítható-e az étkeztetés.
Beruházás két, nevesített céllal szerepel a költségvetési rendelet tervezetében. Az egyik a fűnyíró
traktor beszerzése a téli közfoglalkoztatás keretében 100 %-os támogatottsággal, a másik az óvodához
kapcsolódik, többfunkciós udvari játék beszerzése. A kistérségi Start közmunkaprogram keretében az
önkormányzat folytatni kívánja a temetőkerítés felújítását, továbbá a temetőben a fő közlekedő
térkövezését.
A benyújtott elképzeléseket a Munkaügyi Központ előzetesen elfogadta. Ezt követi a hivatalos
kérelem benyújtása és a szerződéskötés, ami után építhetők be a program elemei a költségvetési
rendeletbe.
Kalmár István polgármester megérkezett 12,20 órakor.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: A közmunkaprogram jogszabályi háttér jelentősen módosul. Azon
információk alapján, ami jelenleg rendelkezésünkre állt, így lehetett megtervezni.
A célokat mindenképpen meg kell tartani, akár a közmunka, akár pályázat útján meg lehessen
valósítani.
Takács Péter: Művelődési házak fenntartására a költségek elszámolása Balogh Andrea bérére,
valamint az IKSZT épület fenntartására lett tervezve?
Torma László: Igen. A kapott támogatás még az idén fedezi teljes egészében a bért, az azt követő
években már csak csökkenő mértékben.
Takács Péter: Az önkormányzati igazgatási feladatoknál a személyi juttatás mit takar.
Torma László: Az alpolgármester illetményét.
Magyarné Kovács Judit: A Baranyainé Varga Éva pénzügyi ügyintéző Zalakaroson székel, hetente 1
nap fog Zalaszabarra jönni, mivel a pénzügyi ügyintézést csak képesítéssel rendelkező személy
végezheti. Több változás is lesz, az egyik változás, hogy a pénztár vezetése csak megfelelő
szakképzettséggel rendelkező végezheti, mivel a pénztár vezetése számítógépen történik és minden
kifizetés előtt kötelezettséget kell vállalni, utána lehet kifizetni, valamint a megfelelő kormányzati
funkciót is meg kell jelölni.
A változások miatt a szabályzatokat újra kell írni.
Kovács Dezső: Torma László aljegyző Zalaszabari tartózkodása, hogy alakul.
Magyarné Kovács Judit: Helyben a pénzügyi ügyintéző tudja a kapcsolatot tartani.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: A rendszert úgy fogjuk kezelni, hogy rendben legyen minden.
Takács Péter: Az általános iskola támogatását nem látja a költségvetésben.
Magyarné Kovács Judit: Ha az iskola kér támogatást, írásban és céllal kérjen és van rá lehetőség.
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Torma László: Az önkormányzatnak van tartaléka, el kell dönteni, hogy ésszerűen hogy lehet
felhasználni.
Dr. Kalmár István: A busz pályázathoz már meg van az önrész.
Torma László: A busz pályázattal kapcsolatban hiánypótlás nem volt, az elbírálás a napokban
megtörténik.
Dr. Kalmár István: Az IKSZT működtetésre félre kell tenni.
Torma László: 2 millió Ft van a béren kívül működtetésre.
Deli József: Az IKSZT épületben az egyik terembe ahol hetente van alakformáló torna, kellene tükör.
Dr. Kalmár István: Az IKSZT épület vezetőjének kellene szólni és megbeszélni, hogy az épület
költségvetésébe bele fér-e.
Kovács Dezső: Szemetes edény csere lesz-e?
Dr. Kalmár István: Nem, mivel jelenleg ugyanannyit kell fizetni a 120 l-es edényre, mint a 240 l-re.
Dr. Kalmár István: Várható költségként merül fel az ivóvíz és a szennyvíz bekötés Újszabarba.
Varga Béla: Ajánlatot kérhetünk a bekötésre.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Javasolta a testületnek, hogy a tartalékot, ha lehet pályázatok önrészére
kellene meghagyni. Remélhetőleg lesznek új UNIÓS pályázatok. Lehetne előre gondolkodni azon,
hogy mit szeretne megvalósítani az önkormányzat és esetlegesen megterveztetni, hogy felkészülten
lehessen várni a projekt lehetőségét.
Dr. Kalmár István: Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra tette fel Zalaszabar Község
Önkormányzatának 2014. évi költségvetését.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 1/2014 (II.12. ) önkormányzati
rendeletét a 2014. évi költségvetésről
( A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Adósságkezelésről tájékoztató
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester
Dr. Kalmár István: Felkérte Torma László aljegyzőt, hogy ismertesse a testület tagjaival az írásban
már kézhez kapott előterjesztést.
Torma László: Minden évben el kell fogadni és meg kell határozni az önkormányzatoknak, mennyi
lehet az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása a tárgyévben és a tárgyévet követő három évben.
Dr. Kalmár István: Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra tette fel az elhangzottakat.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2014. (II. 04.) sz. Kt. határozat
Zalaszabar Község Önkormányzatának képviselő-testülete
1./ az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési évre és az azt követő három évre a várható
összegeket az előterjesztés melléklete szerint állapítja meg.
2./ felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalások teljesítését kísérje figyelemmel és
erről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
Határidő: féléves és éves beszámoló
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
4.) Egyebek

Dr. Kalmár István: Megkérdezi a képviselőket, van-e további hozzászólási szándék a
napirendi ponthoz, vagy van-e egyéb javaslatuk, észrevétel.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy az országgyűlési képviselők
választásával kapcsolatban Zalaszabar honlapjára felkerült egy részletes tájékoztatás.
Takács Péter: Az öreg hegyen lévő aszfaltos út folytatásaként lehetne-e a továbbiakban
pályázni aszfaltozásra, vagy megvalósítható lenne önkormányzati költségvetés terhére.
Torma László: Nem tűnik valószínűnek, hogy lehet pályázni nem is olyan régen aszfaltozott
útszakasz felújítására.
További hozzászólás nem merült fel, ezért a polgármester a napirendi pont tárgyalását
bezárta.
Más napirend, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester az ülést 13,15 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Kalmár István
polgármester

Takács Péter
jkv hitelesítő

Szabóné Dr. Csányi Mariann
jegyző

Deli József
jkv. hitelesítő

