J e g y z ő k ö n y v

Készült: Győrladamér Község Képviselőtestületének 2O13. február 26-án
tartott soron következő nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Kettinger János polgármester
Gorgosilits Márta alpolgármester
Kiss Sándorné képviselő
Dombóvári Rita képviselő
Makkos Dóra képviselő
Nagy Kornél képviselő
Németh Martina megbízott jegyzőkönyvvezető
Hiányzó:
Meghívottak:

ifj. Lenti István képviselő
Erdélyi Gáborné gazdálkodási előadó

Kettinger János polgármester megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes.
Napirendi

javaslat:

1.)

A 2012. évi költségvetés módosítása, elfogadása
/Előadó: Erdélyi Gáborné gazdálkodási előadó /

2.)

A 2013. évi költségvetés tárgyalása, elfogadása
/Előadó: Németh Martina gazdálkodási előadó /

3.)

Egyéb, aktuális ügyek tárgyalása

4.)

Kérdések, interpellációk

Napirendek tárgyalása:
1.)

A 2012. évi költségvetés módosítása, elfogadása
/Előadó: Erdélyi Gáborné /

Erdélyi Gáborné ismertette a képviselő-testülettel, hogy az
önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító rendeletét módosítani kell a
2012. év II. félévében történt módosítások miatt, az eredeti előirányzatok a
központi előirányzatok, finanszírozási műveletek és egyéb bevételek változásai
miatt.
Erdélyi Gáborné részletesen ismertette az írásos rendelet-tervezet
előterjesztésében foglaltakat, tájékoztatta a képviselőket a mellékletekben
részletezett bevételek és kiadások alakulásáról.
A képviselő-testület tagjai a költségvetés módosításával kapcsolatos írásos
előterjesztést előzőleg megkapták, a rendelet-tervezettel kapcsolatosan egyéb
kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
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A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletét alkotta:
Győrladamér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. ( II.26.) rendelete
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.
/ a rendelet a jegyzőkönyv melléklete /
2.)

A 2013. évi költségvetés tárgyalása, elfogadása
/Előadó: Németh Martina /
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztést előzőleg

megkapták.
Németh Martina gazdálkodási előadó részletesen ismertette a testületi tagokkal
az írásos előterjesztésben foglaltakat valamint, az előző testületi ülésen
tárgyalt költségvetési tervezethez képest történt változtatásokat.
A költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatosan a képviselőknek egyéb
kérdése, hozzászólása nem volt.
A képviselő-testület a 2O13. évi költségvetési előterjesztést elfogadta és
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletét alkotta:
Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2O13. ( II.26. ) rendelete
Az önkormányzat 2O13. évi költségvetéséről.
/ a rendelet a jegyzőkönyv melléklete /

A napirendi pontok tárgyalása után kérdés, interpelláció nem volt.
A képviselő-testület egyhangú döntése alapján az ülést a zárt üléssel folytatták
tovább.

kmf.
Kettinger János
polgármester

Németh Martina
gazdálkodási előadó
( a jegyző megbízásából)
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