Jegyzőkönyv

Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. szeptember 2-án 10,00 órakor
tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Erdélyi Zoltán, Mihálicz Lajos és Tóth Istvánné
képviselők
Igazoltan távol maradt: Tóth László alpolgármester
Meghívottként megjelent: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető, Pusztai Klára
pénzügyi ügyintéző
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az
ülésen megjelent.
Javaslatot tesz a napirendi pontra:
1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester

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

1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Felkérem Pusztai Klára pénzügyi ügyintézőt az előterjesztés
ismertetésére.
Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző: 1095 eFt-tal a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
meg kell emelni. Ennek oka az, hogy a Magyar Államtól kapott, a központi költségvetéssel
összefüggő előirányzat összege emelkedett. Az 1095 eFt négy összegből tevődött össze a
bevételi oldalon. A települési önkormányzatok működésének támogatása 280 eFt-tal, a
jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatása 606 eFt-tal, a szerkezetátalakítási tartalék
93 eFt-tal, az egyéb működési célú központi támogatás 116 eFt-tal emelkedett. A költségvetés
kiadásai oldalán nem lett megtervezve a beruházási kiadások között a garázskapu
kialakításának összege, most ez beépítésre került 400 eFt-tal. A személyi kifizetések
előirányzata 475 eFt-tal, a dologi kiadási előirányzata 220 eFt-tal lett megemelve. A
módosításba beépülő tételeket az első félévi beszámolóban is szerepeltetni kell.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés, észrevétel? Megállapítom,
hogy nem érkezett. Javaslom a 2013. évi költségvetésünk módosításáról szóló rendelet
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előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
4/2013. (IX. 2.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013. (IX. 2.)
önkormányzati rendeletét Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról a
melléklet szerint megalkotja.

Birkás Zoltán polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10,20 órakor
bezárom.

K.m.f.

A jegyző megbízásából:

Gál Zsuzsanna
aljegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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