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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének
március 14-én 1800 órakor megtartott nyilvános üléséről.

2013.

Az ülés helye: Művelődési ház nagyterme Vajszló
Jelen vannak:

Meghívottak:

Horváth István
Füles Ferenc
Gut Antal Attila
Tamási István
Uri Gergely
Váczi Lászlóné
Dr. Vittay Szilárd

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Balázs János
Tóth Boglárka
Vituska Gáborné

c. főjegyző
aljegyző
pénzügyi főmunkatárs

Horváth István polgármester:Tisztelettel köszönti a nyilvános testületi ülésen
megjelent képviselőket, meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, a képviselők
teljes létszámban megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Füles Ferenc és Gut Antal Attila
alpolgármester urakat.
Ismerteti a napirendi pontokat, megkérdezi, van-e kiegészítés, módosító
javaslat?
Más módosító javaslat, kiegészítés nem volt, a polgármester bocsátotta a
nyilvános ülés napirendi pontjait.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 7 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
70/2013. (III. 14. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
képviselőtestülete a nyilvános
testületi ülés napirendi pontjait,
és a jegyzőkönyv-hitelesítőkre
tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.)
Vajszló Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Vittay Szilárd PÜB elnöke
Füles Ferenc
alpolgármester
2.)
Egyebek
Ezt követően a nyilvános testületi ülés rátér a napirendi pontok érdemi
megtárgyalására.
1.) Napirendi pont
Vajszló
Nagyközség
Önkormányzata
2013.
megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Vittay Szilárd PÜB elnöke
Horváth István polgármester

évi

költségvetésének

Dr. Vittay Szilárd képviselő, PÜB. elnöke: A 2013. február 11-én és március
12-én megtartott ülésén a Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság részletesen áttárgyalta
a javaslatokat, az írásos előterjesztést, a részletes kimutatást. A bizottság
javasolt néhány módosítást, ami beépítésre került a költségvetésbe.
Még egy pontosítást szeretnénk: a megválasztott polgármester bérét a
határozatnak megfelelően módosítani szükséges a költségvetésben.
A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás felé a támogatási igényeknek megfelelően
kérjük betervezni.
Összegezve: A Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra a
költségvetést a képviselőtestületnek.
Tóth Boglárka aljegyző: Szeretném jelezni a képviselőtestület felé, hogy a
belső ellenőrzés még mindig megoldatlan, ezt már többször jeleztem.
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Horváth István polgármester: Javaslom, hogy önálló könyvvizsgálóval oldjuk
meg a feladatot, Maczekó Károly könyvvizsgálóval vegyük fel a kapcsolatot. Nagy
fegyelmet várok ilyen téren.
Füles Ferenc alpolgármester: A Társulás 370 eFt-ot kér, ennél olcsóbb legyen a
belső ellenőrzés.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Ez nem átvilágítás lenne, belső ellenőrzés,
ütemezés szerint.
Tóth Boglárka aljegyző: Nem kell minden évben mindent ellenőrizni.
Tamási István képviselő: A következő testületi ülésen tárgyaljunk róla.
Dr. Balázs János c. főjegyző: Maczekó Károly elég magas órabérrel dolgozik,
árajánlatot kell tőle is kérni.
Horváth István polgármester: A Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság javaslata
alapján szavazásra bocsátom Vajszló Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi
költségvetését.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete egyhangú, 6 fő igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
4/2013. (III. 14.) rendelete
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
megtárgyalta a 2013. évi költségvetési rendeletét,
azt elfogadta.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: címzetes főjegyző

2.) Napirendi pont
Egyebek
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Horváth István polgármester: Van-e az Egyebek napirendi ponton belül
hozzászólás, vélemény?
Horváth István polgármester: Megállapította, hogy a nyilvános testületi ülés a
napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat meghozta. A
jelenlévők munkáját megköszönve az ülést 18,35 órakor bezárta, ezt követően
folytatólag zárt testületi ülés megtartására kerül sor, mely ülésről külön
jegyzőkönyv készül.

k. m. f.

Horváth István
polgármester

Dr. Balázs János
címzetes főjegyző

Füles Ferenc
alpolgármester
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gut Antal Attila
alpolgármester
jegyzőkönyv-hitelesítő
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