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Jak Község Képviselő_testtiletének 2}!4.november z},érftartott rendkívüli testületi

üléséről

Rendeletek:

8l20t4.(KI.01.) önkormanyzati rendelet Az önkormanyzat 2aI4, évi

költségvetéséről szóló 2120|4,(IL26,)

önkormány zaíí r ende\et mó do sításáról

Határozatok:

67t2014.(xl.2s.) szátműhatározat önkormanyzat sqátbevételeinek
alakulása



JEGYZŐrÖNYV

Készült:JakKözségKépviselő-testiiletének2Ot4.november28.án
ú-to-aeriHazbaniurtoitrendkívülitestületiüléséről.

Jelen vannak:

/ A jelenlétíív ajegyzőkönyvhöz csatolva,/

Szemes István polgármester köszöntotte a megjelenteket. MegallaPÍtotta' hogY a testtilet

hatéxozatképes, a z io t?prútáuot o fő képviselí3,t,n van, Azülést megnyitja,

Elmondja, hogy mivel a képviselő-testületi ülés halaszthatatlan okbÓl kifolYÓlag rendkívÜli

testületi ülésként lett-összehíwa, a hJáió §ittsz 5. § (6) bekezdése ataPjan a meghívás

l*j:il?3,i:t'l1.ou.*."ő napirendi pontokra, melyeket aképviselők egYhangúlag elfogadtak'

1" kormány zatihozzérétulás iránti kérelem benyujtásaho z az önkorményzat saját bevételeinek

bemutatása
Előadó: Szemes István polgármester

2. Javasiat a 2014. évi költségvetésről szőIő 2120:14' (IL26') önkormanyzati rendelet

módosításara
Előadó : Szemes István polgármester

Nanirend:

1. kormányz atibozzájárulás iránti kérelem benyújtásához az önkormányzat

saját bevételeinek bemutatása

Magyarország gazdaságí stabilitásaról szőIő, módosított 2011, évi CXCIV, törvény

(továbbiakb*, ,tuúlitasi torveny> J^iatviriá a1 .tinkorménYzatok 
adósságot keletkeztető

ügyleteit. Ennek ,er"i"iouu ényai * *irraeot ke-letkeztető tigYletekhez tÖrténő hozzé4éru'ás

részletes szabaly aiá-."óló, z sl t zot1 . (xI. J 0.) Korm. rendelet tartalmazz*

szemes Istvan
Dobos Józsefné
Kissné Narai Mária
Takács Józsefné
Bognar Lász|ő
Horváth Mihály

Némethné Kardos Eszter

Balczélt Zoltén

15,00 órai kezdettel a

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

képviselő távol



Jak önkorm tnyzatánakz1t4.október Z2_íúIésénhozott 66l2ot4, (X,22,) száműhatározatáúloz

sziikséges határozatiÁefogadni az önkormányzat saját_bevételeinek bemutatását' illetve a

költségvetési rendetetet módósítani sziikséges a ke"ességv áIlalás feltételeinek megfelelŐen,

Több napirendi pont nem lévén a

órakor bezárta.

Azonnal
Szemes Istvan polgármester

K. m. f.

JákKözségÖnkormanyzataképviselő-testületea
mellékett tewezet szerint elfogadja a Ják község

óntorln,i"yzaténak 2014. évi költségvetésérol szóló

itZOt+. GÍ. 26.) önkormanyzatí rendelet módosításara

.tOt.4.r"t. tt 8l2:,0t4, (KI.01,) önkormanyzati rendeletét,

polgármester megköszönte a megielenést és az ülést 15,30

*é
/:Szeme§ István:/

polgármester

/ : NémethnbKardos Eszter z l

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazaí és l*rtőzkodás nélkÜl az alábbihatérozatot

hozta: 
67D014, (X|,28,\ száműh?tározat

Jak község önkormanyzatának képviselő_testülete a

,il"t bevjtelei összegét, Tlu**_l az adósságot

il.ú."t tti ügyleteibő1 éredő fizetési kötelezettségeinek

öt évre varúató összegét a mellékelt téhléuatban

bemutatottak szerint fi.sz, melléklet) változatlan

formában jóvahagyja.

Hataridő:
Fe191ős:

A Képviselő-testület 6 igen szavazatta:, ellenszavazat és tartőzkodás nélkÜl az alábbí rendeletet

alkotta:

jegyző


