Iktatószám: 453/2013.

Jegyzőkönyv
Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 7-én megtartott nyílt üléséről.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Kisvásárhely képviselő-testület, 2013.február 07-én 15,00 órakor kezdődő,
nyilvános üléséről.
Helye: Kisvásárhely, Önkormányzati Hivatal – Kisvásárhely.Petőfi u.7.
Jelenlévők: reicz Jánosné polgármester, Hogyor Katalin alpolgármester, Juhász Tiborné
képviselő.
Tanácskozási joggal vett részt az ülésen:
Dr.Szabó Sándorné aljegyző
Határozatképesség: A nyilvános ülésen a polgármesterrel együtt a képviselő-testület létszáma
3 fő volt, - a fentiek értelmében a határozatképesség 3 fővel biztosított.
A polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait és az alpolgármestert valamint az
aljegyzőt
Napirend:
1./ Jelentés a vagyonnyilatkozat leadásáról.
Előadó: Reicz Jánosné polgármester
2./ Kisvásárhely Község2013.évi költségvetésének tárgyalása I. ütem
Előadó:Reicz Jánosné polgármester
A képviselő-testület a fenti napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag, 3 igen szavazat
mellett elfogadta.
1. Jelentés a vagyonnyilatkozat leadásáról.
Előadó: Reicz Jánosné polgármester
A Polgármester ismertette, hogy a mai napon tartotta az ügyrendi bizottság az ülését és megállapította,
hogy minden képviselő eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A napirendhez hozzászólás, kérdés észrevétel nem érkezett, azért a Polgármester javaslatára a
Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
KISVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013.(II.07.) határozata:
Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy a települési képviselők
és hozzátartozóik a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló
2000.éviXCVI.tv.10/A §.(1) bekezdésében előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek
határidőre eleget tettek. Képviselői jogaikat gyakorolhatják és a meghatározott juttatásokban
részesülhetnek.
Felelős: Reicz Jánosné polgármester
Határidő: folyamatos
.
.
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2./Kisvásárhely Község2013.évi költségvetésének tárgyalása I. ütem
Előadó:Reicz Jánosné polgármester
A Polgármester ismertette, hogy a napokban készülnek el az önkormányzati és intézményi
költségvetési tervezések 2013.évre. Első fordulóban, számszakilag is kimutathatóan tervezésre

kerültek az elmúlt évekhez hasonlóan a bevételek és a várható kiadások összege
szakfeladatonként.
A kiosztott tervezeteket a képviselők áttekintették és javasolták mindenhol a költségtakarékos
tervezést az önkormányzat működőképessége miatt, és javasolták azokat az intézkedéseket amelyeket
a költségvetés tervezésénél vegyenek figyelembe.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazat mellett az alábbi
határozatot hozta:

KISVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013.(II.07.) határozata:
Kisvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi
költségvetés előkészítésével kapcsolatos feladatokat és a következő intézkedéseket hozta:
-A 2013. évi költségvetés elkészítésénél az Önkormányzat, és a Közös hivatal tekintetében az
éves gazdálkodás során szigorú költségtakarékosságra kell törekedni.
- Az Önkormányzat működőképességének megtartása érdekében fokozottan kell figyelni,
hogy ne legyen működési hiány, illetőleg, hogy az önkormányzati kötelező feladatok továbbra
is ellátásra illetőleg maradéktalanul finanszírozásra kerüljenek.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert intézkedjen a 2013. évi költségvetési rendelet
elkészítéséről majd annak elfogadása céljából a képviselő-testület elé terjesztéséről.
Felelős:Reicz Jánosné polgármester,
Határidő: 2013.március 15.

Más észrevétel, hozzászólás nem volt, a Polgármester a nyilvános ülést berekesztette.
K.m.f.

Reicz Jánosné
polgármester

Dr.Szabó Sándorné
aljegyző
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