
Jegyzőkönyv 

mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 

28.-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 

 

Napirendi pontok: 

 

 

 

1. Tájékoztatás magasabb vezetői megbízás visszavonásáról 

2.  Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

3/2011. (II.11.) számú rendeletének módosításáról 
 

 

 

 

                                   

                            

    

 

 

 

 

 

 

 

Határozat: 29/2011. (IV.28.) 

Rendelet: 8/2011. (IV.28.) 
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Határozat: 

29/2011.(IV. 28) számú határozat 

tájékoztatás tudomásulvétele 

 

Rendelet: 

8/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.11) számú 

rendelet módosításáról 
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Jegyzőkönyv 

 

mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 

28.-án 8.00 órai kezdettel megtartott ülésén készült. 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Magyar Sándorpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítva, 

hogy a polgármester és a 3 képviselő jelenlétében a testület 

határozatképes. 

A jegyzőkönyvvezetésre Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea körjegyzőt 

kéri fel, választását a Képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatja.  

A polgármester indítványozza, hogy a napirendi pontok a meghívókban 

rögzítettek túl kerüljön kiegészítésre a tájékoztatás magasabb vezetői 

megbízás visszavonásáról című napirendi ponttal. 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja. 

Napirendi pontok: 

1. Tájékoztatás magasabb vezetői megbízás visszavonásáról 

2.  Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

3/2011. (II.11.) számú rendeletének módosításáról 
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1. Tájékoztatás magasabb vezetői megbízás visszavonásáról 

Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea körjegyző tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-

testülete Bertók Józsefné a   Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben létrejött magasabb vezetői 

megbízását 2011. április 28. hatállyal visszavonta. 

 

Mivel hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra 

teszi fel a tájékoztatás elfogadását, amelyet a Képviselő-testület 

egyhangúlag 3 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadott meghozta a következő határozatát: 

 

29/2011. (IV.28.)  számú határozat 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásulveszi, hogy 

Újszentmargita Község nkormányzat Képviselő-testülete a   Hunyadi 

Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

létrejött magasabb vezetői megbízását visszavonta. 

 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

3/2011. (II.11.) számú rendeletének módosításáról 

 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy Folyás Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete által a 3/2011. (II.11) számon 

elfogadott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása vált szükségessé a működési és felhalmozási mérleg 

egyensúlyának biztosítása miatt. Ennek értelmében a felhalmozási célra 

biztosított hitel előirányzatának 2.000 e Ft-al történő módosítása vált 

szükségessé, míg a működési célú hitelek előirányzata ennyivel csökken. 
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Ennek értelmében sem a költségvetés főösszege, sem a forráshiány 

összege nem változik, de szükséges az átvezetés. 

 

Hozzászólások: 

Csirmaz János alpolgármester elmondja, hogy ez egy technikai 

módosítás, javasolja az elfogadását. 

Gulyás László képviselő elmondja, hogy a rendelet módosítását 

támogatja. 

 

Mivel hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra 

teszi fel a költségvetési rendelet módosításának elfogadását, amelyet a 

Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal , tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadott meghozta a következő rendeletét: 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2011. (IV.28.) számú 

önkormányzati rendelete  

 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.11) 

számú rendelet módosításáról 

 

Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és a 

91. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 

2011. évi költségvetéséről  szóló 2010. évi CLXIX. tv., valamint az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. rendelkezései alapján az 

alábbiak szerint módosítja a 3/2011. (II.16.) számú rendeletét 

(továbbiakban: Rendelet). 
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1 § 

 

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a 

3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, a 5. számú 

melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 

 

2. § 

 (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybe lépését 

követő napon hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

         Magyar Sándor sk.                 Dr. Sulyokné  Dr. Ladányi Andrea sk. 

 polgármester        körjegyző 

 

  

 

Mivel más napirend és hozzászólás nem volt Magyar  Sándor 

polgármester  az ülést bezárja. 

Kmf. 

 

 

 

           Magyar Sándor                     Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea 

           polgármester körjegyző 

 

 


