3/2012. ÜB.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának
2012. április 26-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,
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:

1.

Előadó:

1. 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló megvitatása, elfogadásra javasolása,
zárszámadásról szóló rendelet megvitatása.

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

2. Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása.

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

napirendi pont:

2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
megvitatása, elfogadásra javasolása, zárszámadásról
szóló rendelet megvitatása.
Előadó:
Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Az önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról írásban
elkészített és kiadott anyag részletes, áttekinthető. A mai képviselő-testületi ülésre
változtatás nélkül elfogadásra javaslom. A zárszámadási rendelet-tervezetet
változtatás nélkül rendeletté emelésre alkalmasnak tartom. Először Ramasz Imre
polgármestert kérem, ha van szóbeli kiegészítése, tegye meg.
Ramasz Imre: Nem kívánok kiegészítéssel élni. A 2011. évi költségvetés utolsó
módosítását tartalmazza az anyag, minimális eltérés lehet a teljesítésnél, de nem
jelentős, kérdésekre válaszolok.
Puszta Ádám: Megkérdezem dr. Mészáros Erzsébetet van-e szóbeli kiegészítése?

dr. Mészáros Erzsébet: Nincs.
Pusztai Ádám: Köszönöm szépen. Akinek kérdése van, kérem tegye fel.
Mórocz Lajos: Ezt már többször tárgyaltuk, így elfogadásra javaslom.
Varga Pál: Nincs kérdésem, elfogadásra javaslom.
Kapuné Sin Anikó: A teljesítéseknél lehet némi eltérés, de előirányzat módosítás nem
szerepel új.
Gombkötő Lajos: Nincs kérdésem.
Pusztai Ádám: Megállapítom, hogy a korábbi módosítások jók voltak, azért nincs
most előirányzatnál módosítás. Néhány helyen az előirányzat nem teljesült, főleg a
kiadásoknál. További hozzászólások hiányában kérem az Ügyrendi Bizottság tagjait,
kézfeltartással szavazzunk, hogy javasoljuk a 2011. évi költségvetés teljesítéséről
szóló beszámoló megtárgyalását, elfogadását a Képviselő-testületnek.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
5/2012. (IV. 26.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy fogadja el a 2011. évi költségvetés teljesítéséről
szóló beszámolót.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő:
2012. április 26.
Pusztai Ádám: A napirendi ponthoz tartozik a 2011. évi költségvetés teljesítéséről
szóló zárszámadási rendelet megalkotása is. Aki ezt változtatás nélkül javasolja a
Képviselő-testületnek az kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
6/2012. (IV. 26.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy alkossa meg a 2011. évi költségvetés teljesítéséről
szóló zárszámadási rendeletet.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő:
2012. április 26.

2. napirendi pont:

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása.
Előadó:
Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Kérdezi dr. Mészáros Erzsébetet van-e szóbeli kiegészítése?
dr. Mészáros Erzsébet: Szóbeli kiegészítésem nincs.
Pusztai Ádám: Mivel kérdés nincs, javasolja az Ügyrendi Bizottság a Képviselőtestületnek az SZMSZ elfogadását változtatás nélkül. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
7/2012. (IV. 26.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat
Ügyrendi Bizottsága javasolja a
hogy a 2011. évi költségvetési
rendelet-tervezetet és alkossa meg
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő:
2012. április 26.

Képviselő-testületének
Képviselő-testületnek,
zárszámadásról szóló
a rendeletet.

Pusztai Ádám: Több megtárgyalandó napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését
bezárja.
Kmft.

(Pusztai Ádám)
ÜB elnök

(Skorka Pálné)
jegyzőkönyvvezető

