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2012. május 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésen született döntések:

Rendeletek:

3/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 1/2012. (II. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:

Nem volt elfogadott határozat.

3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Tel: 46/466-101; Fax: 46/466-101; e-mail: polgonod@t-online.hu

JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 14-én 16,30 órai kezdettel
megtartott rendes üléséről.
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
-

szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária képviselő, Gulyásné Sági Julianna képviselő, Vida Miklós képviselő.
tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző és Virág Istvánné pénzügyi előadó
meghívottak: Bordás Géza a CKÖ elnöke, Lukács Tibor a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat alelnöke

Tarnóczi József polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, és külön tisztelettel
köszöntöm Lukács Tibor urat, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat alelnökét és Bordás Tibor
urat, a CKÖ elnökét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő képviselő közül, 5 fő jelen van,
Zavarkó Zoltán és Horváthné Kádár Judit képviselők igazoltan vannak távol, előre jelezték
távolmaradásukat, így a testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Vida Miklós képviselő urat és Gálné Tatár Mária képviselő asszonyt javaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, Gálné Tatár Máriát és Vida Miklóst a jegyzőkönyvhitelesítéssel.
Tarnóczi József polgármester:
Egyetlen egy napirendi pontunk van, a 2012. évi költségvetési előirányzat módosítása az
ÖNHIKI pályázathoz. A kiküldött napirendi javaslatot és az anyagot mindenki megkapta, aki
a napirendi ponttal egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontot.
Napirendi pontok:
1. napirendi pont: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása az ÖNHIKI pályázathoz
1.np:// 2012. évi költségvetési rendelet módosítása az ÖNHIKI pályázathoz
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Tarnóczi József polgármester:

A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását az ÖNHIKI pályázat
benyújtásához megtárgyalta, megkérdezném a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság részéről milyen döntés született.
Gulyásné Sági Julianna a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a 2012.
évi költségvetési előirányzat módosítását.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm. A napirendi ponthoz kérdése, hozzáfűznivalója van-e valakinek?
Amennyiben nincs, akkor aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, hogy ezek szellemében módosítsuk a költségvetést, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (V. 15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.)
számú önkormányzati rendeletében meghatározott (a továbbiakban: R.) 2012. évi költségvetés
főösszegeit az alábbiak szerint módosítja és az önkormányzat 2012. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési hiány összegét
-ebből működési
felhalmozási

343.358 E Ft-ban
361.358 E Ft-ban
18.000 E Ft-ban
18.000 E Ft
0 E Ft

állapítja meg.
2. §
(1) Az R. 1/a. számú melléklete helyébe az e rendelet 1.) számú melléklete lép.
(2) Az R. 2/a. számú melléklete helyébe az e rendelet 2.) számú melléklete lép.
3.§
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Jelen rendelettel nem módosított paragrafusok és mellékletek változatlanul hatályban maradnak.
4.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm szépen a testületnek, hogy volt kedves bejönni, az ülést bezárom.

k.m.f.

Tarnóczi József
polgármester

Dr. Kiss Krisztián
jegyző

Vida Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gálné Tatár Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő
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