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Jeavzőkönvv

Készült: Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 2aU. óprilis 2j-án 75,00 órai
kezdettel megtartott nyilvónos ülésről,

Ütés helve: Képviselő-testület hivatala Kisszőtős

lelen vdnnak: Árik lstvón polgórmester
Mótis lstvón alpolgő rmester
Mótis lmre képviselő
SóriZoltón képviselő
Varga Kálmán betöltetlen képviselő hely

Harczi Lívia helyettes aljegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Árik István nolgármester : Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogl az 5 fő testületi
tagból 4 fő jelen van. ,,A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség
szempon§ából betöltöttnek kell tekinteni," (2011. évi CLXXXIX. tv. 47. § (2) bek. ha,nnadik rnondat)

Mególlapítja, hogy az ülés hatórozatképes, azt megnyitja.

Kéri, hogy aki a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal egyetért, kézfenntartóssaljelezze,

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazottal- ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alóbbi napirendet fogadja el:

NAPlREND:

1./Kisszőlős Község Önkormányzata 2OL3. évizárszámadásáróI és költségvetési
előirányzatainak módosításáról. Rendeletalkotás
Előterjesáő : Árik Istvan polgármester

2./ Vegyes ügyek: egyebek
zárt ülés: szociáIis étkeztetés kérelem elbírálása

Előteriesztő: Árik lstván polgármester



NAPlREND TÁRCYALÁ

l.t Kisszőlős Község Önkormányzata 2OL3. évizárszámadásáról és költségvetési
előirányzatainak módosításáról. Rendeletalkotás
Előterjesáő: Árik lstván polgármester

Árik István polaármester: A 2013. évi zórszámadással kapcsolatosan szóbeli kiegészítése,
hogy a takorékos gazdálkodás mellett a bevételek 22865 e/rt-ban teljesültek, a kiodósok
pedig 22821_ e/Ft-ban realizőlódtak. Sajnos a költségvetési pénzmaradvóny 44 e/Ft.

Az előirányzatok módosításóról elmondta, hogy a bevételi előirónyzat 12702 e Ft-tal
növekedett, ebből az intézményi működési bevétel 219 e Ft-tal csökkent, a sajőtos működési
bevétel 349 e Ft-ta[ a tómogatősértékű bevételek pedig 11-590 e Ft-tal a felhalmozási
bevételek 982 e Ft-tal növekedett. A bevételi előirónyzatnak megfelelően 12702 e Ft-tal
növekedett a kiadősi előirányzat. Ebből 4661 e Ft személyi juttatős, 617 e Ft munkaodókat
terhelő járulékra, 3218 e Ft dologi kiadós előirónyzatóra lett fordítva. A tartaIék előirónyzata
768 e Ft-tal módosult.
A tómogatósértékű kiadős előirőnyzata 977 e Ft-tal növekedett,

Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet vitassák meg.

Mátis tmre képviselő: Támogatja a 2073. évi zórszómadósról szóló rendelet-tervezet
elfogadását.

Árik tstván polaőrmester: Köszöni a hozzászólást, miutón nincs más hozzászólős javasolja o
közterület filmforgatósi célú hasznólatóról kiküldött előterjesztésnek és ü rendelet-
tervezetnek megfelelően a rendelet megalkotásót.

Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodós
nélkül- megalkotta az alábbi Rendeletét a 2073. évi beszómolójóról és költségvetési
e l ői rá nyzata i na k m ódosítósó ról :

KtsszőLős xözsÉe öwronmÁNyzATA xÉpwsrtő-TEsTÜLETÉNEK

2|2074. (v.6.)
ö nko rmő nvzatí re ndelete

oz önkormányzat 2O73. évi beszómolójáról és költségvetésí előirányzatainak
módosítősáról

(Rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ Vegyes ügyek: egyebek
zárt ülés: szociális étkeztetés kérelem elbírálása

Előteriesztő: Árik lstván polgármester

Áfik lstván polqármester: Elmondja, hogy a vegyes ügyek között neki nincs bejelenteni
valója.



Bejelenti, hogy o továbbiakban zőrt ülés tartósára kerül sor.

A polgórmester a képviselŐ-testület nyilvónos ülését 75 óra 30 perckor berekesztette.
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