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Jegyzőkönyv
Készült: 2013. február 14-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 4 jelen van. A polgármester elmondja, hogy azért került sor rendkívüli ülés összehívására, mert ajánlat
érkezett önkormányzati ingatlanok gazdasági célú megvételére, melyre az ajánlati kötöttség csak a hétvégéig áll
fenn. Tekintettel arra, hogy közben a költségvetés is olyan állapotba került, hogy ez első körös tárgyalás
megtartható, így az ezzel kapcsolatos anyagok is kiosztásra kerülnek. A polgármester – tekintettel az önkormányzat
gazdasági érdekére - javasolja, hogy az ingatlanok értékesítésére vonatkozó döntésről zárt ülésen döntsön a testület.
A testület a polgármester zárt ülésre vonatkozó javaslatával 4 igen szavazattal 0 ellenében egyetért.
A polgármester ezt követően javaslatot tesz a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagy
jóvá:
Napirend:
1. Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítésétől – zárt ülés
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megvitatása
Előadó: polgármester
1. napirendi pont – zárt ülés
(lsd. zárt ülés jegyzőkönyve)

2. napirendi pont
A polgármester átadja a képviselőknek az önkormányzat 2013. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés és
mellékletét, majd szóban is ismerteti a költségvetés új szerkezetét, főbb irányait, az egyes feladatokon a tervezet
szerint keletkező hiányokat illetve többleteket.
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen testületi ülésen nem javasolja a döntéshozatalt, a február
20-án, a tervezett együttes ülést követően lesz mód a költségvetés részletes vitájára, jelen ülésen csak az a cél, hogy
a képviselők megismerhessék az új szerkezetet és amikorra a részletes vitára kerül sor már megfelelő információk
birtokában legyenek a költségvetés tervezetével kapcsolatosan. A polgármester elmondja, hogy jelen rendkívüli
ülésen megjelenni nem tudó képviselők is kézhez kapják a jelen ülés anyagát is.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Túriné: Egyenlőre nem látja tisztán a költségvetést, hiszen eddig más formában kapták meg.
Varga: A következő ülésre a megszokott formában is rendelkezésére áll majd a testületnek a költségvetés. Úgy
gondolja, hogy ez az összesített táblázat jobban összefoglalja és megmutatja az egyes feladatokon
keletkező hiányt és többletet. Azt javasolja, hogy mindenki tanulmányozza a következő ülésre.
Csukáné: Szerinte ez a forma a költségvetési vita alapjának jó, mert külön-külön is és egyben is mutatja a
költségvetést.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti.
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