3/2013. ÜB.
JEGYZŐKÖNYV
Készült
Kardoskút Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Ügyrendi
Bizottságának 2013. február 28-án (kedden ) 13,30 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. Lipták Péter jegyző,
dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető,
Varga Pál alpolgármester,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi- vezető 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. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

2. 2013. évi költségvetés tervezetének
megvitatása.

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

1. napirendi pont:

2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Mindenki megkapta az írásos előterjesztést. Részletesen szerepel
benne a módosítás indoklása. Kérdezem az van-e szóbeli kiegészítése az
előterjesztőknek?
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Kapuné Sin Anikó: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Pusztai Ádám: Kérem az Ügyrendi Bizottság tagjait tegyék fel kérdéseiket, mondják
el javaslataikat, véleményüket.
Mórocz Lajos: Most lett helyére téve, amikről az év folyamán döntöttünk, javasoljuk a
Képviselő-testületnek változtatás nélkül alkossák meg a rendeletet.
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Szemenyei Sándor: Az elmúlt év végétől vagyok képviselő. A záró számok itt
vannak előttem. Nagy hiányosság nem merülhet fel. A rendelet megalkotását
javaslom.
Pusztai Ádám: A rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetértek, változatlanul
javasoljuk elfogadásra. Javasolom, az Ügyrendi Bizottság hozzon olyan határozatot,
melyben javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az elhangzottak szerint fogadja el
és emelje rendeletté a 2012. évi költségvetés módosításáról készült módosító
rendelet-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
4/2013. (II. 28.) sz. Ügyrendi Bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet változtatás nélkül fogadja el és emelje
rendeletté
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő:
2013. február 28.
2. napirendi pont tárgya:

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

Pusztai Ádám: Megkaptuk az előterjesztést a 2013. évi költségvetéséről, melyet dr.
Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető és Kapuné Sin Anikó vezető főtanácsos
készített. Kérdezem az illetékeseket szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni.
dr. Mészáros Erzsébet: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Kapuné Sin Anikó: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Mórocz Lajos: Polgármesterhez intézném a kérdést; Terepjáróra az előző testületi
ülésen 1 millió forint betervezéséről állapodtunk meg, most viszont 2 millió forintot
látok, milyen megfontolásból lett változtatva az összeg?
Lengyel György: Igen, változtattunk az összegen. Alpolgármester úrral utána néztünk
és arra a megfontolásra jutottunk, hogy egy platós terepjáró vásárlása lenne a
legalkalmasabb. Ilyen megfontolásból emeltünk az összegen. Ez nem jelenti azt,
hogy a betervezett pénzt mind el kell költeni.
Mórocz Lajos: Be kellene venni az Evangélikus Egyház kérelmére szánt támogatási
összeget is.
Lengyel György: Készen volt már a tervezet, mikor jelentkeztek a kéréssel. Ha
szükséges lehet módosítani.
Mórocz Lajos: A polgárőrség támogatási összegén emelnék. Célszerűnek tartanám a
közalapítvány támogatását is emelni.
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Lengyel György: Tárgyaltunk erről, indokolt is az emelés. Lehet később is emelni.
Kapuné Sin Anikó: Júliusban célszerű módosítani a költségvetési rendeletet.
dr. Mészáros Erzsébet: A közalapítvány jelenleg működésképtelen 2 fővel. Nem
kellene elzárkózni ettől, de látni kellene az alapítvány pénzügyi helyzetét, a régi
elnök lemondott, új elnök még nincs választva.
Mórocz Lajos: Mikor kerülhet sor az elnök megválasztására?
dr. Mészáros Erzsébet: A mai képviselő-testületi ülésen.
Szemenyei Sándor: Több pénz lett betervezve egyes célokra, mint a legutóbbi
testületi ülésen döntöttünk. Új pótkocsi és traktor vásárlása be van tervezve. Nincs
gondom, hogy betervezzük, de inkább pályázati lehetőséget kellene keresni a
vásárlására, önerő hozzáadásával. A piactéri asztalok és a kerékpártárolók tető
megépítésére a testületi ülés bejelentések keretében visszatérünk. A költségvetési
tartalékhoz szükség esetén hozzá tudunk nyúlni.
Pusztai Ádám: Januári előzetes tervezéskor bizonyos dolgokat terveztünk, de nem
voltak nevesítve. A falugyűlésen felvetődött művelődési ház előtti-körüli sok gépjármű
parkolására alkalmas terület nincs. Esetenként ez is szükséges lenne. Erre nincs
utalás a költségvetésben, ez nem baj, de nem elfeledve kezeljük. Egyetértek a
bizottsági társaim hozzászólásaival.
Azzal a javaslattal éljünk a Képviselő-testület felé, hogy támogatjuk a 2013. évi
költségvetési tervezet rendeletté emelését változatlanul. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
5/2013. (II. 28.) sz. Ügyrendi Bizottsági határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának,
Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Képviselő-testület változatlanul fogadja el
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
2013.
évi
költségvetési rendelet-tervezetét, és emelje rendeletté.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő:
2013. február 28.
Pusztai Ádám: Több megtárgyalandó napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését
bezárja.
Kmft.

(Pusztai Ádám)
ÜB elnök

(Skorka Pálné)
jegyzőkönyvvezető
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