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Németh LászIő polgármester: Köszönti

a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-

testület határozatképes, mert 5 foből 5 fő megjelent.
Megnyida azilést 9 órakor.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
7. / A2016. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó:polgármester

2'/Egyéb ügyek
Előadó:polgármester

A

Képviselő-testület az ismertetett napirendet 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatothozta:
Kunpeszér Község Önkormán yzat Képviselő-testületének
1 8/20 1 6. (II .l2.) határ ozata
Napirend elfogadása
Kunpeszér Község Önkormrínyzat Képviselő-testülete 2016. februar 12. napjan megtar1ott
üléséneknapirendjét a következők szerint hatátozzameg
1

.l

A

20I 6. évi költségvetési rendelet elfogadása

Előadó:polgármester

2.lEgyéb ügyek
Előadó:polgármester

I.NapirendÍ pont tárgvalása

A2016. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó:polgármester
(Irásos előterjesztés

a

jkv. I. számumelléklete)

A

polgármester ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat, a tewezett bevételek és a
várható kiadások alakulását. Elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tewezet előkészítése
során igyekeztek feltámi mindazokat a feladatokat, melyeket az önkormányzat el!át. Az
előttünk álló évben is takarékos gazdálkodásra kell törekednünk. Elsődleges feladatunk
kötelező feladataink maradéktalan ellátása, intézményeinkműködőképességének biztosítása.
Betervezésre került kiadásként 1 M Ft támogatás azEgyitt KunpeszérértEgyesületnek, hogy
az Önkormányzattal és a helyi Vadásztársasággal20l6-ban közösen benyújtandó LEADER
pályázathoz az egyesilet az önerőt biztosítani tudja.
Betervezésre került bevételként 2 építésitelek értékesítése.

Kérdezi van e kérdés,hozzászőIás.

Kálozi Sándor kérdezi, hogy a 314-es <inkormányzati tulajdonú gyepterület értékesítésével
jutottunk e előbbre.
Németh Lászlő elmondja, hogy a földmérővel felvette a kapcsolatot, várjuk, hogy kijöjjön.
Németh Lászlő polgármester- amennyiben további kérdésnincs -javasolja a rendelet-teruezet
elfogadását.

Kunpeszér Községi Önkormrínyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattaI. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkiil az aIábbi rendeletet alkotta:
Kunpeszér Kiizség Önkormán yzat Képviselő_testületének
112016. (II.17.) iinkormányzati rendelete
Kunpeszér Ktizség Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről
(rendelet

a

jkv. 2. számímelléklete)

Il.Napirendi pont tárgYalása
Egyéb ügyek
Előadó: polgármester

Németh Lászlő polgármester kérdezi, hogy egyéb ügyben kérdése,észrevételeilletve

javaslata van e valakinek.

Milon Lászlő képviselő kérdezi, hogy magán tulajdonú területre vezető onkotmányzati

földutat saját költségén magiínszemély javíttathat e.
Németh Lászlő elmondja' hogy véleményeszerint nincs annak akadélya, az is segítség az
önkormányzat számtra. A képviselők egyetértenek a polgármester véleményével.

Mivelaz ülésnek több napirendje, kérdésés hozzászólás nem volt a polgarmester azt9 őra25
perckor bezárta.
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