EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. DECEMBER 28. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. december 28-án 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Ecsedi János alpolgármester
Bódi István képviselő
Czinege Zoltán képviselő
Gál-Szalai Erika képviselő
Hajduné Holló Katalin képviselő
Soltész Gábor képviselő
Tardi Kálmán képviselő
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

NAPIREND:
1./ Előirányzat módosítások
413/2015.(XII.18.) sz. határozat
Ecsedi János alpolgármester:
Köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Mivel Polgármester a
kistérségi ülésen van, felkérte a testületi ülés vezetésére. A rendkívüli ülés összehívását az
indokolta, hogy az elmúlt időszakban a REKI pályázaton 23,3 millió Ft-ot nyert
önkormányzatunk, és ezzel kapcsolatosan előirányzat módosítások váltak szükségessé, és ezekről
kellene dönteniük. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes,
mivel a 9 fős Képviselő-testületből 7 képviselő jelen van. Vitéz Zsolt képviselő nem tud részt
venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Czinege Zoltán és Gál-Szalai Erika
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt bízza meg a
Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy az alábbi napirendet tárgyalja meg a Képviselő-testület:
-

Előirányzat módosítások

Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Napirend tárgyalása:
1./ Előirányzat módosítások

Ecsedi János alpolgármester:
A határozati javaslatot mindenki megkapta. Ezzel kapcsolatosan átadja a szót Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezető részére.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A rendkívüli támogatás felhasználása miatt válik szükségessé a határozati javaslatban szereplő a.)
b.) c.) pontban megjelölt előirányzat módosítás. Ez a zárolt tételek feloldásáról szól.
Az a.) pont a Balmazújvárosi Többcélú Társulása részére átadandó 2 950 000 Ft működési célú
támogatás feloldásáról szól. A b.) pontban 1 710 000 Ft az Önkormányzati Tűzoltóság működési
támogatásának előirányzata tekintetében, a c) pontban pedig az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
részére működési célú pénzeszköz előirányzata 7 601 000 Ft összegben kerül feloldásra a zárolás
a határozati javaslat szerint. Illetve a határozati javaslat d.) pontja arról szól, hogy 2 576 000 Ft
előirányzattal megemelkedik az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési célú támogatásának
előirányzata. Ez az összeg az, amit az önkormányzat a REKI támogatás keretén belül meg tudott
igényelni az Újszentmargita település által meg nem fizetett 2015. évi működési célú pénzeszköz
összegével.
Ecsedi János alpolgármester:
Megkérdezi, hogy a határozati javaslatról egyben szavazzanak, vagy igényli valaki, hogy
pontonként szavazzanak.
Mivel nincs igény a pontonként történő szavazásra, kérdés hozzászólás szintén nincs, kéri, hogy
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
413/2015. (XII.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott,
hogy az alábbi előirányzat módosításokat hagyja jóvá:
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a.) Az Egyek Nagyközség Képviselő-testülete által zárolásra került kiadási
előirányzatok közül feloldásra kerül 2 950 ezer forint összegű
előirányzat (Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás), az Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre – társulások és
költségvetési szerveik részére kiadási előirányzat.
b.) Az Egyek Nagyközség Képviselő- testülete által zárolásra került
kiadási előirányzatok közül feloldásra kerül 1 710 ezer forint összegű
előirányzat (Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás), az
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyéb civil
vagy más non-profit szerveknek kiadási előirányzat.
c.) Az Egyek Nagyközség Képviselő- testülete által zárolásra került
kiadási előirányzatok közül feloldásra kerül 7 601 ezer forint összegű
előirányzat (Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.), az Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre non profit gazdasági társaságok
részére kiadási előirányzat.
d.) Az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatásának
előirányzatát 2 576 ezer forint összegű előirányzattal megemeli, az
Újszentmargita település által meg nem fizetett, 2015. évi működési
célú pénzeszköz összegével.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az alpolgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 10:10 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző/jegyzőkönyvvezető

______________________
Ecsedi János
alpolgármester

______________________
Czinege Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Gál-Szalai Erika
jegyzőkönyv hitelesítő
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