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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 

18-án, 16 órakor kezdődő rendkívüli ülésén. 

 

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg Iskola 

épülete) 

                 (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 1.) 

 

Jelen vannak: Tóth Tivadar polgármester 

     Horváth Mihály alpolgármester 

     Aknai Péter képviselő 

     Bartl Zoltán tanácsnok 

     Bánhidiné Mészáros Edit képviselő 

     Hársfai Zoltán képviselő 

     Robotka Dénes Csaba képviselő 

    

dr. Gál  Gabriella jegyző 

    

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Vilmosné 

                          

Tóth Tivadar polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 

ülésen a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, a Képviselő-testület határozat-

képes. A szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja vesz részt a 

szavazásban, majd szavazásra bocsátja a rendkívüli testületi ülés napirendjét.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

47/2015. (III. 10.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. már-

cius 18-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

1./ Napirendi pont: 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 

Tóth Tivadar polgármester: a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvé-

nyességi Felügyeleti Főosztályától 2015. március 16-án jelzés érkezett az önkormány-

zat 2015. évi költségvetési rendelete kapcsán. 

A Törvényességi Felügyeleti Főosztály észrevétele alapján a rendelet szövegét egy 

új paragrafussal kell kiegészíteni, melyben arról szükséges rendelkezni, hogy az Ön-

kormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető kötelezettséggel 2015 évben. 

Továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján be kell mutatni a helyi önkormányzat által irányított költségvetési 
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szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait, kötelező fel-

adatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. 

Ez utóbbi figyelembe vételével kiegészítésre került a rendelet 1. és 4. melléklete. A 

kifogásolt rendelet 14. §-ban megfogalmazott mondatot helyesbíteni kell. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem volt.  

 

Tóth Tivadar polgármester a szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „Az önkormányzat 

2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása” tárgyú előterjesztésben szereplő 

rendeletalkotási javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a rendeletalkotási javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 19.) önkormány-

zati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. 

 

 

Tóth Tivadar polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli ülést 16 óra 10 

perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

                 Tóth Tivadar                 dr. Gál Gabriella 

                polgármester               jegyző   

 
 

 

 

 
 

 

 


