Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 11.
napján de. 11.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Békefi Edina alpolgármester
Rolkó Gábor képviselő
Fodor Péter képviselő
Marton János képviselő igazoltan távol.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Tigelmann János üdülőtulajdonosi képviselő
Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően megállapította, hogy
a testületi ülés 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Marton János képviselő igazoltan
távol tartózkodik az üléstől.
Majd ismertette, hogy a rendkívüli ülés összehívására a Tihanyi Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetésének megtárgyalása és az önkormányzati éves költségvetés módosítása
okán került sor. Kéri, hogy a kiadott anyagnak megfelelően fogadja el a testület a rendkívüli
ülés napirendjét.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:
Napirendi pontok:
1./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felülvizsgálata.
Előadó: Szabó László polgármester
A napirend elfogadását követően a képviselő-testület megkezdte a napirendi pontok
tárgyalását:

1./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán átadja a szót dr. Panyi Szilvia Orsolya
kirendeltség vezetőnek.
dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető: ismerteti, hogy Tihany pénzügyi dolgozói
elkészítették a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének tervezetét,
mely a Tihany Község Önkormányzat költségvetésének részét képezi. A közös hivatalt
fenntartó önkormányzatoknak határozati formában kell jóváhagynia a Közös Hivatal
költségvetését március 11-ig, mivel Tihanyban március 12-én lesz az önkormányzati
költségvetés elfogadása és ebbe épül be a Közös Hivatal teljes költségvetése is. Az írásbeli
előterjesztés részletesen tartalmazza az adatokat. Balatonudvari Önkormányzat idei évi
költségvetése már tartalmazza átadott pénzeszközként az önkormányzat által a tihanyi közös
hivatal részére fizetendő éves támogatás összegét.
Szabó László polgármester: amennyiben nincs kérdés, úgy javasolja a határozati javaslat
szerinti határozat elfogadását.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazattal 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34./2013. (III.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt részletezésnek
megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését elfogadja. A
Közös Hivatali költségvetés főösszegét 97.993.000,- Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari
Kirendeltségének működéséhez – a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
Megállapodás VII. fejezet 2.c) pontja alapján - átadott pénzeszközként 20.727.000 Ft-ot
biztosít a 2013. évi költségvetésében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadott pénzeszköz folyamatos
évközbeni átutalásáról gondoskodjon.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal, majd folyamatos
Felelős: Szabó László polgármester és Németh Tünde jegyző

2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felülvizsgálata.
Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán átadja a szót Meilingerné Simon
Natália pénzügyi ügyintézőnek.
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: részletesen ismerteti az írásbeli
előterjesztésben foglaltakat, melyek következtében van szükség a költségvetési rendelet
megváltoztatására. A változtatás oka tehát, hogy eltérő adatok szerepelnek a két elektronikus
felületen és a pénzügy a korábbi adattal dolgozott.

dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető: az egyszerűbb pénzügyi kezelhetőség
érdekében javasolja, hogy a 6-os számú önkormányzati rendelet kerüljön hatályon kívül
helyezésre, és a megváltozott adatok miatt egy új költségvetési rendelet kerüljön elfogadásra.
Szabó László polgármester: amennyiben nincs kérdés, úgy javasolja az írásbeli
előterjesztésnek megfelelően az új költségvetési rendelet elfogadását.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazattal 0
tartózkodás mellett az alábbi rendeletét hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának
2013. évi költségvetéséről

A rendelet a mellékletekkel együtt jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a testületi ülést 11.45 órakor
bezárta.

K.m.f.
Szabó László
polgármester

dr. Panyi Szilvia Orsolya
kirendeltség vezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Marton János képviselő

Rolkó Gábor képviselő

