T Á J É K O ZT A T Ó

Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestületének
2013. október 31-én hozott döntéseiről
79/2013.(X.31.) Kt.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

80/2013.(X.31.) Kt.

Orgovány Nagyközségi Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

15/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és
a házszámozás szabályairól
81/2013.(X.31.) Kt.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

82/2013.(X.31.) Kt. Belső ellenőrzési jelentés a gazdálkodásra vonatkozó
szabályzatokról és a pénzgazdálkodási jogkörök
gyakorlásának szabályszerűségéről
83/2013.(X.31.) Kt.

A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszűnését
követően elkészített elszámolás és vagyonkimutatás

79/2013.(X.31.)Kt.

80/2013.(X.31.)Kt.

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról

Tárgy: Orgovány Nagyközségi Önkormányzat
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

Helyi

HATÁROZAT

HATÁROZAT

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete
egyetért a 36/2013.(IV.25.) Kt. és az 56/2013.(VI.26.) Kt.
határozat végrehajtásával.

Orgovány
Nagyközség
Önkormányzati
Képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján Orgovány
Nagyközségi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Intézményvezetők

Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestületének
15/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a
szabályairól

házszámozás

A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Intézményvezetők
4./ Igazgatási csoport
5./ Pénzügyi csoport

A rendelet szövege külön mellékelve.
82/2013.(X.31.)Kt.
81/2013.(X.31.)Kt.
Tárgy: Orgovány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciója

Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés a gazdálkodásra
vonatkozó szabályzatokról és a pénzgazdálkodási
jogkörök gyakorlásának szabályszerűségéről

HATÁROZAT

HATÁROZAT

A képviselőtestület megtárgyalta az önkormányzat 2014.
évre szóló költségvetési koncepcióját. Utasítja a
polgármestert,
hogy
a
költségvetési
rendelet
összeállításakor az előterjesztésben megfogalmazottak
szerint járjon el, az alábbiak figyelembe vételével:

1./ Orgovány
Nagyközség
Önkormányzati
Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a gazdálkodásra
vonatkozó szabályzatokról és a pénzgazdálkodási
jogkörök gyakorlásának szabályszerűségéről szóló
belső ellenőrzési jelentést elfogadja.

1./ Biztosítani
kell
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben, és más jogszabályokban meghatározott
alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. A
költségvetés tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem
előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ezt az elvet
az intézményi költségvetések egyeztetése során is
fokozottan érvényesíteni kell.

2./ A képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a belső ellenőrzési jelentésben foglalt
hiányosságokat haladéktalanul szüntesse meg és azok
kiszűrésére intézkedési tervet készítsen.

2./ Felül
kell vizsgálni a
2013. évben tett
kötelezettségvállalásokat.
A
pályázattal
érintett,
előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét
biztosítani kell.
3./ Meg kell teremteni a település további fejlesztését
biztosító beruházások pályázati feltételeit és forrásait.
További felhalmozási előirányzatot a Képviselőtestület
csak akkor tervez, ha a kötelező önkormányzati
feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül
veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható,
továbbá ha a fejlesztés pályázat útján valósulhat meg és
a támogatás mértéke a 70%-ot meghaladja.
4./ A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és
az intézményvezetőket, hogy vizsgálják meg az
önkormányzat
által
biztosított
értékteremtő
közfoglalkoztatás
további
megszervezésének
lehetőségét.
5./ A Képviselőtestület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
helyi iparűzési adó mértékének 0,4 %-kal történő
emelését tartalmazó önkormányzati rendeletet a
következő képviselőtestületi ülésre terjessze elő.
6./ A civil szervezetek, az egyesületek támogatása a 2013.
évi bázist nem haladhatja meg. 2014. évre vonatkozóan
minden civil szervezetnek új támogatási igénylést
(pályázatot) kell benyújtania a hatályos önkormányzati
rendelet előírásai szerint. A természetbeni juttatásokat
(elsősorban teremhasználat, tanyabusz igénybevétele)
előtérbe kell helyezni.

3./ A képviselőtestület a Pénzügyi csoport két
köztisztviselőjének a lemondásával kapcsolatosan
kinyilvánítja, hogy a Polgármesteri Hivatal által
kötelezően ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok
vállalkozási, vagy megbízási szerződéssel történő
ellátásához még jogszabályi lehetőség alapján sem járul
hozzá.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Nagy Melinda belső ellenőr
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport
83/2013.(X.31.)Kt.
Tárgy: A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás
megszűnését követően elkészített elszámolás és
vagyonkimutatás elfogadása
HATÁROZAT
Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete a
Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás 2013. június 30.
napjával történő megszüntetését követően elkészített
elszámolást és a mellékelt vagyonkimutatást elfogadja.
A határozatról értesül:
1./ Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága,
Kecskemét
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport

