Iktatószám: 741-4/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
május 6. napján (hétfő) 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott, nyílt képviselő-testületi
ülésén

Jelen vannak:
Béndek József
Hollósi Lászlóné
Nagy Zsolt
Theisz Imre

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Dr.Horváth Csaba
Miklós Imréné

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Béndek József polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, és Dr. Horváth Csaba aljegyző
urat, aki év végéig a jegyzői feladatokat is el fogja látni a két településen. Megállapítom,
hogy, a megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés
határozatképes. Ismertetem a napirendi pontot.
Napirendi pontok:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzat 2013.évi
1/2013.(II.13.) számú rendelet módosítása.

költségvetéséről

szóló

A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt, így 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

50/2013. (V.06.) számú képviselőtestületi határozat
2013. május 6. (hétfő) napján 7:30
órakor tartott, nyílt képviselőtestületi ülés napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. május 6 (hétfő) napján 7:30
órakor tartott, nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az
alábbi döntést hozza:
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1.Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
2013.évi
költségvetéséről
szóló
1/2013.(II.13.) számú rendelet módosítása.
Előterjesztő:
Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Gálné Papp Erika megbízott jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.Soponya Nagyközség Önkormányzat 2013.évi
1/2013.(II.13.) számú rendelet módosítása.
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Gálné Papp Erika megbízott jegyző

költségvetéséről

szóló

A 741-2/2013. számú írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A 2013. évi költségvetésünk bevételi oldalát 14,5 millió Ft-tal megemeljük, melyre
kiegészítő támogatási igényt nyújtunk be.
Theisz Imre képviselő:
Van egy új helyzet, amivel a költségvetési rendelet készítésekor nem számoltunk. Ma
kell postára adni a támogatási igényt. Jogszerűtlen volt az előző ülésen leállítani a
döntést.
Béndek József polgármester:
Minden évben sikerült támogatáshoz jutni az önkormányzatnak, az idén is nagy
szükségünk lesz a támogatásra.
Amennyiben nincs kérdés, javaslom fogadjuk el a költségvetési rendelet módosítását.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkották:
Soponya Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2013.(V.06.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését
megállapító 1/2013.(II.13.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és intézményei
2013.évi
költségvetéséről
szóló
rendelet
módosítását megtárgyalta és az alábbiak szerint
fogadja el.
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében
lévő tartalommal megalkotja az önkormányzat és
intézményei 2013. évi költségvetését megállapító
1/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 4/2013.(V.06.) számú
önkormányzati rendeletet.
A rendelet terjedelmére való tekintettel-a
jegyzőkönyv 2. szú mellékletét képezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az
aljegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Dr. Horváth Csaba aljegyző
Határidő: azonnal

Béndek József polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi
ülést 7:40 órakor bezárta.

k.m.f.

Béndek József
polgármester

Dr.Horváth Csaba
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyzője
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