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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. október 29-én (kedden) 1730 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné
képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány Sándor képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Jegyzőkönyvvezető:

Balogh Csilla jegyző
Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
képviselőt.

Csányi András képviselőt és Sárkány Sándor

A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját:
1. Az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves költségvetési beszámolójának
megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Egyebek

A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért, új
napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
1. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a napirendet az
Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és az előterjesztést megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja.
Kiegészítésként elmondja, hogy az időarányos teljesítéstől való eltérések abból adódnak, hogy
a sajátos bevételek korábban teljesültek.
A másik ok pedig az, hogy egyes szakfeladatokra még nem költöttük el az időarányos részt,
ez a közutak karbantartása, amely a jövő héten kerül felhasználásra.
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Kéri a képviselők véleményét.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a polgármester elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a követező határozatot:
77/2013.(X.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves
tejesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2013. évi költségvetésének háromnegyed éves tejesítéséről szóló
beszámolót
183.665 e Ft teljesített bevétellel
166.710 e Ft teljesített kiadással elfogadja.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző
Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a napirendet az
Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és az előterjesztést megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja.
Kiegészítésként elmondja, hogy mivel nem ismerjük még a 2014. évi költségvetési törvény
számait, ezért nem tudjuk a saját költségvetési koncepciónkat sem tervezni. Csak a
kormányzat elképzelésére alapozva tudtuk elkészíteni a koncepciónkat, amely még sokat
változhat. A foglalkoztatás terén van növekedés, amely a kormányzat szándékát tükrözi.
Kéri a képviselők véleményét.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a polgármester elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a követező határozatot:
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Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző
Határidő: értelem szerint

Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 17 óra 50 perckor bezárta.
k.m.1.oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

3

