JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. május 30-án 14,00 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
—

—

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirendek:
1) 2016. évi zárszámadás
2) Anyakönyves rendelet módosítása
Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom, hogy két napirendi pontot tárgyaljunk, a 2016. évi zárszámadást és az
Anyakönyves rendelet módosítását.
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület tagjai
elfogadják.

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan

1.! Napirend: 2016. évi zárszámadás
Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2016. évi zárszámadást, kérem a bizottság elnökét, hogy
javaslatukat terjessze a testület elé’
Klaizsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi teljesítés pénzforgalmi mérlegét és
javasolja a testületnek elfogadásra a következő számokkal:
434.242.192,-Ft tényleges bevétellel,
321.563.016,-Ft tényleges kiadással,
112.679.176,-Ft tényleges tartalékkal.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával, a 2016. évi
zárszámadás elfogadásával.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják.

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
412017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése zárszámadásáról és a
pénzmaradvány felosztásáról
/A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.!

2.1 Napirend: Anyakönyves rendelet módosítása
Juhász István polgármester
Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet, kérem a bizottság elnökét, hogy
javaslatukat terjessze a testület elé.
Gémes Virág ügyrendi bizottság elnöke
Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és javasolja a testületnek
elfogadásra. Tulajdonképpen marad minden a régiben, a díjazások sem változnának,
belterületen 10 eFt az esemény lebonyolítása, külterületen 20 eFt, az anyakönyvvezetőt
eseményenként nettó 5 eFt díjazás illeti meg.
A névadókra és a házasságkötésekre vonatkozik a rendelet. Piros betűs ünnepen nem lehet
anyakönyvi esemény, ezt törvényt szabályozza.
2017.06.01 -től lenne hatályos a rendelet.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a rendelet tervezettel, az ügyrendi bizottság
javaslatával.
A képviselő-testület tagjai

nyílt szavazással

egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják.

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
512017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 14,30 órakor bezárja.
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