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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. november 10-én 16,00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán és Marton 

Miklós képviselők 

 

Igazoltan távol maradt: Lakó József képviselő 

 

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Pusztai Klára 

pénzügyi osztályvezető 

 

Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az 

ülésen megjelent. Lakó József képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt maradt távol az 

ülésről. A mai ülés telefonon került összehívásra. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjára. 

 

Javasolt napirendi pont: 

 

1./ Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 20.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1./ Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 20.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Szükséges az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

módosítása. A költségvetés módosításához az előterjesztés elkészült, amelynek ismertetésére 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A költségvetés bevételi és kiadási oldalán is kell 

módosításokat átvezetni. A bevételi oldal változásáról szólnék először. Jelen módosításban a 

felhalmozási célú támogatások összegét 27 823 000,- Ft-tal növeltük meg a vis maior 

támogatásból származó összeggel, valamint 233 000,- Ft-tal a közcélú eszközbeszerzés 

támogatásából és 857 000,- Ft-tal került megemelésre a működési célú támogatások összege. 

A polgármester lejárt életbiztosítása megtérüléseként 2 114 000,- Ft összeg megtakarítást 



 

2 

kapott az önkormányzat. Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök összege a teljesítés 

alapján került növelésre 150 000,- Ft-tal. A pénzmaradvány összege 895 000,- Ft-tal 

emelkedett, mivel a december 31-én függő tételként szerepelt valamennyi összeggel a 

pénzmaradvány összegét kellett módosítani. A kiadási oldal is módosult. A teljesítésnek 

megfelelően átcsoportosítottuk a személyi juttatások és a munkaadói járulék közötti 

előirányzatokat. 1 700 000,- Ft-tal csökkentettük a személyi kiadásokat és ugyanezen 

összeggel növeltük a munkaadói járulékok összegét. A dologi kiadások megemelésre kerültek 

30 036 000,- Ft-tal, mert itt számoltuk el a vis maior költségeket. Az ellátottak pénzbeli 

juttatása összegét nem módosítottuk, csak a belső sorok kerülnek átrendezésre a teljesítésnek 

megfelelően. A 2014. évi MÜKI támogatásból 1 144 000,- Ft-ot kellett visszafizetni. Civil 

szervezetek támogatására 571 000,- Ft-ot számoltunk. A beruházások és felújítások között 

2 950 000,- Ft-ot csoportosítottunk át. A beruházások előirányzatait is átcsoportosítottuk a 

közcélú eszközbeszerzés összegének módosítása miatt 233 000,- Ft-tal. A Magyar 

Államkincstár 2014. decemberében 407 000,- Ft-ot utalt előlegként, amely összeget 

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése címen finanszírozási kiadásra kellett 

módosítani, ami csak technikai művelet. A módosítások következtében a költségvetés bevételi 

és kiadási főösszege 32 158 000,- Ft-tal megnövekedett, melynek hatására a főösszeg 

96 743 000,- Ft-ra változott. 

 

Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Örülünk a bevételek 

növekedésének és annak, hogy feladataink finanszírozását meg tudjuk oldani. Kérdés, 

észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom Murarátka Község Önkormányzata 

2015. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti 

megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

9/2015. (XI. 11.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2015. (XI. 11.) 

önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,20 órakor 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


