2/2013. ÜB.
JEGYZŐKÖNYV
Készült
Kardoskút Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Ügyrendi
Bizottságának 2013. január 31-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel tartott ülésén, a
Polgármesteri Hivatalban.
Jelen vannak:

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke,
Mórocz Lajos Zoltán és Szemenyei Sándor az Ügyrendi
Bizottság tagjai,
Lengyel György polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Varga Pál alpolgármester,
Kapuné Sin Anikó vezető 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. 2013. évi költségvetés tervezetének előzetes
megvitatása

1.

napirendi pont:

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

2013 évi költségvetés tervezetének előzetes megvitatása.
Előadó:
Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Mindenki megkapta az írásos előterjesztést. Kérdezem, van-e szóbeli
kiegészítése Jegyző Asszonynak?
dr. Mészáros Erzsébet: Részletesen leírtam mindent, nincs szóbeli kiegészítésem.
Pusztai Ádám: Kérem az Ügyrendi Bizottság tagjait tegyék fel kérdéseiket, mondják
el javaslataikat, véleményüket.
Mórocz Lajos: A pénzügyi keretszámok meghatározottak, azon belül lehet csak
módosítanunk.
Pusztai Ádám: A költségvetéshez nincs még minden fejlesztésre, illetve felújításra
árajánlat, de mire elfogadásra kerül, akkora lesz.
Mórocz Lajos: A keretösszeget meg lehet árajánlat nélkül is határozni.
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dr. Mészáros Erzsébet: A költségvetéshez egy árajánlat elég, a kivitelezéshez kell
három.
Pusztai Ádám: Függőben vannak a dolgok.
Mórocz Lajos: A testület már tavaly döntött a gyógyszertár előtti út és járda közötti
rész burkolattal történő ellátásáról. Ezt meg kell csinálni, valamilyen vízáteresztő
anyagból, hogy ne álljon meg a víz.
Szemenyei Sándor: A terepjáróra 500 ezer forint van betervezve. Első, hátsó
meghajtásos gépjárművet lehet-e kapni ennyiért, illetve milyen műszaki állapotút.
Megbízható, esztétikus gépjárműre kevés ez az összeg, meg kell emelni az
összeget. A piaci asztalok és kerékpártároló lefedéséhez szükséges anyagot
felmértem, a rajzot elkészítettem, a szükséges anyagmennyiséget kiszámoltam,
feltüntettem a rajzon, közreadom a képviselőknek. Az anyagköltséget 170 ezer forint
kifutja.
Pusztai Ádám: A faanyag előkészítése?
Szemenyei Sándor. Van ismerősöm, aki megcsinálja.
Lengyel György: A faszerkezet esztétikailag sokkal szebb.
Szemenyei Sándor: Az összes bekerülési költsége 500 ezer forint körüli.
Pusztai Ádám: 650-700 ezer forintot javaslok betervezni.
Lengyel György: Számlaképes szakember kell.
Szemenyei Sándor: Az anyagot elkészíttetjük készre, számlaképes vállalkozóval,
nekünk csak össze kell szerelni.
Mórocz Lajos: Szakember kell a kivitelezéshez is.
Szemenyei Sándor: Ha sok pénze van az Önkormányzatnak, akkor én tovább nem
csinálok semmit.
Mórocz Lajos: A felelősséget nem vállalhatjuk fel.
Pusztai Ádám: Egy ember kell, aki irányítja a munkálatokat, ezt a tervet meg lehet
csinálni közmunkások közreműködésével, a Te segítségedre is számítunk.
Szemenyei Sándor: Így vállalom.
Varga Pál: A buszmegállót is felállítottuk, elemekre gyártottan szállították ide, és még
áll. Saját kivitelezéstől nem zárkózom el, odafigyeléssel nagyon sok pénzt meg lehet
takarítani.
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Lengyel György: Szemenyei Sándor képviselő áldozatos, lelkiismeretes munkájával
elkészítette a tervet, mindenképpen ezt a tervet használjuk fel, a kivitelezés saját
dolgozóinkkal, egy felelős kivitelező kell.
Szemenyei Sándor: Örülök Varga Pál megerősítésének.
Pusztai Ádám: Az önkormányzati dolgozók részére van jutalom betervezve a
költségvetési tervezetbe, a közös hivatal itteni dolgozóinak nincs. Jól van ez így?
dr. Mészáros Erzsébet: A közös hivatal költségvetése az előző testületi ülésen került
elfogadásra, nem szerepel benne jutalmazásra előirányzat.
Pusztai Ádám: A terepjáró vásárlására biztosított előirányzatot emeljük fel egy millió
forintra.
Az iskola működtetését vállaltuk, de mennyibe fog kerülni?
Kapuné Sin Anikó: A 4. sz. mellékletben találhatjuk meg a tényleges adatokat.
Pusztai Ádám: Polgármester költségét nem találtam.
Kapuné Sin Anikó: A hivataltól ki kellett venni a 12. sorban van.
Pusztai Ádám: Benne van a munkáltatói járulék is. Óvodánál meddig lesz a plusz 1
fő.
Kapuné Sin Anikó: Még vissza nem jön gyesről az óvónő.
Pusztai Ádám: Ha visszajön, nehézséget okozhat a létszám miatt.
dr. Mészáros Erzsébet: Simora Jánosné 2013. december 31-ig van alkalmazva.
Szemenyei Sándor: Petőfi utca 16. szám alatti önkormányzati lakás felújítása
tervezve van a költségvetésbe, ki lakik ott?
Pusztai Ádám: Én lakom ott.
Szemenyei Sándor: Milyen munkálatokat takar ez a költség?
Pusztai Ádám: Szakvélemény alapján 3 árajánlatot kértünk az elmúlt év végén. Az
épület deli részén több centis repedés van, melyet meg kell állítani. Ehhez vannak
kapcsolódó munkálatok, melyek a szakvéleményben pontosan rögzítve vannak.
Szemenyei Sándor: Ezek a munkák maguk után vonják a belső festést is.
Pusztai Ádám: A költségvetésben szerepel kiadásként az iskola parkettázása is.
Ennek a munkának az elvégzését tegyük függőbe szeptemberig, még meg nem
tudjuk, hogy marad, vagy nem az iskola.
Kapuné Sin Anikó: Verasztó József igazgató kérte a parkettázást, mert még ez a két
tanterem nincs felújítva.
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Mórocz Lajos: Meg kell nézni, hogy kibírja-e még szeptemberig.
Pusztai Ádám: A szeptemberi indulástól függően.
Lengyel György: Az iparűzési adótól is függ a kiadások finanszírozhatósága.
Pusztai Ádám: Lezárhatjuk a napirend feletti tanácskozást?
Javasolom, az Ügyrendi Bizottság hozzon olyan határozatot, melyben javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az elhangzott javaslatokkal történő kiegészítés után
fogadja el a 2013. évi költségvetés előzetes tervezetét. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
3/2013. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának,
Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2013. évi költségvetés előzetes
tervezetét az alábbi módosításokkal:
 piaci asztalok és kerékpártároló fölé tető készítésre
700.000,-Ft,
 terepjáró gépjármű beszerzésre 1.000.000,-Ft
kiadási összeggel hagyja jóvá további kidolgozásra, továbbá
falugyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartja.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő:
2013. január 31.
Pusztai Ádám: Több megtárgyalandó napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését
bezárja.
Kmft.

(Pusztai Ádám)
ÜB elnök

(Skorka Pálné)
jegyzőkönyvvezető
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