172/2/2014
Ortaháza

Zala Megye

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én
megtartott nyílt ülésről.

Rendelet:
2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 20014.évi költségvetéséről.

Tárgykód: B1

Határozatok:
12/2014.(II.5.) kt. határozat
13/2014.(II.5.) kt. határozat

Tárgykód: Z1
Tárgykód: Z1

J e g y z ő k ö n y v:
Készült:
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.február 5-én
15,00- órai kezdettel megtartott nyílt ülésről.
Az ülés helye:

Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József
alpolgármester
Biró Györgyné képviselő
Becze Árpád képviselő
Belső József képviselő
Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Henczné Boha Erika pü.munkatárs
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető
Jelen vannak:

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a körjegyzőt.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 5 fős testület teljes
létszámban jelen van.
NAPIREND:
1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összegéről
döntés
2.) 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás - támogatásról pályázat benyújtása.
3.) Ortaháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadása.
4.) Interpelláció, kérdés.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összegéről
döntés
Előadó: Tórthné Péter Judit jegyző.
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2014. (II.5.) számú határozat
Ortaháza Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási
tv. 3. § (1) bekezdése szerint - a 2014. évi költségvetési évet követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer Ft-ban
Megnevezés

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak és
kamatbevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel
Saját bevételek (01+... +04)
Saját bevételek (05. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő adósságot keletkeztető ügylet
mértéke (08+09)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Előző években keletkezett adósságot
keletkeztető ügyletből megelőlegezett
pályázati támogatás
Tárgyévben keletkezett, tárgyévet
terhelő adósságot keletkeztető ügylet
mértéke (11+12)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Tárgy évben keletkezett adósságot
keletkeztető ügyletből megelőlegezett
pályázati támogatás
Fizetési kötelezettség összesen (07+10)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (05-13)
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

Sorszám
01

Saját bevétel és adósságot
tárgyév keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő
2013. év 2014. év
24 021
24 000

2015. év
24 100

2016. év
24 200
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25

25

25

03

36

40

80
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12 603

25 805
12 903
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0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0
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12 223

12 033

12 603

12 903
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09
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2.) 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás- támogatásról pályázat benyújtása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2014. (II.5.) számú határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás- támogatásról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014. (I.31.) BM rendeletben foglaltak
figyelembevételével a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését
szolgáló támogatásra pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2014. február 14.
Felelős: Vajmi Ferenc polgármester
3.) Ortaháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a
2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
4.) Interpelláció, kérdés.
Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
A polgármester a nyílt ülést 16,00-órakor bezárta.
Kmf.
Vajmi Ferenc
Polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző

