Jegyzőkönyv

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2013. május 08-án, 14 órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: Kiss István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Hibó Tibor képviselő
Dr. Tanács Péter jegyző
Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Magyar Lászlóné jegyzőkönyv vezető

Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Köszöntötte a Bizottság tagjait, a meghívottakat.
Megállapítja az ülés határozatképes, mivel az ülés kezdetekor jelen van két képviselő.
A Pénzügyi Bizottsági Elnöke az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hibó Tibor képviselőt.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Bizottság 2 igen 0 nem 0 tartózkodási aránnyal Hibó Tibort választotta jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Szavazásra teszi fel a napirend tárgyalását.
A Bizottság 2 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIRENDEK
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
2./ Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Átadom a szót Dr. Tanács Péter Zsolt Jegyző Úrnak.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Ebben a napirendi pontban Gyöngyössolymos község előző évi költségvetésének a végrehajtását
tárgyalja meg a pénzügyi bizottság és javaslatot tesz a képviselő testületnek a rendelet tervezetnek és a
hozzá kapcsolódó anyagok elfogadására. A zárszámadásban a képviselők arról kaphatnak
információt, hogy milyen mértékben teljesültek az önkormányzat várt bevételei, illetőleg kiadásai. A
zárszámadás számszaki tekintetében Siraki Tamásné pénzügyi előadó tud részletes és pontos
tájékoztatást adni. Átadom a szót Siraki Tamásnénak és kérem tájékoztassa a pénzügyi bizottság
tagjait, hogy mennyiben teljesültek a bevételek és kiadások, továbbá a tavalyi évi költségvetést hogyan
sikerült végrehajtani.

1.

Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Az 1 sz. mellékletben az Önkormányzat teljes egészében összevontan a bevételeket és a kiadásokat
láthatjuk, ebben minden intézmény benne van aki az Önkormányzat alá tartozik. Itt látható, hogy még

a módosított előirányzathoz képest is túlteljesültek a bevételeink, a kiadások pedig a módosított
előírások alatt maradtak. Az Önkormányzat összességében pozitív pénzmaradvánnyal zárta az évet,
ami kedvező, mert a következő években erre lehet majd alapozni. Ami jelentősen nagy állami
támogatás illetve kiadási tétel volt, az az adósság konszolidáció, ami a tavalyi évben megvalósult, így
a teljes hitelállományunk kifizetésre került.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Tehát jelenleg nincs semmilyen hitelünk.
Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Jelenleg most nincs.
A 2. sz. mellékletben intézményi bontásban láthatóak a bevételek és a kiadások.
Volt olyan intézmény, ahol sajnos több támogatásra volt szükség, adódtak olyan kiadások a működés
során, amit nem lehetett kivédeni illetve elkerülni. De az intézmények többségében jól gazdálkodtak.
A 3. sz. mellékletnél a beruházások és a felújítások szintén intézményi bontásban láthatóak.
Az Önkormányzat vette meg a kisbuszt így a teljesítés az Önkormányzatnál van. A polgármesteri
hivatalnál számítógépek lettek vásárolva, mivel a járáshoz elvittek gépeket, azt pótolni kellett illetve a
pénzügyön kellett egy gép, mert olyan rossz állapotban volt, hogy már a bérszámfejtő program sem
futott rajta. Illetve a gondozási központba is lett vásárolva, mivel januártól létrejött Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás.
A többi a jelzett nagyságrendben valósult meg.
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
A földterület vásárlást is ide kell tenni?
Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Igen ez növeli az önkormányzat vagyonát ez a földterület, amit megvásároltunk.
A 4. sz. melléklet a hitel és kamat kiadások. Erről már volt említés az előbb, tehát, hogy
hitelállományunk nincs.
Az 5.sz mellékletben a többéves kihatással járó döntéseknek az évenkénti bontását láthatjuk,
2013-ra maradt a leasing, illetve a Hangos hírmondónál nem történt meg 2012-ben kifizetés, majd
csak 2013-ban fog.
A 6. sz. mellékletben azoknak a kedvezményeknek az összegét mutatjuk ki, amit az adórendeletekben
az önkormányzat adott a lakosságnak. Ilyen a kommunális adó kedvezmény, a gépjárműadó
kedvezményhez kapcsolódó mozgáskorlátozotti kedvezmények, talajterhelési díjnál aki nem tud
rákötni, azok kedvezményben részesülnek.
A 7. sz. mellékletben különböző támogatási pénzek lehívásra kerültek, a táblázatban látszik, hogy
milyen jogcím alapján, milyen összeget kaptunk meg az MVH-tól illetve az ÉMOP-os pályázatból.
A 8. sz. mellékletben a pénzkészletünknek a változását mutattuk be az önkormányzat esetében, az év
elején mennyivel nyitottuk meg a bankszámlánkat, voltak a bevételeink és a kiadásaink és mennyivel
zártuk le az évet.
A 9. sz. mellékletben a követelések és a kötelezettség állomány kerül bemutatásra, a követelések azok,
amivel nekünk tartoznak, a kötelezettség az, amit nekünk kell fizetni.
A 10. sz. mellékletben az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket kell kimutatni,
részesedése van az önkormányzatnak a Solymos-Bábakő Kft.-ben, 100 % tulajdonos az
Önkormányzat, illetve tagi kölcsön van a Kft.-nek nyújtva.
A 11. sz. mellékletben havonként bemutatásra kerülnek a bevételek és a kiadások, az önkormányzatra
nézve készítettük el.
A 12. sz táblázatban 12/a és 12/b melléklet az az egyszerűsített éves beszámoló, amit a
könyvvizsgálónak is véleményezni kell, illetve ezt kell közzétennünk.
A 12-es melléklet maga az önkormányzat mérlege, amiben a vagyonát mutatjuk ki, több vagyonunk
van, mint az előző évben volt, annak ellenére, hogy az eszközök vesztenek értékükből. A beruházások
jelentősen növelték a vagyont.
2.
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Megköszönte a beszámolót.
A Pénzügyi Bizottság 2 igen 0 nem 0 tartózkodási aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:

3/2013.(5.08.) Pénzügyi Bizottsági (PB)Határozat
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az
Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtása c. előterjesztést és azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
2./ Egyebek
Kiss István
Kérdezte van-e valakinek hozzászólása, mivel több hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 10
perckor bezárta.
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