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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15-én, 15.00 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,   

                      Maczó Sándor alpolgármester,        
                      Béres Mária,               
                      Erdélyi Zsolt, 

                           Kun-Halasi Katalin és                                                                                                                        
                           Sári István képviselők. 
  

  Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 
fő képviselő közül 5 fő  képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti 
az ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 

 
1./  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                 10/2018.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
 

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a költségvetés tervezetét február 15-ig 
kell a testület elé terjeszteni. Első olvasatról van szó, a számok még változni fognak. A 2017-es évet 
jól zártuk, a pénzmaradványunk abból adódik, hogy nagyobb fejlesztések nem történtek, ezeket 
pályázat útján sikerült megvalósítani. Gondolunk itt az energetikai felújításra, mely során négy 
épület korszerűsítésére került sor. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a költségvetés 
tervezetét, kéri az elhangzottak ismertetését. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság 
részletesen megtárgyalta a tervezetet. Figyelembe vették az intézményvezetők kéréseit, de 
igyekeznek ebben az évben is a takarékos költségvetést folytatni. A költségvetésben tervezzük a 
pályázatok önerejét. A Bizottság a tervezetet továbbdolgozásra javasolja. 
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a költségvetési tervezttel kapcsolatban van-e hozzászólás, 
amennyiben nincs,  kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján döntés hozni a tervezet 
továbbdolgozásáról. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                              11/2018.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi  
                                                                   költségvetés tervezetét továbbdolgozásra javasolja. 
 
                                                                   Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 

 
Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, az Egyebek napirendre nem került sor, a polgármester 
megköszönte a megjelenést és az ülést 15.30 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
                    Völgyiné Berényi Anita                                           Halasi Anita 
                              jegyző h.                                                        polgármester 


