
Községi Polgármestertől
F ü l e s d

6-7/2009.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  szeptember  14-én 
megtartott   nyilvános     ülésének

a) jegyzőkönyve,

b) tárgysorozata,

c) rendelete: 13/2009. (IX. 15.) FKKT. 

d) határozatai: 32/2009. (IX.14.) FKKT. – 35/2009. (IX.14.) FKKT. határozatig.

T á r g y s o r o z a t

1. Előterjesztés Fülesd Község Önkormányzat féléves beszámolójának elfogadásáról.

2. Előterjesztés  Fülesd  Község  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló 

2/2009. (II.26.) FKKT rendelet módosításának elfogadásáról.

3. Előterjesztés  Sonkád-Fülesd  Községek  Önkormányzatai  Körjegyzősége  féléves 

beszámolójának elfogadásáról.

4. Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról.

5. Előterjesztés  a  működésképtelen  önkormányzatok  támogatására  pályázat 

benyújtásáról. 

Fülesd, 2009. szeptember 16.

Márton László
 polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én 
9.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Fülesd Önkormányzat Képviselő-testületének tanácskozóterme 
                         (4964 Fülesd, Kis u. 4.)

Jelen vannak:  - Márton László polgármester,
- Fülep László, Szabó Endre és Varga Tibor  képviselők.

Távolmaradását bejelentették: - Böszörményi Sándor és
                         - Varga Ildikó képviselő.

Jelen van továbbá tanácskozási joggal:   - Tóth Jenő a kisebbségi önkormányzat elnöke,
- Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna körjegyző 
valamennyi napirendi pont tárgyalásán.

Márton László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület ülése határozatképes, mivel a 6 testületi tagból 4 jelen van. 
Indítványozza  a  meghívó  szerinti  napirend  elfogadását,  valamint  a  6.  napirendi  pont 
tekintetében a zárt ülés tartását.

A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal napirendjét a következők szerint 
állapítja meg:

1. Előterjesztés Fülesd Község Önkormányzat féléves beszámolójának elfogadásáról.

      Előadó: Márton László polgármester

2. Előterjesztés  Fülesd  Község  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló 

2/2009. (II.26.) FKKT rendelet módosításának elfogadásáról.

Előadó: Márton László polgármester

3. Előterjesztés  Sonkád-Fülesd  Községek  Önkormányzatai  Körjegyzősége  féléves 

beszámolójának elfogadásáról.

Előadó: Márton László polgármester

4. Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról.

Előadó: Márton László polgármester

5. Előterjesztés  a  működésképtelen  önkormányzatok  támogatására  pályázat 

benyújtásáról.  

Előadó: Márton László polgármester

Zárt ülésre:

6. Egyedi hatósági ügyek.

      Előadó: Márton László polgármester
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A napirend tárgyalása:

Tárgy: (1./ tsp.)  Előterjesztés  Fülesd  Község  Önkormányzat  féléves 
beszámolójának elfogadásáról.

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Hozzászólás:
Varga Tibor: A Magyarországi Református Egyháztól ingatlanok tulajdoni viszonyainak 
rendezése címén kapott 7 millió forint - melyet könyvtár létesítésére terveztünk – jelenleg 
hol, és milyen címen van kezelve?
Márton László: A 7 millió forint teljes összegben az Önkormányzat rendelkezésére áll. 
Jelenleg  a  számlavezető  bankunknál  két  hónapos  lekötésben  szerepel,  melyet  mindig 
meghosszabbítunk. Ezt az indokolja, hogy a forráshiányos önkormányzatok pályázatán a 3 
hónapos lekötés már befolyásoló tényező lenne. Lehetséges, hogy az összeg egy részének 
átcsoportosítására lesz szükség a falubusz beszerzéséhez az időközben bekövetkezett ÁFA 
és áremelkedés miatt, de ez egy későbbi testületi ülés tárgyát kell majd, hogy képezze. 

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
32/2009. (IX.14.) FKKT. számú

határozata 
Fülesd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetése első féléves végrehajtásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület
1. a  polgármesternek  a  2009.  évi  költségvetés  első  félévi  végrehajtásáról  szóló 

beszámolóját elfogadja 40.911 ezer forint bevétel teljesülésével, és 45.649 ezer forint 
kiadás teljesítésével a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti részletezésben

2. felhívja a polgármestert és a körjegyzőt a racionális gazdálkodási szempontok további 
betartására, és a mérsékelt kötelezettségvállalásra. 

Fülesd, 2009. szeptember 14. 

Márton László s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
    Polgármester Körjegyző
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Tárgy: (2./ tsp.)  Előterjesztés  Fülesd  Község  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetéséről  szóló  2/2009.  II.26.)  FKKT  rendelet 
módosításának elfogadásáról. 

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
13/2009. (IX.15.) FKKT. 

rendelete 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2009. (II.26) 

FKKT. rendelet módosításáról

Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete  a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. §-a, 16. §-a és 91. §-a alapján – figyelemmel a Magyar 
Köztársaság  2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény,  az Államháztartásról 
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó 
többször  módosított  217/1998.  (XII.  31.)  Kormányrendelet  szabályaira  –  a  2009.  évi 
költségvetéséről  szóló  2/2009.  (II.  26.)  FKKT. rendeletét  (a  továbbiakban:  Rendelet)  az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 3. § „A költségvetés bevételei és kiadásai” (1) bekezdése helyébe a következő lép: 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

                75.458 E Ft bevétellel
              107.562 E Ft kiadással

                   32.104 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg.”

(2)  A Rendelet  1.,  2.,  3.,  4.,  4/a.,  4/b.  és  6.  számú mellékletei helyébe  jelen  rendelettel 
megállapított – azonos számozású – mellékletek lépnek.   

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a 
helyben szokásos módon.

Fülesd, 2009. szeptember 14.

Márton László s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
polgármester körjegyző

240



Tárgy: (3./ tsp.)  Előterjesztés  Sonkád-Fülesd  Községek  Önkormányzatai 
Körjegyzősége féléves beszámolójának elfogadásáról. 

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi rendeletet alkotta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2009. (IX.14.) FKKT. számú

határozata
Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2009. évi költségvetése első 

félévi beszámolójának elfogadásáról.

A képviselő-testület
1. az önálló költségvetési szervként működő Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok 

Körjegyzősége  2009.  évi  költségvetése  első  félévi  végrehajtásáról  szóló 
beszámolóját  elfogadja  -  a  félévig  teljesített  bevételek  összegét  11.513  ezer  Ft 
összegben, a kiadások teljesített összegét 11.352 ezer forint összegben állapítja meg 
a jegyzőkönyv 1. számú és 2. számú melléklete szerinti részletezés alapján

2. Felhívja  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt,  hogy  a  körjegyzőség  támogatását  az 
Önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően biztosítsa. 

Fülesd, 2009. szeptember 14.

 Márton László s.k.  Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k. 
           polgármester                                                körjegyző
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Tárgy: (4./ tsp.)  Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásról.

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  egyhangú  igen  szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2009. (IX.14.) FKKT. számú  

H a t á r o z a t a

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrenszerhez való csatlakozásról.

A Képviselő-testület

1. Csatlakozik a felsőoktatási önkormányzati  szociális ösztöndíj  pályázati  rendszerhez, 
mellyel  elfogadja  magára  nézve  kötelezőnek  az  Általános  Szerződési  Feltételeket 
(továbbiakban ÁSZF);

2. kiírja a pályázatot az ÁSZF-ben meghatározott időpontig;
3. elbírálja  a  benyújtott  pályázatokat  a  pályázati  kiírásban  foglalt  feltételek 

figyelembevételével;
4. utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást tegyék közzé a helyben 

szokásos  módon,  és  a  csatlakozási  nyilatkozatot  az  Oktatási  és  Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére küldjék meg.

Fülesd, 2009. szeptember 14. 

Márton László s. k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s. k.
      polgármester          körjegyző
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Tárgy: (5./ tsp.)  Előterjesztés  a  működésképtelen  önkormányzatok 
támogatására pályázat benyújtásáról.

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2009. (IX.14.) FKKT. számú  

H a t á r o z a t a

Működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázat benyújtásáról.

A Képviselő-testület

1. pályázatot nyújt be a 2008. évi CII. törvény 6. számú melléklet 3. pontja szerinti 
működésképtelen  önkormányzatok  támogatására  a  működési  forráshiány 
fedezetére;

2. 28.988 ezer Ft összegű igényt nyújt be, melyből 
a) Lejárt esedékességű kifizetetlen számlák: 2.103 ezer Ft
b) Működési intézményfinanszírozás tárulásokhoz 24.385 ezer Ft.

3. Felhívja a polgármestert és a körjegyzőt a megítélt támogatás esetén a támogatási 
igényben részletezett tartozások rendezésére. 

Fülesd, 2009. szeptember 14. 

Márton László s. k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s. k.
      polgármester           körjegyző

Márton László polgármester: Ezt követően bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen 
folytatja munkáját a 6. napirendi pont tárgyalásával.

k.m.f.

Márton László Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
 polgármester   körjegyző
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