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Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzesgyőr, Fő u. 41. Tel/ 448-013

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2016.  május  5-én  18  órai
kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:  Tárgyalóterem
  Pénzesgyőr, Fő u. 4.

Jelen vannak:
A./ Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hajós Ákos polgármester, Szilvás Szilveszterné alpolgármester, Szautner 
János, Véber Arnold (5 fő)

Igazoltan távol maradt az ülésről: Páder Róbert
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:

 Dr. Takács Ervin jegyző
Albrechtné Réfi Andrea pénzügyi előadó

C./ Meghívottak és közülük résztvevők:
Szautner János falugondnok Pénzesgyőr – részt vett,

                        

Hajós  Ákos polgármester  köszöntötte  a  képviselő-testületi  ülésen  megjelenteket.
Megállapította,  hogy Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testületének  5 fő tagjából  az
ülésen a 4 fő megjelent, így a képviselő-testületet  határozatképesnek nyilvánította és az
ülést megnyitotta.  Ezt követően tájékoztatta a képviselőket, hogy a kiküldött meghívóban
szereplő napirendi pontokhoz szeretne még egy napirendi pontot felvenni,  mégpedig az
alpolgármester  visszahívását  szeretné  kezdeményezni,  ehhez  kéri  a  képviselő-testület
támogatását.  

K é r d é s,  h o z z á s z ó l á s nem volt.

Hajós  Ákos polgármester  határozati  javaslata:  Napirend: 1./  Pénzesgyőr  Község
Önkormányzat  2015.  évi  IV.  negyedévi  előirányzat  módosítása:  Előterjesztő: Albechtné
Réfi Andrea pénzügyi előadó 
2./  Pénzesgyőr  Község Önkormányzat  2015.évi  zárszámadási  beszámoló  megtárgyalása
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 
3./ Zirci Járási Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 
4./Pénzesgyőr  Község  Önkormányzatának  helyi  adóról  szóló  önkormányzati  rendelet
elfogadása
Előterjesztő: dr. Takács Ervin jegyző 
5./ Az alpolgármester visszahívása
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 
6./ Vegyes ügyek

7. Zárt ülés ./ Szociális ügyek
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S z a v a z á s:

Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendi  javaslatot  (döntéshozatalban
résztvevők száma: 4 fő) 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta. 

31./2016.(V.05.) Képviselő-testületi határozat:
NAPIREND:

 
1./  Pénzesgyőr Község Önkormányzat  2015.  évi  IV.  negyedévi  előirányzat  módosítása:
Előterjesztő: Schwégerné Horváth Julianna pénzügyi előadó 
2./  Pénzesgyőr  Község Önkormányzat  2015.évi  zárszámadási  beszámoló  megtárgyalása
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 
3./ Zirci Járási Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 
4./Pénzesgyőr  Község  Önkormányzatának  helyi  adóról  szóló  önkormányzati  rendelet
elfogadása
Előterjesztő: dr. Takács Ervin jegyző 
5./ Az alpolgármester visszahívása
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 
6./ Vegyes ügyek

7. Zárt ülés ./ Szociális ügyek

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A:

1./ napirend: Pénzesgyőr Önkormányzat 2015. évi IV. negyedévi előirányzat módosítása
                       Előterjesztő: Schwégerné Horváth Julianna pénzügyi előadó

/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Hajós Ákos polgármester ismerteti az 1. napirendi pontot:
A helyi önkormányzatok működésének sajátossága, hogy év közben változás következik be
az ellátandó feladataikban, és változnak a feladat ellátásához szükséges pénzeszközök is. A
pénzeszközök  változását  eredményezheti,  például  ha  az  önkormányzat  a  pénzügyi
fedezettel  többlet  feladatot  kap,  vagy  az  egyes  feladatokra  szolgáló  pénzeszközök  év
közbeni forrás juttatásként jutnak el az önkormányzatokhoz, de változást eredményezhet az
önkormányzat  vagy  intézményi  munkája  és  döntései  is.  Az  előirányzatok  változását  a
költségvetésen  keresztül  kell  vezetni.  Az  önkormányzatok  előirányzat  módosítási
kötelezettségét  és  az  előirányzat  módosítási  rendjét  az  államháztartási  törvény  és
végrehajtási  kormányrendelet  szabályozza.  A  jogszabályok  előírják  azt  is,  hogy  az
önkormányzatnak  év  végén,  a  december  31-ei  állapotnak  megfelelően  meg  kell
állapítaniuk éves módosított előirányzatukat. 
A most beterjesztésre kerülő módosítási javaslat azokat a tételeket tartalmazza, melyek a
költségvetés elfogadását követően váltak aktuálissá a következők szerint:
Az előterjesztésben  hasonlóan  az  eddigiekhez  most  is  több  irányú  módosítás  szerepel.
Javaslatot teszünk benne bevételeket,  kiadásokat egyaránt érintő módosításokra,  mind a
működési, mind a felhalmozódási kiadásokat érintően.
Szerepelnek benne a kiadási sorok közötti, úgynevezett belső átcsoportosítások.
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Hajós Ákos megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött anyaghoz hozzászólás, kérdés van e.

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s nem volt.

Hajós Ákos polgármester kérte a költségvetés módosításának elfogadását.

S z a v a z á s:

Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  rendelet-tervezet  alapján
(döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő) 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta és
megalkotta önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2016.(V.05.)
önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015 (III.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról

/az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi/

2./ napirend: Pénzesgyőr Önkormányzat 2015. évi zárszámadási beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Hajós Ákos polgármester kérte a rendelet-tervezet elfogadását.

S z a v a z á s:

Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  rendelet-tervezet  alapján
(döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő) 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta és
megalkotta önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2016.(V.05.)
önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

/az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi/

3./ napirend: Zirci Járási Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

Szóbeli előterjesztés
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Haós  Ákos polgármester  tájékoztatta  a  képviselő-testülete,  hogy  Zirc  Város
Önkormányzatának képviselő-testülete hozott egy döntést, mely arról szól, hogy szeretnék
megszüntetni a Zirci Járási Önkormányzati Társulást.
Hajós  Ákos  polgármester  felolvasta  Csetény  Község  Polgármesterének  Zirc  Város
Önkormányzatához irt levelét, amelyben foglaltakkal ő is teljes mértékben egyetért, és nem
támogatja a társulás megszüntetését.
S z a v a z á s
Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete (döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő)
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

31./2016.( V.05.) Képviselő-testületi határozat:
Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, nem kívánja megszüntetni
a Zirci Járási Önkormányzati Társulást.
Felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot küldje meg Zirc Város Önkormányzata részére.
Felelős: dr. Takács Ervin jegyző
Hajós Ákos polgármester
Határidő: azonnal

       
4. Helyi adó rendelet módosítása

Szóbeli előterjesztés
dr.Takács  Ervin  jegyző tájékoztatta  a  képviselő-testülete,  hogy  a  Miniszterelnökség
Támogatásokat  Vizsgáló  Irodájától  megérkezett  Pénzesgyőr  helyi  adókról  szóló
önkormányzati  rendelet  módosítás  tervezetének  véleményezése.  A  Miniszterelnökség
állásfoglalása  alapján  a  képviselő-testület  a házi  orvos  vállalkozónak engedélyezheti  az
iparűzési adóval kapcsolatban a mentességet.
 S z a v a z á s
Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete (döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő)
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2016.(V.05.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról szóló 12/2014.(X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

/a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/

5. napirend
Hajós  Ákos  polgármester:  Az  alpolgármester  visszahívásával  kapcsolatban  szeretne
javaslatot  tenni.  Szeretné  kérni  a  képviselő-testülettől  egy szavazást  arra  vonatkozólag,
hogy Szilvás Szilveszterné képviselő asszonyt az alpolgármesteri tisztségből visszahívja-e
a testület. Ő javasolja, hogy az előírásoknak megfelelően Mötv. 76.§ d.) titkos szavazással
Szilvás Szilveszterné alpolgármesteri megbízatását vonják vissza. ad hoc bizottságot kell
választani, akik a titkos szavazásnak a lebonyolítását végrehajtják, majd a titkos szavazás
végeredményéről tájékoztatják a testületet.
Hajós Ákos az ad hoc szavazatszámláló bizottságba javasolja  Szautner Jánost elnöknek
Szilvás  Szilveszterné  alpolgármestert  és  Wéber  Arnoldot  tagoknak.  megkérdezi,  hogy
elfogadják-e  a  tagságot  az  ad-hoz  bizottságba.  Majd  miután  minden  jelölt  elfogadta  a
felkérést szavazás következett.
S z a v a z á s
Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete (döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő)
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
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32./2016.( V.05.) Képviselő-testületi határozat:
Pénzesgyőr Község Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a titkos  szavazás
lebonyolításához az ad hoc bizottság tagjainak választja:
Elnök: Szautner János 
Tagjai: Szilvás Szilveszterné, Wéber Arnold 
Felelős: Hajós Ákos polgármester
Határidő: azonnal

Hajós Ákos polgármester: a titkos szavazás időtartamára szünetet rendel el.
18:30 órától szünet.
Szünet után 18.40 órakor folytatódik az ülés.

Sazutner János a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti az alpolgármester választás
eredményét, mely szerint 4 fő képviselő-testületi tag érvényes szavazatot adott le, így a
következő határozatot hozta.
A titkos szavazás jegyzőkönyve e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

33./2016.( V.05.) Képviselő-testületi határozat:
Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szilvás Szilveszterné
alpolgármesteri megbízását visszavonja 2016. május 5. napi hatállyal.
Felelős: dr. Takács Ervin jegyző
Hajós Ákos polgármester
Határidő: azonnal

Zárt ülés 

7./ napirend: Szociális ügyek

/A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült./

Hajós Ákos polgármester megköszönte mindenkinek az ülésen való részvételét és az ülést
19 óra 30  perckor bezárta.

K.m.f.

Hajós Ákos Dr. Takács Ervin
polgármester jegyző 
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