7/2011. ÜB.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának
2011. november 24-én (csütörtökön) 13,30 órai kezdettel tartott ülésén, a
Polgármesteri Hivatalban.
Jelen vannak:

Pusztai Ádám ÜB. elnök,
Mórocz Lajos és
Varga Pál az Ügyrendi Bizottság tagjai,
Ramasz Imre polgármester,
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./ 2012. évi költségvetési koncepció előterjesztése,
megvitatása.

Pusztai Ádám üb. elnök

2./ SZMSZ módosításának megvitatása.

Pusztai Ádám üb. elnök

1. napirendi pont:

2012. évi költségvetési koncepció előterjesztése,
megvitatása.
Előadó: Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: A napirendi ponttal kapcsolatos írásosos előterjesztés megegyezik a
képviselő-testületi ülésre készített előterjesztéssel, ezt mindenki megkapta. Szóbeli
előterjesztésre megkéri Ramasz Imre polgármestert.
Ramasz Imre: Minden évben és el kell készíteni a költségvetési koncepciót. Most még
minden homályos. A törvényi előírások és a helyi bevételek figyelembe vételével
elkészítettük a koncepciót. Ez első körös megvitatás, a jövőkép nem biztató. A
költségvetési koncepció előkészítése során megkerestem az intézményeink vezetőit.
Úgy tűnik nagyvonalú voltam. A költségvetési törvény tervezete alapján nem javulnak
a pozícióink. A következő fordulóban ismételt egyeztetéseken jelzem, hogy szűkíteni,
kell. Minimális tartalékunk van, amit tudtunk képezni. A kerékpárút pályázat, ha nyer,
akkor az önerőre forrást kell biztosítani. A helyi bevételek terén az iparűzési adónál
látok mozgásteret. Az idei évvel azonos iparűzési adó befizetéssel lehet számolni. Ez
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csak évközben derül ki. Arra kérek felhatalmazás, hogy január közepén lefolytatandó
intézményi egyeztetések során a 2011-ben realizálódott bevételekhez igazodjunk és a
tényleges felhasználáshoz. Ami szükséges adjuk meg az intézménynek, de a
realitások talaján maradjunk. A dologi kiadások terén tudunk mozogni.
Pusztai Ádám: Köszönöm szépen. Az Ügyrendi Bizottság tagjait illeti a szó és
számítok a hozzászólásokra. Gombkötő Lajos – aki tanácskozási joggal van jelen –
véleményére is kíváncsiak vagyunk.
Mórocz Lajos: Minden intézményvezető figyelmét fel kell hívni, hogy csak a
legszükségesebbekre költsön. Ugyanúgy nekünk is vissza kell fogni magunkat, hogy a
beadott pályázatok, ha nyernek, akkor a saját erő álljon rendelkezésre. Ennek
tükrében a parkolót is meggondoltuk volna.
Varga Pál: Minden homályos, nyerjen a beadott 2 pályázat. Találjuk meg rá a forrást,
nagyon óvatosan gazdálkodjunk. Felújítások 9,8 millió forint, mi ez? A 2. sz.
mellékletben.
dr. Mészáros Erzsébet: 4. sz. melléklet részletezi.
Ramasz Imre: Park – érdekes – kell-e -, de ha azt vesszük figyelembe, hogy rendbe
kell egyszer tenni, van egy 17 millió forintos megnyert pályázat, ha most nem
csináljuk, akkor kárba vész az eddigi 2 millió forint ráfordítás. Ha megszorítás árán is,
meg kell csinálni.
Mórocz Lajos: A fűtéskorszerűsítés mit takar az orvosi rendelőnél, nem tudnánk
elhúzni egy évvel?
Ramasz Imre: El lehet, azért terveztük be, mert régi, korszerűtlen a rendszer, több
helyen csöpög.
Gombkötő Lajos: Sok kivetni valót nem lehet találni a koncepcióban. Megfontolt
koncepció. Jó lenne látni előre. Muszáj spórolni. A parkba belekeveredtünk. A szembe
lévő épülettel kapcsolatban mi van? Van-e visszajelzés?
Ramasz Imre: A képviselő-testületi határozatot megküldtük. Érdeklődtem a lelkész
úrnál. Bizakodva beszélt, 6 millió forint forrásgyűjtésnél tartott.
Mórocz Lajos: Meddig kell ezt eldönteni?
Ramasz Imre: Fél éven belül elvárható a visszajelzés. 2013. év vége a végső
felhasználás. A tervkészítés időszakában rájuk kérdezek. Szombaton kistérségi ülésen
voltam. Rákérdeztem a kerékpárútra, sok igény futott be, keresik a forrásokat
tájékoztatott Dr. Dancsó József. A rendelet elfogadásának időpontjára ez is
tisztázódni fog, bízok benne.
Gombkötő Lajos: Így, ahogy van, elfogadásra javasolom. Idővel minden el fog dőlni,
mennyire és mire kell spórolni. Később is dönthetünk arról, hogy valamit elhagyjunk.
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A kistelepülések fenyegetettsége bekövetkezik, akkor meg magunkra kellene költeni
amink van, ameddig lehet.
Pusztai Ádám: Igaziból ez egy elképzelés, mire költségvetési rendelet-tervezet lesz,
sok minden tisztázódik. Akkorra az iskola sorsa is eldőlhet.
A tervezet ilyen formában elfogadásra javasolható. Javasolom, hogy a következő
tárgyalási fordulóban a dolgozókra, alkalmazottakra is gondoljunk. Szerepeljen
részükre jutalom címen keretösszeg. Szavazásra bocsátom.
Varga Pál: Javaslom a képviselő-testület tagjainak elfogadásra.
Pusztai Ádám: Kérem bizottsági társaimat, hogy szavazzunk.
.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
13/2011. (XI. 24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a 2012. évi költségvetési koncepciót változtatás
nélkül fogadja el.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő: 2011. november 24.
2. napirendi pont:

SZMSZ módosításának megvitatása.
Előadó: Pusztai Ádám Ü.B. elnök

Pusztai Ádám: A napirendi ponttal kapcsolatos írásosos előterjesztés megegyezik a
képviselő-testületi ülésre készített előterjesztéssel, ezt mindenki megkapta. Szóbeli
előterjesztésre megkéri dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt.
dr. Mészáros Erzsébet: A Szervezeti és Működési Szabályzatot csak az Ügyrendi
Bizottsággal közösen állíthatom össze. Szóbeli törvényességi észrevételt kaptam a
Békés Megyei Kormányhivataltól. Az önkormányzati törvény néhány részét
megismétli a rendelet. Ezeket el kell távolítani a rendeletből. Ennek megfelelően
elkészítettem a módosítást.
Pusztai Ádám: Aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy az
Ügyrendi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
.
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Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
14/2011. (XI. 24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét
változtatás nélkül fogadja el.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő: 2011. november 24.
Pusztai Ádám: Több megtárgyalandó napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését
bezárja.
Kmft.
(Pusztai Ádám)
ÜB elnök

(Skorka Pálné)
jegyzőkönyvvezető
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