
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 11. napján 

17.00 órakor az Önkormányzat tárgyalótermében megtartott rendkívüli ülésén  

 
Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint –  

 

4 fő települési képviselő: Bors János polgármester 

Sümegi Imre István alpolgármester 

Károly Tamás képviselő 

    Vörös Kálmán képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Németh Tünde jegyző megbízásából Molnárné Dr. Papp Judit 

kirendeltség-vezető  

 

Távol maradt:    Dr. Török Gábor képviselő 

 

 

Bors János polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapítva a határozat-

képességet javaslatot tett a tárgyalandó napirendre, melyet a Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 

 

11/2013.(III.11.)Önk. Határozat 

 

Napirend a rendkívüli ülésre: 

 

1./ Tihanyi KÖH 2013. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

 

 

1./ Tihanyi KÖH 2013. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy pénteken kaptuk meg a Közös Hivatal 

költségvetésének Aszófői Kirendeltségére vonatkozó táblázatát és a Jegyző Asszony kérte, 

hogy a mai napon fogadjuk el, mivel március 12-én szeretnék Tihany Község 

Önkormányzatának költségvetését jóváhagyni. Igaz, hogy március 14-én rendes ülésünk lesz, 

de hát nincs mit tenni. 

 

Ezt követően a polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése. 

 

Kérdés nem lévén a Polgármester javasolta a határozat meghozatalát. Elmondta, hogy a 

Közös Hivatal költségvetése amúgy is teljesen bizonytalan, hiszen azt sem lehet tudni, hogy 

májustól hogyan alakul a Közös Hivatal finanszírozása. Ez az esztendő majd megmutatja, 

hogy a Hivatalok feladatfinanszírozására szánt összeg semmire sem elég. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot 

hozta: 

 

12/2013.(III.11.)Önk. határozat 
 

1./ Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tihanyi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi költségvetését a melléket szerint elfogadja. A költségvetés bevételi és 

kiadási főösszegét 97.993.000,- Ft-ban állapítja meg. 

2./ A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségének 

működéséhez – a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás VII. 

fejezet 2.c) pontja alapján -átadott pénzeszközként 12.500 e.Ft-ot biztosít 2013. évi 

költségvetésében. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Bors János polgármester 
 

 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülést 17 óra 20 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Bors János         Molnárné Dr. Papp Judit 

polgármester           kirendeltség-vezető 

                 Németh Tünde jegyző megbízásából 
 

 

 


