V.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február
05-én (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal – Tanácskozó
terme
Jelen vannak:
• Bóta József Sándor polgármester
• Boda Sándor képviselő
• Farkas József képviselő
• Ficsór Kálmánné képviselő
• Dr. Joó Csaba képviselő
• Tóth Barnabás képviselő
• Virágh Dénes képviselő
Meghívottak közül megjelent:
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete határozatképes.
Ficsór Kálmánné: A mezőszemerei Képviselő-testület elé terjesztette az óvodai
zárvatartást, amiről az előző ülésen szó volt. Nem volt arról tudomása, hogy
iskolás korú gyermekek is érintettek a dologban. Amennyiben úgy dönt a
testület, akkor természetesen megoldják a dolgot.
Bóta József Sándor polgármester: A SZIMOBE ügyével kapcsolatban kéri Dr.
Joó Csabát, hogy számoljon be.
Dr. Joó Csaba: Kaptak választ a megkeresésre. Megoldás lehetne a rendőr lakás
átminősítése, aminek ők vállalnák a költségeit. Az is jó lenne számukra, hogy mi
adnánk el nekik egy lakócélú ingatlant. Esetleg a Kossuth úti lakást is át lehetne
minősíttetni. Akkor is kellene pénzügyi fedezet.

Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy
Magyarország 2014. évi költségvetése a korábbi gyakorlattól eltérően már 2013.
december 22-én hatályba lépett, így az önkormányzatoknak legkésőbb 2014.
február 5-ig be kell terjeszteniük 2014. évi költségvetésüket a Képviselő-testület
elé. Ezen jogszabályi előírásoknak eleget téve tájékoztatnám a képviselőket
arról, hogy az önkormányzatunk költségvetésének főszámai a következőek:
490.407 e/Ft főösszeggel került megtervezésre a költségvetés, amely magába
foglalja az önkormányzat és intézményeinek költségvetését. Az önkormányzati
intézmények az előzetes számítások alapján hiánnyal terveznek, de szerencsére
az önkormányzat ezt a hiányt ki tudja gazdálkodni, így a pénzmaradványból
fedezhetővé válik az önkormányzat működési hiánya, tehát hitel felvételével
nem kell terveznünk. A költségvetés részletes megtárgyalására a 2014. február
12-i ülésen kerül sor.

Szihalom, 2014. február 05.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző

