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JEGYZŐKÖNYV
Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 4-én 18.00 órai kezdettel a Kiss Kálmán Művelődési Ház 2422 Mezőfalva,
Kinizsi u. 38. szám alatt megtartott testületi üléséről.
Jelen lévő önkormányzati képviselők:
Móricz Csabáné
elnök
Molnárné Troppert Mária elnök-helyettes
Molnár István
képviselő
Jelen lévő tanácskozási joggal meghívottak:
Borbély Anikó
Jelen vannak továbbá: Feketéné Hevesi Andrea

jegyző
jegyzőkönyvezető

Móricz Csabáné elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Képviselő- testület
3 fővel határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni Molnárné Troppert
Mária elnök-helyettest, valamint a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását az
alábbiak szerint:
Napirend:
1.) 2014. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Móricz Csabáné elnök
Egyebek
Móricz Csabáné elnök kéri, hogy aki az általa javasolt napirendi pontokat és a jegyzőkönyvhitelesítő kijelölésére tett javaslatát elfogadja, szavazzon.
A szavazáskor jelen van: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának
5/2014. (II.04.) számú képviselő-testületi határozata
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
február 04-i testületi ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Molnárné Troppert Mária elnökhelyettest jelöli ki, és a testületi ülés napirendjére tett ajánlást az alábbiak szerint elfogadja:
1.) 2014. évi költségvetés elfogadása
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Előadó: Móricz Csabáné elnök
Egyebek
Felelős: Móricz Csabáné elnök
Határidő: azonnal
Tárgyalt napirend:
1.)Napirend: 2014. évi költségvetés elfogadása
Móricz Csabáné elnök elmondja, hogy az előterjesztéshez kiegészítést nem kíván tenni.
Várja a képviselők észrevételeit, javaslatait. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az
előterjesztés szerinti költségvetést elfogadja, szavazzon.
A szavazáskor jelen van: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat
6/2014. (II.04.) határozata
A Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról
szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi
pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.
1. A határozat hatálya
A határozat hatálya az önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését
271 ezer Ft költségvetési bevétellel
594 ezer Ft költségvetési kiadással
323 ezer Ft költségvetési hiánnyal
323 ezer Ft ebből működési
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat
1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a 2.
melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat
nem határozott meg.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(5)
Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határozott
meg.
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(6) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokban és projektekben való
részvétellel nem számol, többéves kihatással járó feladatai nincsenek.
(7) Az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét az 1. tájékoztató tábla
tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint
a jegyző felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
4. Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. pont (1) és (2) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév
kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait
zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
(4) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak,
arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg,
melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. Záró és vegyes rendelkezések
A költségvetési határozat rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
Felelős: Móricz Csabáné elnök
Határidő: azonnal
Egyebek
Móricz Csabáné elnök tájékoztat arról, hogy önkormányzatuk meghívást kapott a 2014.
február 15-én tartandó szülői munkaközösség báljára valamint a Fejér megyei svábbálra is. A
gondot az jelenti, hogy a két bál ugyanazon időben lesz megtartva. A probléma megoldására
javaslatokat vár.
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Molnár István képviselő vállalja önkormányzatuk képviseletét az iskolai bálon.
Molnárné Troppert Mária elnökhelyettes javasolja, hogy a svábbálra pedig Móricz Csabáné
elnök asszonnyal közösen menjenek el. A bálokat tombola felajánlással lehetne támogatni.
Móricz Csabáné elnök javasolja a Fejér megyei svábbálon való részvétel utazási költségének
biztosítását valamint a bálok tombolaajándékkal való támogatását. Kéri, hogy aki az
elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A szavazáskor jelen van: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának
7/2014. (II.04.) számú képviselő-testületi határozata
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: képviselő-testület) Móricz Csabáné elnök és Molnárné Troppert Mária
elnökhelyettes Fejér megyei svábbálon való részvételéhez az utazási költséget biztosítja. A
Fejér megyei svábbál és a mezőfalvi szülői munkaközösség által rendezett bálok támogatására
tombolaajándék megvásárlásához hozzájárul.
Felelős: Móricz Csabáné elnök
Határidő: 2014. február 20.
Móricz Csabáné elnök más megtárgyalandó ügy nem lévén az ülést bezárta

K.m.f.

Molnárné Troppert Mária sk.
elnök-helyettes
jegyzőkönyv-hitelesítő

Móricz Csabáné sk.
elnök

