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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
március 9-én 07.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Dr. Kun 
Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő,Kovácsné Szabó Csilla 
képviselő. 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Hiányzik igazoltan: Szabó Péter alpolgármester, Öveges János képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 
Napirend:  
 

1.) Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2014.évi 
költségvetésének módosítása 
  

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód 
László jegyző urat, Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt. Megállapította, hogy a 
testület – 5 fővel - határozatképes. Ismertette az írásos napirendet, a testületi ülésre 
írásos anyag került kiküldésre. Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Sikosné Szücs 
Marianna képviselőket. 
 Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend - Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2014.évi 
költségvetésének módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A 2014. február 26-i ülésünkön, a 2015. évi 
költségvetés tárgyalásakor jelezte Varga Valér pénzügyi csoportvezető, hogy 
szükséges a 2014 évi költségvetési előirányzat módosítása. A módosítás elkészült, 
annak részletes indoklása, valamint a rendelet tervezet írásos előterjesztésben 
kiküldésre került. Felkérem Varga Valért, ismertesse a napirendet. 
 
Varga Valér pénzügyi csoportvezető ismertette a módosításban érintett tételeket. 
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Bevételi előirányzatok módosítása: 
Az Önkormányzati előirányzatok esetében az Önkormányzatok működési 
támogatásai  előirányzata a támogatások időközi emelkedése miatt, a Kincstár éves 
egyeztető adatai alapján 53.698 EFt-tal megemelésre kerül. A módosítással 
beépítésre kerül a 2014.év december hónapban folyósított 30 MFt rendkívüli 
működési támogatás, a 2014.évi bérkompenzáció támogatása és a normatív 
szociális ellátások után járó támogatások.  
A tervezési korlátok okán a Működési támogatások egyes esetekben a 
Támogatásértékű bevételek között kerültek tervezésre, ezért az előzőekben említett 
módosítások a Támogatásértékű bevételek előirányzatára is hatással vannak. Az 
átcsoportosítás csökkentő hatása mellett a közfoglalkoztatás jelentős előirányzat 
növelő hatása jellemzi a jogcímet. A tervezett mértéket kétszeresen haladtuk meg, 
így az előirányzatot érintően 11.324 EFt emelés válik szükségessé. A Működési célú 
támogatások államháztartáson belülről jogcímen így összességében 53.698 EFt 
emelést szükséges végrehajtani.  
A Közhatalmi bevételek előirányzatát kis mértékű korrekció okán 150 EFt-tal, a 
Működési bevételek előirányzatát 2.415 EFt-tal szükséges csökkenteni.  
Az adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzatként jelentős fejlesztési 
támogatásban részesültünk az első félévben, elsősorban ennek okán a Felhalmozási 
célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának megemelése 44.877 EFt 
mértékben indokolt. 
 
Kiadási előirányzatok módosítása: 
Az óvodapedagógusok béremelése, a közfoglalkoztatotti létszám jelentős 
emelkedése, a választott tisztségviselők díjazásának változása és a volt 
polgármester tisztségének megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések miatt a Személyi 
juttatások előirányzatát 21.616 EFt-tal növelni szükséges. 
A személyi juttatások változása indokolja a kapcsolódó Munkaadókat terhelő 
járulékok jogcímen végrehajtandó emelést, mely 4.585 EFt mértékben indokolt. 
A Dologi kiadások előirányzatát túlnyomó részben a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódóan 2.649 EFt-tal növelni szükséges. 
A közfoglalkoztatási programokon való erőteljes részvételünk okozza az Ellátottak 
pénzbeli juttatásai jogcímet érintően a 3.574 EFt mértékű csökkenést, ugyanis a 
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások mértéke jelentősen 
elmaradt a tervezettől.   
Az Egyéb működési célú kiadások előirányzatát a túlnyomórészt a tartalék változása 
emeli meg 57.328 EFt-tal.  
A Beruházások előirányzatát az időszaki változások okán 12.952 EFt-tal, míg a 
Felújítási kiadások előirányzatát 1.303 EFt-tal emeljük meg.  
 
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte az előterjesztés tételes ismertetését. 
Van-e kérdés a 2014. évi költségvetés módosításával kapcsolatban? 
 
Dr. Kun Gazda Melinda képviselő arról érdeklődött, mennyi a közfoglalkoztatotti 
létszám? 
 
Varga Valér pénzügyi csoportvezető: Átlagban 30 fővel számolhatunk.  
 
Szántód László jegyző: Ebben az évben 85 %-os támogatottsággal kell a 
közfoglalkoztatást megoldanunk, tehát 15 % önrészt hozzá kell tennünk. 2-3 havi 
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