
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata  
Petőfi S. u. 12. 
Szám: 4./2016. 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 18-
án 07.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Dr. 
Kun Gazda Melinda képviselő, Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla 
képviselő, Öveges János képviselő  
Hiányzik igazoltan: Szabó Péter alpolgármester 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 
Napirend:    

1.) Az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
 

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és Szántód László 
jegyző urat.  Megállapította, hogy a Képviselő-testület - 6 fővel - határozatképes. 
A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. Aki egyetért a napirenddel, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal határozathozatal 
nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Kun Gazda Melinda és Sikosné Szücs Marianna 
képviselőket.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend - Az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A mai rendkívüli testületi ülésre azért került sor, mert 
szükségessé vált a 2015.évi költségvetés módosítása beszámolási folyamathoz 
kapcsolódóan. A Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatásnak a tényleges és a 
dokumentumokban szereplő tételek egyezőségét biztosítania kell. 
A 2015. évi költségvetésben nem került maradéktalanul beépítésre a Szentkirályszabadja-
Litér- Balatonfűzfő kerékpárút megépítésének/finanszírozásának teljes költségvetése. A 
kivitelező által benyújtott számlák később kerültek kiegyenlítésre az ütemezésnél, így a III. 
negyedévre befejezett beruházás kiadásai az önkormányzat könyvelésébe csak részben 
kerültek rögzítésre. A végszámla kiegyenlítésére csak október hó közepén került sor, a 
tételes elszámolást csak ezt követően kaptuk meg. 
A fentiek miatt a beszámolóban eredetileg leadott adatok nem tartalmazták a fejezeti 
pénzeszköz átadást, amit a Közreműködő szervezet közvetlenül a szerződött partner 
számlájára egyenlített ki. 
Az ebből eredő korrekció meghaladja a nettó 60 MFt-ot, amely az önkormányzat 
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