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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. szeptember 2-án 11,00 órakor tartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 
 
Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Mészáros Attiláné alpolgármester, Gerencsér 
Jenő és Grózner Tiborné képviselők  
 
Igazoltan távol maradt: Kovács Tibor képviselő 
 
Meghívottként megjelent: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális 
osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető, Pusztai Klára 
pénzügyi ügyintéző 
 
Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az 
ülésen megjelent.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontra: 
 
1./ Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása 
     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1./ Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása 
     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 
      
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bagladi Róbert polgármester: Felkérem Pusztai Klára pénzügyi ügyintézőt mondja el, hogy 
miért van szükség a költségvetési rendelet módosítására. 
 
Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat 586 eFt-tal több támogatást kapott a 
Magyar Államtól, mint amivel számoltunk. A központi költségvetésből kapott állami 
támogatások többletét a jogszabályi előírásoknak megfelelően az első félévi beszámolóban a 
MÁK által kiközölt összegben szerepeltetni kell. Az 586 eFt bevételi többlet több tételből 
tevődik össze. A települési önkormányzatok működésének támogatása 379 eFt-tal, a 
szerkezetátalakítási tartalék 38 eFt-tal, az egyéb működési célú központi támogatás 169 eFt-
tal emelkedett. A kiadásoknál a személyi kifizetések előirányzata 100 eFt-tal, a dologi 
kiadások előirányzata pedig 486 eFt-tal került megemelésre. A módosítások alapján a 2013. 
évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege egyaránt 586 eFt-tal került megemelésre, 
melynek hatására 54543 eFt-ra növekedett.   
 
Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Szeretném megkérdezni, hogy a 
szerkezetátalakítási tartalék mire költhető? 
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Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző: A 2013. évi változások miatt az állam adott pénzt, amit a 
működésre lehet fordítani. Zajk a szerkezetátalakítási tartalék összegét dologi kiadásokra 
költi. Az év végén még lehet számolni azzal, hogy a mostanihoz hasonló nagyságrendű 
összeget kap az önkormányzat. 
 
Bagladi Róbert polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. 
Javaslom a 2013. évi költségvetésünk módosításáról szóló rendelet előterjesztés szerinti 
megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

4/2013. (IX. 3.) önkormányzati  r e n d e l e t: 
 
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013. (IX. 3.) 
önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 
szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint 
megalkotja. 

 
 

Bagladi Róbert polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 11,15 órakor 
bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
                                                            
A jegyző megbízásából: 
 
 

Gál Zsuzsanna Bagladi Róbert  
aljegyző polgármester 

 
 


