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Jegyzőkönyv
Készült:

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2017. február 28-án 16,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az iilés kelve:

Önkormányzati Hivatal épülete
Barlahida

Jelen vannak:

Hári Barnabás polgármester
Rezes István alpolgármester Blaskovics Barnabás
települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzat! Hivatal részéről:
Kováesné Horváth Anikó jegyző

N a p i r e n d előtt:
Hári. Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül 3
fö jelen van.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Pálfi László és Bedő Zsolt települési
képviselők egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak jelen lenni az ülésen.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag.

Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett
munkáról Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
2. A polgármester, alpolgármester, települési képviselők illetményének, tiszteletdíjának
felülvizsgálata
Előadó: Kováesné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
3. Az önkormányzat 2017, évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előtérjesztés: írásban
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4. Vagyonnyilatkozatok leadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
5. Közbeszerzési terv elkészítése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
6. Falugondnok beszámolója a 2016, évben végzett
munkáról Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: írásban
7. Egyebek
Hári Barnabás polgármester Blaskovics Barnabás települési képviselő személyében tett
javaslatot jegyzőkönyv hitelesítőnek
N a p i r e n d tárgyalása:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Hári Barnabás: A hosszú távú közfoglalkoztatás igénylése most folyik. A kulturális
közfoglalkoztatásra igényünket benyújtottuk,
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat a
képviselőtestület tudomásul vette.
2, A polgármester, alpolgármester, települési képviselők illetményének, tiszteletriíiának
felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták
A. polgármester jelezte, hogy-’ az ügyben személyesen érintett.
Ezt követően a. képviselő-testület 2 „igen" szavazattal, 1 „tartózkodás” mellett az alábbi
határozatokat hozta:
8/2017. ÍIL28.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármestert a
szavazásból nem zárja ki.

9/2017. (11.28.1 számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hári Barnabás
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2017. január 1.
napjától 149.576 Ft/hó, költségtérítését 22.436 Ft/hő
összegben állapítja meg.
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Felhívja a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés folyósításához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Határidő: 2017. március 5.
Hári...Barnabás: Az előterjesztés alapján lehetőség van az alpolgármester tiszteletdíjának
felülvizsgálatára, is. javaslom, hogy 20.000,- Ft/hó összegben kerüljön megállapításra, Eddig az
alpolgármester nem vette fel a tiszteletdíját, azonban ezt nem tartom helyesnek, hiszen sokat
dolgozik a falu érdekében.
Rezes István a döntéshozatal előtt jelezte, hogy az ügyben érintett..
Hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése megállapítása
tárgyában a képviselőtestület 2 „igen" szavazattal és 1 „tartózkodás „ mellett az alábbi
határozatokat hozta:
10/2017. (11.28.1 számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
alpolgármestert a szavazásból nem zárja ki.
11/2017. (11.28.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Rezes
István társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017.
j a n u á r i , napjától 20.000,-Ft/hó, költségtérítését 3.000,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Felhívja a jegyzőt és a polgármestert, hogy a tiszteletdíj és a
költségtérítés folyósításához szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős:

Hári Barnabás polgármester
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Határidő: 2017. február 28.

Pálfi IÁszló települési képviselő az ülésterembe megérkezett.
3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Az írásos előterjesztést, és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Hifi- Barnabás: A házi segítségnyújtás feladat ellátásához nagyon sok az önkormányzati
hozzájárulás. Mindenképp felül kell vizsgálni, hogy az ellátásban résztvevők valamennyien
rászorultak-e az ellátásra, illetőleg a fizetendő térítési díjról is el kell gondolkodnunk.

4

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a.
képviselőtestület 4 „ igen” szavazatta] az alábbi határozatot hozta, valamint rendeletet alkotta.

12/2017. (11.28.) számit határozat
BARLADÍDA 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 2017. évi költségvetési évet követő három évre
várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés

Sor
szám

tárgy
év

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgy-évet követő
2018.év

Helyi adok
| Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

01
02
03
04

í Részvények,

05

részesedések értékesítése
j Vállalat értékesítéséből, privatizációból j származó
bevételek
I Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
i Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08, sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet j terhelő
fizetési kötelezettség (11+...+17)
1 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
j Felvett, átvállalt kölcsön és annak j tőketartozása.
í Hitelviszonyt: megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) "
belvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
belvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel
(09-26)

Felelősi Hári Barnabás polgármester
Határidő: 2017. március 31.
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5. Közbeszerzési terv elkészítése Előadó:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Az önkormányzat az idei évi költségvetésében nem tervezett olyan
beruházást, szolgáltatást, amely közbeszerzés köteles lenne. Erre tekintettel az önkormányzat
ez évben nem köteles közbeszerzési tervet készíteni.
Természetesen, amennyiben év közben merül fel a terv szükségessége, el kell majd készítenünk.
Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen,, szavazattal az alábbi határozatot hozta:
"
’

14/2017.(11.28.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017.
évben - figyelemmel elfogadott költségvetésére - közbeszerzési
terv készítésére nem kötelezett, közbeszerzési tervet nem készít,
Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

15/2017. (11.28.1 számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
falugondnok 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót
az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi, és
elfogadja.
Felelős: Hári Barnabás polgármester
7. Egyebek
a.) Salomfoi hegy villamosítása Előadó: Hári Barnabás
polgármester
A képviselőt estül et tagjai az írásos megkeresést előre kézhez kapták.

8

Han Barnabás: Javaslom, hogy konkrét műszaki tartalom ismeretében hozzunk döntést. A
barlahidai tónál véleményem szerint nem szabad hozzájárulnunk a légkábeles megoldáshoz az
esetleges későbbi idegenforgalmi lehetőségek miatt.
’’
A képviselőtestület tagjai az elhangzott javaslattal egyetértettek.
b.) Művelési ág változása szennyvízberuházás miatt
ElőadóiHári Barnabás polgármester
HjjlLB.ainabásA. szennyvízberuházás lezárásaként a 067/7 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
művelési ág változás és épületféltüntetés eljárást kell kezdeményeznünk az illetékes hatóságnál,
hogy a szennyvíztisztító telep, az althoz vezető út feltüntetésre kerülhessen az. ingatlannyilvántartásban. Az ehhez szükséges változási vázrajzot tervezetben a szakember elkészítette.
Kérem, hogy a képviselő-testület tekintse meg, s a kérelem tárgyában hozza meg a határozatot.
^
A polgármester bemutatta es ismertette a változási vázrajz tervezetét.
Az előteijesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4
„ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2017. (11.28.) számú határozat
Bariahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Bariahida 067/7 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a földrészlet
művelési ág változása és épületfeltüntetés bejegyzése
tárgyában a 27/2017. ikt. számú vázrajz alapján a ZMKII Lenti
Járási Hivatal földhivatali Osztályánál eljárást kezdeményez.
A képviselő-testület a kérelem benyújtására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Hári Barnabás polgármester
Határidő: 2017. március 31.
Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselő-testület tagjai részéről felvetés
hangzott el, ezt követően Hári Barnabás polgármester megköszönte a jelenlévőknek a es nem
részvétéit, és az ülést 17,20 órakor bezárta.
'

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (III.02.) önkormányzati r e n d e l e t e
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

l-§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2- §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
54.186 ezer Ft költségvetési bevétellel
54.186 ezer Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási
előirányzatait a képviselőtestület a
következők szerint határozza meg:
Működési célú kiadások előirányzata összesen:

50.246 ezer Ft

ebből:
személyi jellegű kiadások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi jellegű kiadások:
ellátottak pénzbeli juttatásai:
egyéb működési célú kiadás:

7.688
1-793
10.939
721
29.105

ezer Ft
ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft
ezer Ft.

Záró rendelkezések
y§

Szedett bevételek,
ívvjpw/jiA.

k8Ve 6 naP n lép ha,á,yba

'

°

rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

- -"Mkezéseit a 2017. költségvetési (4) A

3. melléklet az 1 /2017. (III.02.) önkormányzati rendelethez
Barlahida Önkormányzat 2017. évi
működési, felhalmozási hevételei és kiadasai rovatonként

Ezer ft-ban
BEVÉTELEK

B1 Működési célú tám. államháztartások belülről
B11 Önkormányzatok műk. tám.
B16Egyéb működési célú támogás
B3 Közhatalmi bevételek
B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója)
B351 Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó)
B354Gépjárműadók
6355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj)
B36Egyéb közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Költségvetési működési bevételek összesen:
B8 Finanszírozási bevételek
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813Maradvány igénybevétele
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

B2 Felhalmozási célú támogatások
B5 Felhalmozási bevételek
B52lngatlanok értékesítése
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:
B8 Finanszírozási bevételek
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813Maradvány igénybevétele
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Előirányzat
Eredeti Módosított
10752
7360
3392
12030
330
10900
780

20

2122

0

24904
29282
29282
| 54186|

0
0
0|

5s51 1
------ ----------- 1

-4
_______________
1

1

2

Eavéb működési célú kiadások
Lovászi
Óvoda Páka

2776
138

Lenti Kistérségi Többcélú Társulás
Bursa ösztöndíj
Elözöévi befizetés
Működési tartalék

25972

K5 Egyéb működési célú összesen

29105

0

0

MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:
MŰK. BEV. ÖSSZESEN:

50246
54186

0

0

3940

0

0

0

MŰK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6 Beruházások

K7 Felújítások

169
50

367

3279

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:

3646

FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:

0

0
-3646

0

FELHALM. OSSZ. EGYENLEGE:
K9 Finanszírozási kiadások

294

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

54186

öl! öli

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

54186

oll °U

0

0 oll

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet az 1/2017. ( 111.02.Jönkormányzati rendelethez

BARLAH1DA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
adatok ezer Ft-ban !

lvlw:
ii|i

Megnevezés
1.

január

február

március április

július

május

augusztus

szeptember

944

800

október november

december

Összesen

Bevételek

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

934

934

6 949

700

900

900

900

30 226

8 937

900

953

953

12. Személyi juttatások

825

825

825

532

554

605

587

587

587

587

587

587

10 752
0
12 030
2 122
0
0
0
29 282
54 186
0
7 688

180

180

203

139

138

128

135

138

138

138

138

138

1 793

886

553

585

485

385

2 240

685

2 700

685

685

685

365

10 939
721
29 105
367
3 279
0
294
54 186

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Működési célú támogatás
Felhalmozási célú támogatás
Közhatalmi bevétel
Működési bevétel
Felhalmozási bevétel
Működési célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Finanszírozási bevételek

11. Kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
13. hozzájárulási adó
14. Dologi kiadások
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai
16. Egyéb működési célú kiadások
17. Beruházások
18. Felújítások
19. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20. Finanszírozási kiadások
21. KIADÁSOK ÖSSZESEN

934

934

934

700

900

900

900

6015

900

953

953

6 015
2 122

29 282

350
138

169

50

253

1 300

1 223

371

25 043

929

28 818

2 339

367
3 279
294

2 185

1 696

1 782

1 206

1330

4 273

6 276

1 410

1410

1 461

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Közvetett támogatás jogcíme
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedése
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott
kölcsön elengedése
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított
kedvezmény, mentesség
Helyiségek, eszközök hasznosításából
származó bevételből nyújtott kedvezmény
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
elengedése
ÖSSZESEN:

2017. évben nyújtott
támogatás, kedvezmény
összege

250

250

J F.I, F. N L É T I

Í V

Aláírás :

Név
Ilári Barnabás

polgármester

Rezes István

alpolgármeste
r

Blaskovics Barnabás

képviselő

Pálit László

képviselő

Bedő Zsolt

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó jegyző Jegyző

megbízásából

j egy zőköny v vezető

M eghívottak:

A nyilvános ülésen részt vett..... fö érdeklődő állampolgár.

Barlahida község
Polgármestere
MEGHfVÓ

Barlahida, 2017. február 23.

Előterjesztés
a Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 28-án tartandó ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: Hári Barnabás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel megalkotta a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló jogszabályt.
,
,
A költségvetési törvény állapítja meg a központi szabályozás körébe tartózó önkormanyza í
forrásokat, s az azokból történő részesedés mértékét.
A polgármester kötelezettsége az, hogy a helyi önkormányzat költségvetes-tervezetet a
képviselőtestület elé terjessze.
Költségvetés-politikai keretek
A 2017-es költségvetés tervezésekor a polgári berendezkedés alapgondolata a legfőbb szempont.
A kormányzat azt szeretné elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre saját
életében, s a költségvetés biztonságot nyújtson a családok számára.
Csökken a legfontosabb élelmiszerekre vonatkozó áfa, a kormány tovább növeli a gyermeket
nevelő családok támogatását.
_
Folytatódnak az életpályaprogramok, a magyar családok otthonteremtésének támogatása.
A Kormány célja, hogy minden magyar ember, aki akar és képes rá, segély helyett
munkajövedelemből tudjon megélni és ebből teremthessen magának és családjának megfelelő
életkörülményeket. Ezt a célt szolgálja a közfoglalkoztatás, amely fokozódó értékteremtéssel
párosul. A segélyezési rendszer átalakításának köszönhetően várhatóan egyre kevesebben
szorulnak foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, és egyre többen léphetnek a munka
világába.
,
A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentese, a (JDF-

arányos költségvetési hiány tartósan 3 % alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a
versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.
^
A növekedéshez nagymértékben hozzájárul a lakosság rendelkezésre álló jövedelmének
emelkedése, ami élénkíti a fogyasztást. A következő években a fogyasztás további növekedési
várható, amit a kormányzat intézkedései is nagymértékben támogatnak.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Ez évi költségvetésünk bevételi oldala vonatkozásában a helyi iparűzési adó miatt az államtól
kapott működési támogatás csökkent, mindössze 7.360 ezer Ft-ot tesz teszi ki.
Gépjárműadóból 780 ezer Ft bevételt vettünk figyelembe a tervezéskor.
A költségvetés összeállításakor termőföld bérbeadásából származó bevétellel nem számoltunk,
előző évi tapasztalataink alapján.

Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet eddig sem folytatott, s várhatóan 2016. évben
Atópv®'seló,estidet rendelkezett helyi rparüzési adó bevezetéséről ezen, .

ezer Ft bevétellel számolhatunk. A magánszemélyek kommunalts adója 330 ezer Ft bevetett
eredményez önkormányzatunknak.
Kiadásaink teljesítését nagymértékben befolyásolják az eJ.obl^iek^e"
beleértve^
Mindenekelőtt kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kőtelező feladatok ellátására, beleértve a
közösen fenntartott intézmények folyamatos és biztonságos működtetésének megvalositasat ^
óvodásTyermekek részére az intézményi ellátást társulási megállapodás utján biztosijuk,

a társulás novai tagóvodájában.

Az általános iskolás gyermekek is Nován vesznek részt az oktatásban.

.
A háziorvosi ellátás tekintetében szintén Nova községhez tartozunk, az egeszsegugyi ellátást
váttíkotó orvos'Wztosítja. A védőnői szolgálatot tekintve, községünk Nova községhez tartozik.
A körzetben a védőnő főállásban látja el feladatát. A fogászati ügyeleti ellátást Zalaegerszegen
biztosítjuk a település lakossága részére.
Az állampolgárok ügyeinek intézése a csömödéri közös hivatalban valósul meg.
TovábZis tagjai igyunk a Lenti Kistérség Többeélú Társulásának, a Társulás kereteben több
feladatot is ellátunk, kiemelt együttműködés valósult meg az egészségügy (központi ügyelet)
területén.

Ingatlanaink rendben tartását közfoglalkoztatás keretében igyekszünk megoldani.
A lakosság korösszetételéből adódóan kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szociális ellátásokra
2015. évben átalakításra került a segélyezési rendszer. A települési támogatás mint új szociális
ellátás 2015. évi bevezetésével az önkormányzatok szabadabban dönt e n a támogatások
nagyságáról és formájáról, biztosítva a helyi igényekhez való nagyfokú alkalmazkodást,
egyúttal a szociális ellátások igazságosabb ellátását.
Szociális jellegű feladataink ellátására 721 ezer Ft került betervezésre
A településen lakók jobb ellátásának, az intézményhianybol eredő hátrányok kiküszöbölésének
érdekében falugondnoki szolgálatot működtetünk.
A házi segítségnyújtás, étkeztetés igénybevételére a lovászi székhelyű társulás kereteben adunk
lehetőséget a lakosság számára.
Tisztelt Képviselőtestület!
Kérem, hogy a fentieket figyelembe véve, az előterjesztést megvitatni, s az önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
A rendelet hatálya
L§
Meghatározza, hogy mely szervre terjed ki a rendelet hatálya.

A költségvetés bevételei és kiadásai
2-4.§

A 2017. évi költségvetés főösszegei.
Tartalmazza az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásait, a tartalékot, a kötelező és
önként vállalt feladatok fedezetét
Az önkormányzat létszámkerete, a közvetett támogatások, a több éves kihatással jaro feladatok
meghatározása.
Rendelkezés a hiány módjának finanszírozásáról.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5-6. §
A költségvetés végrehajtásának év közben alkalmazandó szabályait tartalmazza.
Záró rendelkezés
7-§

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvonalat Barlahirin Község Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelete megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:
Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól követhető, ha a helyi
szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, mindenki számára
megismerhető módon rögzíti.

Rögzíti a 2017. évi gazdálkodás céljait.
Költségvetési hatás:

Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs. Környezeti,

egészségi következmények:
Nincs ilyen hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.

Egyéb hatás:
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges jogszabályi előírás kötelezettsége miatt.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív értékítélet
a választók részéről, törvényességi észrevétel, költségvetési terv es teljesítés összhangjának
hiánya
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek!
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2017. február 4.

Megnevezés
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követő
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2018.év
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

01
02
03
04

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó
bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

05

Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
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12010
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Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
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Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+...+25)

2020.év

06

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

2019.év
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Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19
20
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23
24
25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)
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—

6015

3

6015

3

6015

6015
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Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat munkájáról
Tisztelt Képviselő testület!
Rarlahidán 1999-től működik a falugondnoki szolgálat. Én 2015. december közepétől látom el
a falugondnoki teendőket (a falugondnoki szolgálat egész evben folyamatosan működött,
biztosította az ellátásokat a lakosság részére, a korábbi falugondnok kerte jogviszonya
megszüntetését).
2016 évben munkámat a Barlahida Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak, a munkaköri leírásban, a falugondnoki
szolgálat Szakmai Programja és működésének technikai előírásai szerint vegeztem, az
elöregedő lakosság és rászorulók életkörülményeinek javítása erdekeben.
Munkám végzése során együttműködtem a házi gondozókkal, a csaiádsegítő szolgálattak
körzeti orvosokkal, védőnővel a közös önkormányzati hivatal dolgozóival, a novai ovodaval és
a településen működő civil szervezetekkel.
Rendszeres feladataim voltak 2016-ben:

- betegek szállítása a háziorvoshoz a fogorvoshoz, szakorvosi rendelésre,
-

szűrővizsgálatokra

gyógyszerigények összeállítása, receptek felíratása, gyógyszerek kiváltása
tartós fogyasztási cikkek bevásárlása, termény és tápszállítás
étel házhozszállítás
hivatalos ügyintézés elősegítése
anyag- és árubeszerzés az önkormányzat részére

óvodások alkalomszerű szállítása.
- információ közvetítése a lakosság és az önkormányzat között
- önkormányzati területek karbantartása
Nem rendszeres feladatok:
- A helyi önkormányzat és a civil szervezetek által szervezett rendezvényekhez
nyújtottam segítséget.
,
- A polgármester távollétében a közmunkások munkavégzésének íelugyelete
- A falugondnoki autó karbantartása
^^
r
- A téli időszakban az idősek és rászorulók házainál a hóeltakarításban segítettem.
- A buszvárók és önkormányzati kezelésben lévő utak és épületek
síkosság mentesítésében segítettem
- Az öregek napi és karácsonyi ünnepségek előkészületeiben és
lebonyolitasaban vettem részt
- Ökomenikus és éjféli misére szállítottam az időseket
A munkakörömhöz kapcsolódó utazási- és vásárlási naplókat az előírásoknak megfelelően
vezettem.

2

A munkám során igyekszem a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodva az egyéni és
közösségi igényeket a lehetőségekhez mérten kielégíteni.
Kérem a Képviselő testületet, hogy a munkámról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Barlahida, 2017. február 15.

Tisztelettel

Novák Mihály
falugondnok

122/2017.
Tárgy: Salomfai hegy villamosítása
Barlahida Község Önkormányzata
8948 Barlahida
Iskola u. 2.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ismeretes, Barlahida Község Önkormányzata 2004-ben területátcsatolási kérelemmel
fordult Nova Község Önkormányzatához, Barlahida fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása
érdekében.

Nova Község Önkormányzata a területátcsatoláshoz azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a
Barlahida Község Önkormányzata támogassa a közigazgatási határ melletti zártkertek út és
közműfejlesztési beruházásait, a fejlesztéshez szükséges kapacitásokról gondoskodik, s a
rácsatlakozás lehetőségét külön hozzájárulás megfizetése nélkül biztosítja.
Ezen feltételeket külön megállapodásban kellett volna rögzíteni a területátcsatolás
megtörténte előtt. Mielőtt a Megállapodás elkészült volna, az átcsatolást az Önkormányzat
kérelmére, a hozzájáruló határozat alapján a Földhivatal végrehajtotta, így megállapodásra
már a későbbiek során sem került sor, mint ahogy az eredetileg tervezett fejlesztés is csak
részben valósult meg. A Salomfai-hegy egyik ingatlanának tulajdonosa azzal keresett meg,
hogy a gazdák igénylik az ingatlanok árammal történő ellátását. Az E-ON-nal történt
előzetes egyeztetés szerint a varható hozzájárulás összege 4,5 millió Ft+Afa.
Megfelelő együttműködés és finanszírozási megállapodás mellett önkormányzatunk támogatja
a közmű kiépítését. Fentiekre, valamint arra tekintettel, hogy több barlahidai
ingatlantulajdonos is érintett a területen, kérem Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselőtestületet, hogy a kérdést tárgyalják meg, és anyagilag támogassa a villany-közmű kiépítését a
Salomfai hegyen.

Pozitív döntésükben bízva,
tisztelettel: Nova, 2017. február 10.

