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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én, 10.00 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,   
                           Kun-Halasi Katalin,                                                                                                                                 
                           Sári István  és 
                           Toldi Miklós képviselők. 
  

  Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző. 
                                                               

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 3 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 
1./  Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) rendelet módosítása 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                 110/2017.(X.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) rendelet módosítása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a költségvetési rendeletünket módosítani szükséges, 
egyrészt a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások átvezetése, valamint a 
költségvetést érintő testület döntések és a teljesítési adatok módosítása miatt. Az írásos előterjesztés 
részletezi a változásokat, valamint elkészült a rendelet-tervezet. Megkérdezi, a rendelet 
módosításával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, kéri elfogadását. 
  
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) rendelet módosításáról szóló 9/2017.(X.20.) 
sz. önkormányzati rendeletét megalkotta. 

                                                                         9/2017.(X.20.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                         Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017. 
                                                                         (III.31.) rendelet módosításáról a rendelet szövegét 
                                                                         a 2. sz. melléklet tartalmaza. 
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Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, az Egyebek napirendre nem került sor, a polgármester 
megköszönte a megjelenést és az ülést 10.20 órakor bezárta. 
 

                                                                        Kmf. 
                      
 

                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 
                     jegyző                                                                polgármester 


