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1./ Ingatlan bérbeadásából származó bevételek felhalmozási célú felhasználása

Nyírgelse, 2010. március 17.

Földesi László
alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. március
09-én megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Földesi László alpolgármester, Kovács Miklós, Pintye
Magdolna, Goda Ferenc, Enyedi János, Szilágyi Józsefné képviselők.
Igazoltan marat távol: Nagy Csaba polgármester, Baloghné Enyedi Gyöngyike
képviselő.
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző

Földesi László alpolgármester üdvözli a megjelenteket.
Földesi László alpolgármester: Jegyző úr tájékoztatott, hogy a beszámoló
leadási határideje közeleg. A beszámolóban a felhalmozási bevételeknek és
kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük, különben az ÖNHIKI-nél visszafizetési
kötelezettségünk keletkezik. A felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében
a távközlési cégektől és a gyógyszertártól kapott bérleti díjakat a felhalmozási
bevételekhez kell átvezetni. Erről testületi döntésnek kell születnie.
Mivel polgármester úr külföldön tartózkodik, ezért a testületi ülés összehívására
az SZMSZ-ünk értelmében az alpolgármester jogosult a képviselők
egynegyedének indítványára.
A Képviselő- testület összehívását jegyző úr kérésére ennek megfelelően Enyedi
János képviselő társammal együtt indítványoztam.
A jelenléti ív alapján Földesi László alpolgármester megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja.
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal megszavazzák
jegyzőkönyv vezetőnek Kricsfalusi Katalint.

-2Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Kovács Miklós, Pintye Magdolna
képviselőket.
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal megszavazzák
jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Miklós és Pintye Magdolna képviselőket.
Javaslatot tesz az ülés egyetlen napirendi pontjának az elfogadására.
1./ Ingatlan bérbeadásból származó bevételek felhalmozási célú felhasználása

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontot.
1./ Napirendi pont: Ingatlan bérbeadásból származó bevételek felhalmozási célú
felhasználása

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az ÖNHIKI elszámolással kapcsolatban a
felhalmozásai egyensúlynak meg kell lennie. A T-Com telefontorony, a Vízmű
torony, a Gyógyszertár bérbeadása működési bevétel, ezért ezt felhalmozási
bevétellé át kell vezetni. Ha az egyensúly nincs meg, akkor az ÖNHIKI-t vissza
kell fizetni. Ezt az előirányzat módosításon is keresztül kell vezetni.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének

13/2010.(III.09.) KT számú
határozata

-3ingatlan bérbeadásból származó bevételek felhalmozási
célú felhasználásáról
A Képviselő- testület
Az ingatlan bérbeadásból származó
felhalmozási célra kívánja fordítani.

bevételeket

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetési
előirányzat módosításán ezt átvezetni szíveskedjen.

Földesi László alpolgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja.
k.m.f.

Földesi László
alpolgármester

Kovács Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Pintye Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő

