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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Kisbárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. július 07-én 11.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Községháza (Kisbárkány, Béke út 31.   )

Jelen vannak:   Edőcs László     polgármester
                           Bozó Tamás                            alpolgármester
                           Sánta Barbara     települési képviselő

    Sántáné Fekete Ildikó     települési képviselő
    Lucza Miklós     települési képviselő

                           Dr. Sárvári Eszter                     jegyző 
    Pribisán Jánosné       Pénzügyi ügyintéző

Edőcs  László  polgármester megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  5  (öt)  fővel
határozatképes,  mert 4 (négy) fő képviselő jelen van. Dr. Sárvári Eszter jegyzőt,  javasolja
jegyzőkönyvvezetőnek. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.
A  Képviselő-testület  5  (öt)  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadja  a  jegyzőkönyvvezető
személyét és a napirendi pontot.

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester 

2. Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester 

4. Falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: jegyző

5. Falugondnoki beszámoló 2019. évre
Előterjesztő: falugondnok

6. Egyebek

Napirend tárgyalása: 

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester 

Edőcs László polgármester felkéri a pénzügyi ügyintézőt, ismertesse a módosítást.

Pribisán Jánosné pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy elkészült a beszámoló a 2. napirend
lesz, ahhoz kell módosítani a rendeletet. Ismerteti a módosításokat.

Sántáné Fekete Ildikó képviselő kérdezi, hogy személyi jellegű kiadások módosításai miből
tevődnek össze.

Pribisán Jánosné pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a falugondnok bérére pótlólag kapták
meg a támogatást.
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Egyéb  kérdés  észrevétel  nem  volt,  a  polgármester  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  rendelet
elfogadásával az szavazzon.

A képviselő-testület  5 (öt)  igen szavazattal,  nem szavazat,  és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Kisbárkány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VII. 08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Kisbárkány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat  2019.évi  költségvetéséről  szóló  3/2019.  (II.27.)  önkormányzati  rendelet
(továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyében a következő rendelkezés lép: 

 (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetése

Bevételi főösszegét                                                      41.879.145.-  Ft-ban
Kiadási főösszegét          41.879.145.- Ft-ban

(2) Az összevont mérleget az e rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.

2.§

A Rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek. 

3.§ 

Ezen önkormányzati  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon
hatályát veszti. 

2. Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester

Edőcs László polgármester felkéri a pénzügyi ügyintézőt, ismertesse a beszámolót.

Pribisán  Jánosné  pénzügyi  ügyintéző Ismerteti  a  teljesítést.  Ez  egy  lezárt  év,  rendelet
formájában szükséges elfogadni.

Egyéb  kérdés  észrevétel  nem  volt,  a  polgármester  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  rendelet
elfogadásával az szavazzon.

A képviselő-testület  5 (öt)  igen szavazattal,  nem szavazat,  és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

. Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VII.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
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Kisbárkány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya
1.§

A rendelet hatálya Kisbárkány Község Önkormányzatára terjed ki.

II. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét    41.591.460,- forintban, 
b) kiadási főösszegét                            33.422.587.- forintban állapítja meg.

3.§

(1)  Az  önkormányzat  2019.  évi  teljesített  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti  és
kiadásainak felhasználás szerinti részletezését az 1.  melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az önkormányzat működési célú feladatainak bevételeit és kiadásait az 2.1 melléklet 
tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.2. 
melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza. 
(4) A pénzeszközök változásának levezetését a 9. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

5.§

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek.

III. A pénzmaradvány
6.§

A 2019. évi gazdálkodás során keletkezett pénzeszköz a 9. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.  

7. §
IV. Az önkormányzat vagyona

Az önkormányzat vagyonának alakulását a  7.1 és 7.2, 7. 3, 7.4 tájékoztató tábla  szemlélteti.

8. § 
Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester 

Edőcs László polgármester felkéri a pénzügyi ügyintézőt, ismertesse a módostást.

Pribisán  Jánosné  pénzügyi  ügyintéző elmondja,  hogy  a  közfoglalkoztatási  program
márciusban indult  a költségvetés  elfogadása után,  ez teszi  ki  a  módosítás  nagyobb részét,
továbbá, hogy a gépjármű adó elvonása miatt csökkenteni kell a bevételi oldalt.

Sántáné Fekete Ildikó képviselő kérdezi a gépjármű adó hogyan fog alakulni.

Dr. Sárvári Eszter jegyző elmondja, hogy a Kormány döntése értelmében ebben az évben és
a 2021. évben is elvonásra kerül.

Egyéb  kérdés  észrevétel  nem  volt,  a  polgármester  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  rendelet
elfogadásával az szavazzon.

A képviselő-testület  5 (öt)  igen szavazattal,  nem szavazat,  és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Kisbárkány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020.( VII.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Kisbárkány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az  önkormányzat  2020.évi  költségvetéséről  szóló  3/2020.(II.14.)  önkormányzati  rendelet
(továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyében a következő rendelkezés lép: 

 (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetése

Bevételi főösszegét                                                      28.631.770.-  Ft-ban
Kiadási főösszegét          28.631.770.- Ft-ban

 állapítja meg.

(2) Az összevont mérleget az e rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.

2.§

A Rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek. 

3. §

Ezen önkormányzati  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon
hatályát veszti. 
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4. Falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: jegyző

Dr. Sárvári Eszter jegyző elmondja, hogy Falugondnoki szolgálat ellenőrzése volt, melyben
mindent  rendben  találtak.  A  rendeletet  szükséges  kiegészíteni,  mivel  jogszabályváltozás
történt.

Egyéb  kérdés  észrevétel  nem  volt,  a  polgármester  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  rendelet
elfogadásával az szavazzon.

A képviselő-testület  5 (öt)  igen szavazattal,  nem szavazat,  és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020.  (VII.8.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltatásról szóló
10/2007.(X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbárkány  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdésének a) pontjában, valamint a szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 60. §-ában, kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. §
A Rendelet 7. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki: 

f)   az  egyéb  lakossági  szolgáltatások,  illetve  az  egyéb  szociális  és  gyermekjóléti
alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

2.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

5. Falugondnoki beszámoló 2019. évre
Előterjesztő: falugondnok

Edőcs Péter falugondnok ismerteti  a beszámolót.  Hetente két bevásárló nap van, melyet
sokan igénybe vesznek a településen. Nagyobb részben a gyógyszerkiváltás, orvos, fogászat,
és ebédszállítás a tevékenység. Kihelyezésre kerültek a településen az utca táblák is.

Egyéb  kérdés  észrevétel  nem  volt,  a  polgármester  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  beszámoló
elfogadásával az szavazzon.

A képviselő-testület  5 (öt)  igen szavazattal,  nem szavazat,  és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

34/2020. (VII.7.) határozat
Tárgy: Falugondnoki beszámoló a 2019. évről
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Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2019.
évről szóló Falugondnoki beszámolót és azt a határozat  melléklete szerinti  tartalommal  és
formában elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. Egyebek

Edőcs László polgármester elmondja, hogy nagyon sok autó parkol a házak előtt. Főként a 
tulajdonosok gépjárművei. Díjat kellene szedni érte. Kéri a javaslatokat a megoldásra.

Dr. Sárvári Eszter jegyző elmondja az út a Közút tulajdona, a saját háza előtt  mindenki
megállhat.

Sántáné Fekete Ildikó képviselő szerint levelet kellen írni nekik, hogy tartsák be a KRESZ 
szabályait, és ne akadályozzák a forgalmat.

Bozó Tamás alpolgármester érdeklődik, hogy történt e változás az étkeztetésben.

Edőcs  László  polgármester tájékoztatja  a  testületet,  hogy a  veszélyhelyzet  alatt  rendelet
módosítás történt, mivel a kiadásokat nem tudta fedezni a költségvetés. Ismerteti a módosítást.
Jelenleg 2 fő kap ingyenes étkezést. Összesen 11-14 fő étkezik, ez változó.

Lucza Miklós képviselő elmondja, hogy a szomszédjában gazos az udvar, nincs gondozva.

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el,
a polgármester az ülést  12.15 órakor bezárta.

K.m.f.

             Edőcs László                                                           Dr. Sárvári Eszter                        
             polgármester                                                                        jegyző 
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