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Szam: 106-9/2014.

Jegyzokonyv

Keszult: Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. szeptember 24-en 9.00
oral kezdettel megtartott nyilvanos kepviselo-testtileti uleserol.

Az ules helye: Onkormanyzati Hivatal
Vinar, Koztarsasag u. 38.

Jelen vannak:

A kepviselo-testiilet tagjai:

Horvath Csaba polgarmester
Kranitz Attila Ernone alpolgarmester
Markus Jozsef kepviselo

Tandcskozdsi joggal meghivottkent resztvevo:

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Hidnyzok:

Nemeth Miklosne kepviselo
Varga Anita kepviselo

Horvath Csaba polgarmester koszonti az iiles resztvevoit. Megallapitja, hogy a kepviselo-
testiilet 5 tagjabol 5 fo kepviselo az ulesen jelen van, melyre tekintettel a kepviselo-testiilet
hatarozatkepes. Megnyitja a nyilvanos iilest es megkerdezi a kepviseloktol, hogy az irasban
megkuldott napirenden kivul van-e mas javaslatuk. Miutan egyeb napirendi javaslat nines, a
polgarmester szavazasra bocsatja a kovetkezo napirendi javaslat elfogadasat.

N a p i r e n d:

T a r g y : E l o a d o :

1./ Rendkiviili tamogatasi igeny benyujtasa Horvath Csaba polgarmester
a 7/2014.(L31.) BM rendelet alapjan



Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil elfogadja az tiles napirendjet.

N a p i r e n d targyaiasa:

I./ Rendkiviili tamogatasi igeny benyujtasa a 7/2014.(L31.) BM rendelet alapjan (szobeli
eloterjesztes)
Eloado: Horvath Csaba polgarniester

Horvath Csaba polgarmester:
Elmondja, hogy az onkormanyzat miikodokepessegenek megorzese erdekeben lehetoseg van
tamogatasi igeny benyujtasara a Belugyminiszteriumhoz, melynek felteteleit a megyei
onkormanyzati tartalekbol nyujtott tamogatasokrol es a rendkivuli onkormanyzati
tamogatasrol szolo 7/2014.(1.31.) BM rendelet hatarozza meg. Az eves onkormanyzati
koltsegvetes elfogadasakor 1 376 ezer Ft mukodesi hiannyal szamoltak. A gazdalkodas
jelenlegi helyzete alapjan javasolja, hogy 886 ezer Ft osszegu tamogatasi igenyt nyujtson be a
kepviselo-testiilet. A tamogatasi igenyt indokolja, hogy ipariizesi adobol 200 ezer Ft
visszafizetesi kotelezettsege, valamint kozos feladatellatasra 403 ezer Ft, kozuzemi
szolgaltatasokra 179 ezer Ft, ber es segelyfizetesre, 50 ezer Ft, elelmiszervasarlasra 57 ezer Ft
fizetesi kotelezettsege van az onkormanyzatnak. Tamogatas hianyaban az onkormanyzat ev
vegeig nem tudja visszafizetni azt a folyoszamlahitelt, arnit a mukodes biztositasa erdekeben
kenytelen igenybe venni.

Miutan kerdes es hozzaszolas nines, a polgarmester szavazasra bocsatja a tamogatasi igeny
benyiijtasarol szolo hatarozati javaslat elfogadasat.

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil hozza a kovetkezo hatarozatot:

31/2014.(IX.24.) kepviselo-testuleti hatarozat

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az Onkormanyzat
mukodokepessegenek megorzese erdekeben, igenylest nyujt be a megyei onkormanyzati
tartalekbol nyujtott tamogatasokrol es a rendkivuli onkormanyzati tamogatasokrol szolo
7/2014.(1.31.) BM rendelet szerinti tamogatas irant.

Az igenyelt tamogatas osszege: 889 000 Ft.

Felkeri a polgarmestert, hogy az igenyles hataridore torteno benyujtasarol gondoskodjon.

Hatarido: 2014. szeptember 30.
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

Miutan egyeb napirendmincs, a polgarmester 9.15 orakor bezarja a kepviselo-testuleti vilest.

1 " ^v _
Horvath Csaba dn Szabadics Zszsanna
polgarmester jegyzo



9535 Vinar, Koztarsasag u. 38.
•w-ww^v' v^

S: 89 342-230

Kepviselo-testiilet Tagjainak

H e 1 y b e n

M E G H I V O

Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

2014. szcptember 24-cn ( szerdan) 9.00 oral kezdettel

tartja kovetkezo nyilvanos tileset, melyre meghivom.

Az tiles helye: Vinar, Faluhaz

N a p i r en d:

1./ Rendkivuli tamogatasi igeny benyujtasa a 7/2014.(1.31.) BM rendelet alapjan
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

Vinar, 2014. szeptember 23.
Tisztelettel:

Nemesszalok, 2014. szeptember 23.
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dr. Szabadics Zsufesanna

Horvath Csaba sk.
polgarmester
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J E L E N L E T I I V

a Kepviselo-testiilet 2014 >:.?! ho.......:..napjan .?.-££..orakor megtartott
nyilyanqs/zart tilesen megjelentekrol:
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