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Készült: Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február
napján 14 órai kezdettel megtartott rendkivüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: a Közös

27.

Hivataltanácskozó terme.

Jelen vannak:

TávoI maradt:

Törő Péter polgármester
Hideg Tamás képviselő
Juhász Zsuzsanna képvise!ő
Kovács Gábor képviselő
Véhman János képviselő,
Feuerbach Szabolcs képviselő,
Hotváth Zolán képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző
Györe Erika jegyzőkönyvvezető

Törő Péter polgármester megállapítja, hogy a testületből 5 íő jelen van,
Feuerbach SzaboIcs és Horváth Zoltán képviselők igazoltan vannak távol, az
ülés határozatképes, ezzel a testületi ülést megnyitja.

Elmondja,hogy

az ülés összehívása

előterjesztésekkel együtt kerü lt kikü ldésre.

írásos meghívóval történt, amely

az

Törő Péter polgármester: megkérdezte, hogy a javasolt napirenddel kapcsolatban
van-e kérdése,javaslata, észrevételeva laki nek.
Miután egyéb kérdés,javaslat nem hangzott el,
előterjesztett napirendijavaslat

elfogadását.

a polgármester kezdeményezi az

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:
NAP!REND:
1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása (2l2O19. (llt.01.)
ör.)

Előadó: Törő Péter polgármester.
(lrásbeli előteriesztés.)
2. Egyebek
1. Napirendi pont
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésénekelfogadása (212019.U1.0í.) ör.)
E!óadó: Törő Péter polgármester

a költségvetés tervezetét mindenki
megkapta írásban, Amennyiben kérdésvan, úgy arra a jelen lévő Bék Józsefné
gazdálkodási előadó válaszol.
Törő Péter polgármester: elmondja, hogy

d

-3Juhász Zsuzsanna képviselő: véleményeszerint sokkal egyszerűbb lenne ha a
exel táblázatokban készülne el a költségevtéssel kapcsolatos anyag, mert úgy
könnyebben ki lehetne küszöbölni

az esetleges számolási hibákat.

Bék Józsefné gazdálkodási előadó: válaszában elmondja, hogy ezek az adatlapok
word-ben készültek, igy ezt nem lehet átalakítani táblázattá, és ez a szokásos és
elfogadott formája a költségvetési táblázatoknak.

Juhász Zsuzsanna képviselő feltette

a

rendelet mellékleteivel kapcsolatos

kérdéseit, melyre Bék Józsefné gazdálkodásielőadó egyenként választ adott.

Véhman János képviselő: elmondja, hogy megkérdezte

az

Agrokémia
főkönyvelójét, aki elmondta hogy az előző évben akkora árbevételük volt, hogy idén
jelentősen több iparűzési adót fognak fizetni, így nagyon jól áll az önkormányzat
jelenleg anyagilag. Megérdezte, hogy az Ürgevári Sertéstelep fizet-e iparűzési adót?

Törő Péter polgármester: lgen fizet, a részleteket az adós kolléganőnél lehet
megtudni. Mivel egyéb kérdés,észrevétrelnem hangzott el, ismerteti javaslatát a
rendelet elfogadására.
képviselő-testület 5 igen szavazattal,
alkotta meg az alábbi rendeletét:

A

0 tartózkodással és 0 eIlenszavazattal

Szakály Község Ön ko rm á nyzati Képviselő-testü letén ek
212019.(III.01.)
ö n

ko rm á

az önkormányzat

nyzati rendelete
2019. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Napirendi pont

Egyebek

Juhász Zsuzsanna képviselő: elmondja, hogy a temető kapu állandóan tárva-nyitva
van, és a kiskaput sem lehet becsukni. Erre kellene valami megoldást találni.

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy temetés után már senki nem csukja be a
kaput, de valami megoldáést fognak rá találni. Sajnos a temetőben és a faluban is
egyre nagyobb gondot okoznak a kóborló kutyák. Javasolja, hogy plakáton tegyenek
közzé egy felhívást, hogy mindenki tartsa zárva a kutyáját, és ha nem történik
változás, akkor sintér kell igénybe venni, hogy megoldják ezt az egyre nagyobb
problémát,

Törő Péter polgármester mivel egyéb kérdés,hozzászőlás nem hangzott el,
nyilvános ülést í4 óra 40 perckor bezárta.
K.m.f.
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Dr. Schutztiech Ferenc

címzetes íőjegyző
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