Balajt község Önkormányzatának
KÉPVISELŐTESTÜLETE
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

1- 20 / 1 //2009.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi november hó 27-én, pénteken 8 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén
elhangzottakról
Jelen vannak:

Távol maradt:

Kiss Ferenc

polgármester

Kiss Ferencné
Beri Aladár
Berzi István
Szabó Árpád Zoltán

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Csathó László

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András
Kisida Gábor Andrásné
Nagy Zoltánné
Meghívottként jelen van:

------------------

Érdeklődőként jelen van:

-----------------

körjegyző
gazdálkodási ügyintéző
jegyzőkönyvvezető

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat
megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület tagjai közül 5 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, az írásos előterjesztések napirendre tűzésére.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és az alpolgármester egybehangzóan - 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:

Napirend:
1./ Az önkormányzat 2009. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
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2./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervezetének (koncepciójának) megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

A napirend tárgyalása:

1./ Az önkormányzat 2009. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: Korrekt előterjesztés, mely a jegyző úr által koordinálva.
Javaslom elfogadásra.
dr. Takács András körjegyző: A pénzügyessel átbeszéltük, további hozzáfűzni valónk nincs.
Kiss Ferencné alpolgármester: Az önkormányzat mindent időben kifizet, senki hátrányt nem szenved.
Beruházásokat a jövőben szűkösebben lehet majd tervezni.
Beri Aladár képviselő: Hiányolom a polgármester úr aláírását továbbra is az előterjesztésekről.
Kiss Ferenc polgármester: Az anyag, ill. anyagok aláírására az eddigiekben is azt követően került sor,
hogy a testület azt, ill. azokat jóváhagyta, elfogadta.
Berzi István képviselő: Az előterjesztőnek az előterjesztést akkor alá kell írnia, vagy nem?
dr. Takács András körjegyző: Az a helyes, ha alá van írva.
Formálisan a név feltüntetésével is elfogadható és tárgyalható egy-egy előterjesztés, de pl.: egy adásvételi
szerződés nem lehet aláíratlan.
Egy-egy előterjesztés elkészítője, összeállítója az esetek többségében az ügyintéző, s nem az aláíró.
Az ügyintézők állítják össze, készítik el és terjesztik Önök elé a megvitatandó anyagokat.
Berzi István képviselő: A polgármester úr nem is látta, nem is ismerte a kiküldött anyag tartalmát – a
legutóbbi ülésen ezt hallottuk.
Beri Aladár képviselő: Ha nekünk alá kell írnunk az előterjesztéseinket, akkor neki is.
Kiss Ferenc polgármester: A kiküldött anyagnak egyeznie kell a jegyzőkönyvben rögzítettekkel és annak
mellékleteivel.
Berzi István képviselő kéri jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy részére Kiss Ferenc polgármester a
hozzászólás jogát nem adja meg.
Kiss Ferenc polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.
A képviselőtestület egybehangzóan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a
következő tartalmú határozatot hozta:
214/2009. (XI.27.) sz. határozat:
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. n. évi végrehajtásáról
beszámoló
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. n. évi végrehajtásáról szóló
beszámolót jóváhagyja, az abban foglaltakat helybenhagyja.
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(Beszámoló egy példánya a határozat mellékletét képezi.)
Felelős: ---Határidő: ----

2./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervezetének (koncepciójának) megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: A koncepcióban foglaltak nem kötelezik az önkormányzatot az abban leírtak
betartására.
dr. Takács András körjegyző: Ez egyfajta iránytű a költségvetés összeállításához.
Kiss Ferenc polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés elfogadását.
A képviselőtestület egybehangzóan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a
következő tartalmú határozatot hozta:
215/2009. (XI.27.) sz. határozat:
Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. A koncepcióban
felvázoltak figyelembevételével annak prioritásait, súlypontjait a következőkben
foglalja össze:


Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, az önkormányzat
működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás
feltételeinek biztosítása.



A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál maximálisan fel kell
tárni a saját bevételek növelésének, illetve a kiadások csökkentésének lehetséges
módjait, valamint a pályázati lehetőségek számba vehetőségét.



A település állampolgárai részére a kötelező önkormányzati feladatellátás
keretein belül szolgáltatások biztosítása, ezáltal az életviszonyok és azok
feltételeinek javítása, fejlesztése.



Fejlesztési célú kiadások (beruházások) tekintetében:
- új, indításra tervezett pályázatok előkészítése.



A kistérségi társulási feladatellátásban rejlő lehetőségek intenzív kihasználása,
a közös fejlesztések megvalósításához szükséges pályázatokon való részvétel.

Mindezen célokat az Áht. előírásainak figyelembe vételével vizsgálva lehet
megvalósítani: indokoltság, hatékonyság, gazdaságosság, szabályszerűség.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján a – jegyző által
összeállított – rendelet-tervezetet határidőn belül terjessze a képviselőtestület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 15.
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Szabó Árpád Zoltán képviselő: A 2010. évi, valamint a jövőbeni költségvetési tervezetek és beszámolók
összeállításával kapcsolatosan szeretné kérni, hogy a béreket és azok járulékait, egyéb bérjellegű
kiadásokat (a közalkalmazott, a közcélú foglalkoztatottak és a polgármester tekintetében) mindenkor
külön-külön kirészletezve szíveskedjen a testület elé terjeszteni a gazdálkodási ügyintéző.

Miután több hozzászólás nem volt polgármester megköszönte a részvételt, majd ezt követően a
képviselőtestület ülését 8 óra 30 perckor befejezetté nyilvánította.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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