Jegyzőkönyv

Készült: 2015. február 26-án az Önkorményzati Hivatal tanácstermében a Képviselő-testület
nyilvános ülésén.
Jelen

vannak: Németh Lászlő polgiármester
Milon LászIő
Sipos Gyulané
Yarga Attila
Boskóné Dr Tabányi Annamária aljegyző
Fillerné Papp Márta gazdáIkodő

Németh Lász|ő polgármester: Köszönti
testület határozatképes, mert 5 f('ből 4
Megnyitja azilést 9 órakor.

ft1

a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-

megjelent.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére az aléhbiak szerint:
I. / A2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó:polgá rmester
2.

/ Szo ciális rendelet felilv izs gÍlata

EIőadő:aljegyző
3',Egyéb ügyek
Előadó:polgármester

A

Képviselő-testület az ismertetett napirendet 4 igen szavazattal elfogadta és az alzhbi
határozatothozta:
Kunpeszér Község onkormányzat Képviselő_testületének
2 4 l 20 1 5.GI.2 6.\ határ ozata
Napirend elfogadása
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26. napjan megtartott
tilésének napirendj ét a következők szerint határozza me g:

I. / A2014.

évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó:polgármester

2.l Szociális rendelet felülvizsgálata
Előadő:aljegyző
3.lBgyéb ügyek
Előadó:polgármester

I.Napirendi pont tárgYalása

L. / A2014. évi kc}ltségvetési rendelet módosítása
Előadó:polgármester
(rásos előterjesztés

a

jkv. I. szárrttmelléklete)

A

polgármester ismerteti
hozzászőIás.

az írásos előterjesztésben

foglaltakat Kérdezi Van

e

kérdés,

Fillerné Papp Márta gazdá|kodó elmondja, hogy az áIlamhántartási számvitel jelentős
mértékbenátalakult, a váIla\kozői szétmvitelhez kívrínják közelíteni. A módosítást az
évközben kapott állami póttámogatások teszik szükségessé, valamint a tavalyi évben
bevezetésre került a szociális ágazati pótlék'

Németh Lászlő polgármester_ amennyiben további kérdésnincs -javasolja a rendelet-tewezet
elfogadását.

Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal' ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az úabbi rendeletet alkotta:

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő_testületének
212015. (III.6.) önkormányzati rendelete
Kunp eszér Közs é g O nko rmán y zatának 201 4. évi kii lts é gvetés éről szóló
1 l2014.(il.1 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet

a

jkv. 2. száműmelléklete)

II.Napirendi pont tárgvalása
Szociális rendelet felülvizsgálata
EIőadő.aljegyző
( Írásos előterjesztés a jkv. 3. szátmumelléklete)

Boskóné Dr. Tabányi Annamária aljegyző ismerteti az kásos előterjesztésben foglaltakat.
Elmondja' hogy a teruezet szerint egyedül a lakhatási kiadásokra tekintettel nyújtható
települési támogatás lenne rendszeres ellátás, a többi eseti. A jövedelem határok az előző
renáelet szerint vannak a tewezetben) az adható támogatás pedig az anyagi lehetőségeinkhez
mérten lett behatárolva.

Németh LászIő polgármester- amennyiben további kérdésnincs -javasolja a rendelet-tewezet
elfogadását.

A

Képviselő-testület

4

igen szavazattaL. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az aléhbi

rendeletet alkotta:

Kunpeszér Kiizség onkormányzata Képviselő-testületének
3 I 201s.GI.2 7.) iinkor mány zati rend elete
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

(rendelet

a

jkv. 4. száműmelléklete)

