6/2008. ÜB.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi
Bizottságának 2008. október 30-án (csütörtök) 13,30 órai kezdettel tartott ülésén, a
Polgármesteri Hivatalban.
Jelen vannak:

Kulima István az Ügyrendi Bizottság tagja,
Pusztai Ádám az Ügyrendi Bizottság tagja,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Ramasz Imre polgármester,
Kapuné Sin Anikó
Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető

dr. Mészáros Erzsébet: Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság
elnöke betegség miatt lemondott mandátumáról, helyette még új bizottsági tag
választása nem történt meg, így az ülést Pusztai Ádám bizottsági tag vezeti.
Pusztai Ádám: 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:
Beszámoló
jelentés
Kardoskút
Község
Önkormányzata 2008. évi költségvetésének III.
negyedévi
teljesítéséről
és
ehhez
kapcsolódóan a 3/2008. (II. 29.) ÖKT.r.
módosítása.

Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Pusztai Ádám: Kéri Kulima Istvánt, hogy a 2008. évi III. negyedéves költségvetés
teljesítésével és az ahhoz kapcsolódó rendelet-tervezettel kapcsolatban mondja el
észrevételeit, illetve kérdéseit.
Kulima István ÜB. tag: Elfogadja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a
III. negyedéves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a 2008. évi
költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet. Bízik az összeállított anyag
valóságtartalmában.
Pusztai Ádám ÜB. tag: Köszöni a hozzászólást. Az általános iskolai oktatás feladatát
2008. augusztus 1. napjától Közoktatási megállapodás alapján Orosháza Város
Önkormányzata látja el. Az átadott pénzeszköz növekedés miért csak a kéthavi
összeget tartalmazza és miért nem december 31-ig, azaz öt havit? Nem jelenik meg
kiadás tervezetként december 31-ig, csak 2 hónap. Iskolánál 10 millió forinttal
csökken, de az átadott pénzeszköz csak 6 millió forint?

Kapuné Sin Anikó: Normatív állami támogatás 4 millió + 6 millió az átadott
pénzeszköz, ez összesen 10 millió forint csökkenés az iskolánál.
Pusztai Ádám ÜB. tag: Véleménye szerint a Közoktatási megállapodásban foglaltak
nincsenek végigvezetve a költségvetésen. Javasolja, hogy az átadott pénzeszköz
előirányzatát a Közoktatási megállapodásnak megfelelően módosítsa a testület.
A költségvetés teljesítése takarékos gazdálkodást mutat. Javasolja a Képviselőtestületnek a rendelet-tervezetet elfogadásra.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Módosító
elhangzottakat, majd a testület eldönti.

javaslatként

előterjesztem

az

Pusztai Ádám ÜB. tag: A tervezésnél meg kell bontani, a tartalékot csökkenteni kell.
Kulima István ÜB tag: Egyetértek a kiegészítéssel.
Pusztai Ádám: Szavazást kér a javaslat mellett, mely szerint az Ügyrendi Bizottság a
2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II. 29.) ÖKT. rendelet módosításának
tervezetét elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy az átadott
pénzeszközök előirányzata 6.740 eFt helyett 16.850 eFt-tal módosuljon a
Közoktatási megállapodásnak megfelelően.
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
14/2008. (X. 30.) sz.

Ügyrendi Bizottsági határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
Kardoskút
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének elfogadásra ajánlja
a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.
29.)
ÖKT.
rendelet
módosításának
tervezetét, azzal a kiegészítéssel, hogy az
átadott pénzeszközök előirányzatát 16.850
eFt-tal javasolja megemelni.

Pusztai Ádám az Ügyrendi Bizottság tagja: Mivel több megtárgyalandó anyag nincs a
bizottság előtt, megköszöni a jelenlevőknek a hozzászólását, javaslatokat,
véleményeket, döntéseket és az ülést bezárja.

Kmft.

Pusztai Ádám
ÜB. tag

Tóth Józsefné
jegyzőkönyvvezető

