5/2012. ÜB.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának
2012. szeptember 06-án (csütörtökön) 13,30 órai kezdettel tartott ülésén, a
Polgármesteri Hivatalban.
Jelen vannak:

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke,
Mórocz Lajos Zoltán és Varga Pál az Ügyrendi Bizottság tagjai,
Gombkötő Lajos alpolgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Pusztai Ádám, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a bizottsági ülés határozatképes. Javaslatot tesz a
megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a bizottság az alábbiak szerint fogadott
el:
Tárgy:

Előadó:

1./ Beszámoló jelentés Kardoskút Község
Önkormányzatának 2012. évi költségvetés
I. félévi teljesítéséről és a 2012. évi
költségvetésről szóló rendelet módosításához
tervezet megvitatása, véleményezése.

Pusztai Ádám
ÜB elnök
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

2./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Pusztai Ádám
ÜB elnök

1. napirendi pont:

Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzatának
2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről és a 2012. évi
költségvetésről szóló rendelet módosításához tervezet
megvitatása, véleményezése.
Előadó:
Pusztai Ádám ÜB elnök,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Pusztai Ádám: A napirendi ponttal kapcsolatos írásosos előterjesztés elkészült,
írásban előzetesen megkaptuk. Olyan részletesen, pontosan van összeállítva, hogy
sok megvitatni való nincs. A fejlesztés nem időarányosan teljesült, de a működés a
tervezettnek megfelel. Takarékos költségvetéssel, takarékos gazdálkodással történt
az I. félév. Pozitívabb lett a mérleg, mint induláskor hittük. Kérdezem a napirendi
pont előadóját kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
dr. Mészáros Erzsébet: Nem kívánok kiegészítést tenni.
Kérdezem a jelenlevő ügyrendi bizottsági tagokat, kívánnak-e hozzászólni.
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Mórocz Lajos: Úgy értékelem, hogy az I. félévet igen jól zártuk, elfogadásra
javasolom.
Varga Pál: Ugyanezt tudom elmondani. Változtatás nélkül elfogadásra javaslom a
képviselőknek. A fásítás - a Tóth Sándor féle adomány is benne szerepel.
Kapuné Sin Anikó: Igen.
dr. Mészáros Erzsébet: Igen, meg kell mondani mire lett fordítva az adomány.
Mórocz Lajos: Szembetűnő, hogy a szolgálati lakásoknál a bérleti díj mindig
elmaradásban van, évek óta. Nagy elmaradás mutatkozik a közterület használati
díjnál és a telekadónál.
Gombkötő Lajos: Jó erről beszélni, jobban oda kell figyelni.
Pusztai Ádám: Hogyan következett be, hogy több lett az intézmények
finanszírozására a kifizetés, mint időarányosan lehetett volna. Óvoda, művelődési
ház.
Kapun Sin Anikó: Az Önkormányzat kapja a nettő finanszírozást. Év elején szét kellett
választani az intézmények gazdálkodását. Ez okozta a problémát.
dr. Mészáros Erzsébet: 2011. december végén jelentek meg az új jogszabályok, a
változások gyakorlati végrehajtása elhúzódott áprilisig, emiatt történt a
túlfinanszírozás. Nem véletlenül és nem figyelmetlenség miatt. Év végére rendbe
lesz.
Varga Pál: Ezzel nincs gond, év végére realizálódik.
Pusztai Ádám: Közös a véleményünk, elfogadásra javaslom az előterjesztést a
Képviselő-testületnek. Kérem bizottsági társaimat, hogy szavazzunk.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
9/2012. (IX. 06.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy fogadja el a 2012. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő:
2012. szeptember 06.
Pusztai Ádám: A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának tervezetét is
mindenki kézhez kapta, előzetesen írásban. A rendelet-tervezet a beszámolóhoz van
igazítva. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye.
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Amennyiben nincs, akkor elfogadásra javaslom, kézfeltartással szavazzunk.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
10/2012. (IX. 06.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására
készített tervezetet fogadja el, a rendeletet alkossa
meg.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő: 2012. szeptember 06.
2. napirendi pont:

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Ramasz Imre polgármester halála óta a polgármesteri feladatokat
Gombkötő Lajos alpolgármester látja el. Ez szabad idejéből sok időt vesz el, és több
munkája is van. Javasolom, hogy az új polgármester megválasztásáig, amíg ezt a
feladatot ellátja, tiszteletdíját emeljük meg. Ezt az összeget havi 50 ezer forintban
javasolom.
Mórocz Lajos: Egyetértek, támogatom a javaslatot.
Varga Pál: Egyetértek képviselő társaim javaslatával.
Pusztai Ádám: Kézfeltartással szavazzunk.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
11/2012. (IX. 06.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Gombkötő Lajos alpolgármester tiszteletdíját havi
50.000,-Ft-ban állapítsa meg 2012. augusztus 14.
napjától az új polgármester megválasztásáig.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő:
2012. szeptember 06.
Pusztai Ádám: Több megtárgyalandó napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését
bezárja.
Kmft.
(Pusztai Ádám)
ÜB elnök

(Skorka Pálné)
jegyzőkönyvvezető
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