Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
4/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án a Mérges
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Balázs Vince
Pintér Sándor

polgármester
alpolgármester

Pintér Henrietta

képviselő

Veilandics Eszter

körjegyző

Németh Vincéné

gazd.ea.

Balázs Vince polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 3 képviselőből 3
fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést megnyitotta és javaslatot tett
az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
Beszámoló Mérges Község
(zárszámadás)
Előadó: polgármester

Önkormányzat

2010.

évi

költségvetésének

végrehajtásáról

2./Napirendi pont
Éves ellenőrzési jelentés a 2010. évben elvégzett belső ellenőrzés eredményéről
Előadó: polgármester
3./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Beszámoló Mérges Község
(zárszámadás)
Előadó: polgármester

Önkormányzat

2010.

évi

költségvetésének

végrehajtásáról

Balázs Vince polgármester: Felkérem Németh Vincéné gazdálkodási előadónkat, tájékoztassa a
testületet a zárszámadásról.
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Németh Vincéné gazdálkodási előadó: Mérges önkormányzat 2010. évi kiadások az eredeti
előirányzathoz képest 72%-ban, bevételek pedig 75%-ban teljesültek. A személyi juttatások,
munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások kis mértékben elmaradtak az eredeti előirányzattól.
A fejlesztési hitel törlesztése eredeti előirányzathoz képest nőtt. Az átvett pénzeszközök eredeti
előirányzathoz képest nőttek.
További kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag a
következő rendeletet alkotja:

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (IV.26.) RENDELETE
a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./Napirendi pont
Éves ellenőrzési jelentés a 2010. évben elvégzett belső ellenőrzés eredményéről
Előadó: polgármester
Balázs Vince polgármester: Felkérem Németh Vincéné gazdálkodási előadónkat, tájékoztassa a
testületet a belső ellenőrzésről.
Németh Vincéné gazdálkodási előadó: 2010. évben a pénzforgalmi jelentést vizsgálták felül az
önkormányzatnál. Az ellenőrzés megfelelő értékelést kapott.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011 /IV.26./ H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja éves ellenőrzési
jelentést a 2010. évben elvégzett belső ellenőrzés eredményéről.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester
3./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
GYŐR-SZOL ügyek
Balázs Vince polgármester:
A GYŐR-SZOL Zrt-nél zajló ügyekről, kistérségi egyeztetésről, pénzügyi elszámolási
problémákról.
A cég megküldte ajánlatát az új hulladékgazdálkodási projekt önrész visszafizetésének
módozatairól:
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-

egy összegben visszafizeti az önkormányzat
ráterheli a lakosságra
részletfizetés

Esetünkben 1.321.690 forintról +ÁFA van szó.
Április 25-ig választ vártak volna az önkormányzatoktól. További tárgyalások várhatók, jelenleg
még nem döntünk.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
K. m. f.

Balázs Vince
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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