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Nem jelent meg senki
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NAP|REND
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A polgármester köszönti

ülésen az 5 települési képviselő közül
a me8jelenteket, megállapítja, hogy az

nz ulest megnyitja, Elmondja, hogy a Magyar
5 fő van jelen, így a testtitei haijrozatté-pes,
és
az ön-kormányzato! hogV a szeNezeti

;;;"é;;rb'"" értesített

Államkincstár 2014, novémber
V, számú függeléke tiltott kormányzati funkciót
működési szabályzat tS,mszl torjOianlZ"]t,,sv"tt
Sainos elég róvid idő áll

tiisgelek má-osítása.
tartalmaz, ezért szük'égesseg "jra-. iá"an.g"yott
lehetőséggel,
i"er.rtJt t.tl"ritéro,., ezért élve az Szmsz adta
rendelkezésre a hiánypótló "ee;l*
egyetlen
ülés
az
javaslatot
tesz
.""dd;ii üi;;i]n, "t.onaottut alapkán
telefonon hívta össze
rendelet
szóló
"
szervezeti .es mct tiaesi szabályzatáról
napirendjére, amely az ö"k;;nö
napirendi
egyéb
tiigg"rek módosítása, Megkérdezi, hogy más
számlarendjét tartalmazó v, ,r]r,i
uan-e ualakinek a képviselők közül?
1auaslata

További napirendi iavaslat nem Volt,

LovasKözségönkormányzatKépviselő.testülete.arendkívüliülésnapirendiérevonatkozóan5
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jr"^szavazat nélkül me8hozta a következő határozatot:
159/2014,fi
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napirendjét az alábbiak szerint állapítja

NAPlREND:

1.

Szabályzatáról szóló
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
függelék
rendelet Számlarend!ét tartalmazó V, számú
módosítása.

NAP,RENDTÁRGYALÁsA:

1.

Működési Szabályzatáról szóló rendelet
napirend: Döntés az Önkormányzat Szervezeti _és
módosításáról,
izámlarendjét tartalmazó V, számú függelék

10-i testületi
a Testületet arról, hogy 2014, november
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja
a
jóváhagyta
Képviselő_testület
(x1.10.) ;;k;;;nyzati natározattal

üléséna rg4l2oI4.

a

és a glzotL,
2lzoL3.{l1.8,\ önkormányzati rendelettel
;il"i;ii"i,
önkormányzati
13/2o14.(lx.23.)
LlIoL7, (ll, 1,) önkormányzati rendelettel
(Vll1.31.) önkormányzati renaetetau"t máao,itott
V. számú Fü8gelékét a felsorolt kormányzati
jóVáhagyott szervezeti é, Műü;;i s;.iatiratan.t
24-én vé8zésbenértesítettaz
20.11,
.l,oY:Tber
funkciók tekintetében. A tvtaglar Államkintstár
ezért
.r].,l raigr"lék tiltott kormányzati funkciót tartalmaz,
önkormányzatot, trosy a iovanaL;ro,i,v.
módosítása a
,.tit ree"r.eg uaft a jóváhagyott függelék
. o8tógt civil szervezetek működési támogatá5a
. o84o40 egyházak közösségi és hitéleti tevékenyséBek támo8atása
nem
mellékletétképező V, számú függelék már
kormányzati funkciók tör|éséVel, Az előterjesztés
tartalmazza ezen kormányzati f unkciókat,
.

Megkérdezi,ho8yazelmondottakhozvan-evaIakinekkérdése,hozzászólása,esetlegmásjavaslata?
Kérdés,hozzászólás,másjavaslatnemVolt,apo|gármesterszaVazásrateszifelakérdéstmiszerint
toeta.ltatnak megfelelően módosításra kerüljön
> Ki ért egyet azzal, n"r, " "iOŰŰ",iteinen szabályzat
számúrendjét tartalmazó v, számú
az önkormányzat s."_"i"ti es mrtoaesi
függeléke?

LovasKözségÖnkormányzatKépviselő.testülete5szavazattal,ellenszavazatné|külmeBhozta
következő

határozatát:

160/2o14.íxl1.8.1 önkoímánvzati határozat:

Képviselő-testülete 368/2011,,Korm,
Áur,) modosítása, valamint a kormányzati
szakágazatok
államháztartási szakfeladatok
rendiéről szőÉ 6al2o:r3, (xl1,29,) NcM 1"ld:|1'O"n
önkormányzat
"rli]Űar'
tOr"r"rettségénekeleget téve
iogÜr,
önkormányzati
L3|2OL4,1L\X,23,|
mely
1.3.1arenaiet
s
rendelett e]
önkoímányzati
,""l"i"ir"i, azo13.(l1.8.i
.i1,1 l}ott,
(ll, 1,)
iuiii.lr.r önkormányzati rendeletévál módosított 1/2011,
és..Működési
r;náelettel jóváhagyott szervezeti
mellékletében
iriiaivr"tan"r V. számú Függeléke - az előteriesztés
foglaltak szerint ióváhagyia,
tunúiir listája a törzskönyvi bejegyzés naPiától
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lép hatályba,
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hocy a, Tódo:ított
wisetg+estület megbízza az aliegyzőt,

')"ö"j"i,"iJMagyar-Államkincstárnáltörténőnyilvántartásba
vételére vonatkozó intézkedéseket tegy€ meg,
tslg!ólDr, Sipos Zoltán aliegyző

EE!!dÉ azonnal

NAP'REND

UTÁN:

van napirend utáni bejeléntése?
A polgármester megkérdezi, hogy kinek
Napirend utáni beietentés nem volt,

-?-r-t r.l^_
F)renczy Gőborné
Polgármester

a polgáímesteí a2

ütést 77 óra 75 perckor bezárta,
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