JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5.-én,
16 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen.
Határozat száma
20/2014.(II.5.)

Tárgya
A 2014. évi költségvetés első fordulós tárgyalása.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Vígh Lászlóné aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. A 2014. évi költségvetés első fordulós tárgyalása.
Előadó: polgármester
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a
testület határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
napirendi pontok tárgyalását.
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kovács Dánielt.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Kovács Dániel képviselő
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta
Kovács Dánielt jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Koska Pált.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Koska Pál képviselő
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta
Koska Pált jegyzőkönyv hitelesítőnek.
I. napirendi pont: A 2014. évi költségvetés első fordulós tárgyalása.
Zagyva Ferencné: A 2014. évi költségvetéséhez részletesen átnéztük az ülés előtt az indoklási
lapokat. Az indoklási lapok tárgyalása közben Keményné Pozsik Éva két beadványt adott be. Az
egyikben az iparűzési adó eltörlését kéri, a másikban a József A. és a Bem utak felújítását.
Dr. Katona Miklósné: A két beadványt én biztosan támogatni fogom, ezt a II. fordulóban kell
tárgyalni?
Vígh Lászlóné: Igen, most még a teljeskörű számadatokkal nem rendelkezünk a rendelet
elfogadásához, így nincs még pontos információ a fejlesztésre rendelkezésre álló összegről sem.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
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A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerinti tartalommal
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, változtatás nélkül:
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
20/2014.(II.5.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének első fordulós tárgyalásán áttekintette a központi költségvetési bevételeket és a
rendelkezésre álló adatok alapján elkészült indoklási lapokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a gazdálkodási előadó bevonásával a 2014.
évi önkormányzati költségvetési rendelet-tervezetet a hiányzó adatok rendelkezésre állását
követően készítse el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet
legkésőbb 2014. február 25-ig terjessze elő a Képviselő-testület részére.
A költségvetés tovább tervezéséhez a testület az alábbiakról dönt:
a) 2014. évre nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.
b) A személyi juttatásokat a kötelező illetmény – és béremelésen felül nem emeli meg.
c) Nem tervez közbeszerzési eljárást 2014. évre.
d) A közétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáit nem kívánja módosítani.
Határidő: 2014. 02.25.
Felelős: polgármester, jegyző, gazdálkodási előadó

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Koska Pál
jkv. hitelesítő

Tarjányi Lászlóné
jegyző

Kovács Dániel
jkv. hitelesítő
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