UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy út 21.
Ügyiratszám: 436-14/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 07-én (kedden)
18.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről

Ülés helye:

Művelődési Ház, Lesenceistvánd

Jelen vannak:

Kovács Károly polgármester
Perger István, Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária és Sári Lajos képviselő
Dr. Takács Nóra körjegyző; Gutmájer Tiborné pénzügyi főmunkatárs; Lakatos
Adrienn ügykezelő

Kovács Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés Uzsa
Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§ (9) bekezdése alapján szabályszerűen
került összehívásra, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak
szerint állapította meg:
NAPIRENDEK:
1.) Uzsa Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása III. negyed év
(rendelet tervezet)

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Uzsa Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása III. negyed év
(rendelet tervezet)
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A rendelet
módosítására azért volt szükség, mert a háromnegyed éves gazdálkodás során az önkormányzatnak a központi
költségvetés terhére pótelőirányzatot állapítottak meg, melynek összege összesen 3.689,- ezer Ft, saját
hatáskörben 5.907,- ezer Ft. Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzatának fő összege 73.240,ezer Ft volt, módosított előirányzata 76.401,- ezer Ft, mely a pótelőirányzatok révén 85.997,- ezer Ft-ra
emelkedett. A pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az Önkormányzatnak a bevételi előirányzatok fő
összegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett kiadási előirányzatok összegét is meg
kell emelnie. A rendelet-tervezet elfogadását javasolta. A napirendet vitára bocsátotta.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a rendelet-tervezet elfogadását javasolta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
rendeletet alkotta:
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9/2010. (XII.08.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.12.) Kt.
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 18.15 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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