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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 9.-én megtartott 
rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: -     
d. rendeletek: 19 / 2012. (V. 10.) önkormányzati rendelet.    
 
Ügyiratszám: 15-…/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- -  
 
Rendeletek:  

- 19/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 
2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról     
     

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 

módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

 
 
 
Monostorpályi, 2012. május 9.        
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. május 7.-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 
rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Nyilas József képviselő  
- Gyügyei Ernő képviselő  
- Sápiné Molnár Edit képviselő   
- Berényi Attiláné képviselő   
- Dr. Varga Zoltán képviselő.  

 
Távolmaradását bejelentette: -  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
 

Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes.  
Javasolja az alábbi napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-Testület:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
Szétosztásra kerülnek még a napirendi pontokhoz dokumentumok, melyeket a 
képviselők áttanulmányoznak.  
 
1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
rendeletének módosítása (írásos előterjesztés)  
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Előterjesztő: a polgármester   
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést.  
Kérte, hogy akinek hozzászólása van az ismertesse.  
 
Hozzászólás nem érkezett.  
 
Szabó József polgármester  
Javasolja, hogy aki a Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
rendeletének tervezetét elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-Testületének 

19/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete 
A Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 6.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében,  
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 
Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1. §  A Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. 

(III. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (3) bekezdés helyében 
az alábbi (3) bekezdés lép:  
(3) „Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett általános tartalék 

felhasználására (igénybevételére) az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató 
megtárgyalásáig – vis-maior esetét kivéve – nem kerülhet sor. A tartalék feletti 
rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.” 

 
2. §  E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő munkanap 

hatályát veszti.  
 
 

Szabó József        Juhász Péter  
polgármester                                                                              jegyző 

 
 
Jelen rendeletet 2012. május 10. napján kihirdettem.  
 

Juhász Péter 
jegyző 
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Szabó József polgármester 
Kérdezem, hogy van e valakinek kérdése, észrevétele, vagy hozzászólása.  
 
Hozzászólás nem érkezett, sem kérdés vagy észrevétel.  
 
Szabó József polgármester  
Hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  
 

K.m.f.  
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
 


