1/2011. ÜB.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának
2011. január 27-én (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,
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 tervezetének előzetes
megvitatása

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

2. A 221/2010. (X. 28.) sz. KT. határozat módosítása
és a 222/2010. (X. 28.) sz. KT határozat
visszavonása.

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

3. Cafetéria-juttatás keretösszegének
meghatározása.

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

Napirendi pont:

2011. évi költségvetés tervezetének előzetes megvitatása.
Előadó:
Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tervezet írásban elkészített
és kiadott anyag részletes, áttekinthető. A végleges költségvetés elfogadásáig
változhat. Akinek van észrevétele, javaslata mondja el.
Ramasz Imre: A pénzmaradvány összege rosszul lett megbecsülve, az
előterjesztésben szereplő összeg tényleges adatot tartalmaz. A cafetéria minden
dolgozó esetében csak bruttó 200 ezer forint lehet, ezért ez a tervezett összeg is
kevesebb, mint a koncepcióban volt. Megállapítható, hogy vészesen fogy a
tartalékunk, ezért arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk tartani a előirányzatokat.
Mórocz Lajos: A kerékpárút építésével kapcsolatban, ha lesz pályázati lehetőség
pályázzunk.
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Ramasz Imre: Jelenleg nincs lehetőségünk pályázni, de ha lesz, akkor pályázunk, ha
még esetleg előfinanszírozási nehézségünk is lesz saját erőből, akkor hitellel
megoldjuk.
Mórocz Lajos: Jutalom van-e betervezve?
Ramasz Imre: Egy havi bérnek megfelelő összegű jutalom tervezve van.
Mórocz Lajos: A gyógyszertár előtti füves területet ki kellene alakítani olyanná, hogy
ott parkolhatnának a járművek.
Ramasz Imre: Járdaépítésre betervezett összeg terhére megoldható.
Pusztai Ádám: A bolt előtti részen hány parkoló lesz kialakítva?
Ramasz Imre: A végleges tervek készítésekor pontos költségek birtokában pontosan
eldönthetjük, hogy hány gépjárműnek legyen parkolási lehetősége, de mindenképpen
a betervezett 5 millió forint erejéig, azt nem túllépve.
Pusztai Ádám: Csak annyit javaslok megépíttetni, amennyire szükség van.
Ramasz Imre: A tervezés során lesz kiszámolva és csak annyit építünk, amennyi az 5
millió forintba belefér.
Pusztai Ádám: A tartalék kevesebb, minden felhasználásról tudtunk, csak nem
számoltunk utána, semmi probléma vele.
Ramasz Imre: Jelentősen befolyásolta az iparűzési adóból való visszatérítés – 30
millió forint.
Kapuné Sin Anikó: A koncepció készítésekor sokkal több iparűzési adó feltöltéssel
számoltam, mint amennyit valójában befizettek. A korábbi években mindig többet
fizettek, mint 2010. decemberében.
Mórocz Lajos: A bolt előtt tervezett útról hova lesz a víz?
Ramasz Imre: Ki kell építeni a vízelvezető árkot.
Pusztai Ádám: További hozzászólások hiányában kérem az Ügyrendi Bizottság tagjait,
kézfeltartással szavazzunk, hogy javasoljuk a költségvetési tervezet megtárgyalását a
Képviselő-testületnek.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
1/2011. (I. 27.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
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hogy első fordulóban tárgyalja meg a 2011. évi
költségvetési tervezetet.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő: 2011. január 27.
2.

napirendi pont:

A 221/2010. (X. 28.) sz. KT. határozat módosítása és a
222/2010. (X. 28.) sz. KT határozat visszavonása
Előadó: Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés megküldésre került a
bizottság tagjainak. Megkéri dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését, amennyiben van.
dr. Mészáros Erzsébet: Az előterjesztés lényege, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal törvényességi ellenőre szóbeli észrevételt tett a 221 és 222/2010. (X.
28.) sz. képviselői határozattal kapcsolatban, mely a polgármester részére
megállapított költségátalánnyal kapcsolatos. Nem elég százalékban megállapítani a
költségátalányt, hanem szükséges annak összegszerű rögzítése is.
Ramasz Imre: Nem akarom befolyásolni a Bizottságot, de tartom magam a 20 %
költségátalányhoz.
Pusztai Ádám: Elején is felmerült, önkormányzati plusz kiadásba nem kerül, így
támogatom a 30 %-os költségátalányt.
Mórocz Lajos: Ha csökkentjük a költségtérítést a polgármester kérésének
megfelelően, akkor a költségtérítés legyen 20 %, 10 %-nak megfelelő összeggel
pedig képezzünk polgármesteri alapot.
dr. Mészáros Erzsébet: Azt javaslom, hogy maradjon a 30 %, mert a nyugdíjalapba
beszámít, a fizetésen úgy sem lehet már emelni.
Mórocz Lajos: Maradjon akkor a 30 %-os költségátalány. Ha képezünk polgármesteri
alapot, akkor azt kinek adhatja a polgármester?
dr. Mészáros Erzsébet: Közcélokra használható fel a szabályzatban meghatározottak
szerint.
Mórocz Lajos: Javaslom a 30 %-ot, és javasoljuk a képviselő-testületnek, hozzon
létre polgármesteri alapot.
Pusztai Ádám: Kérem az Ügyrendi Bizottság tagjait, kézfeltartással szavazzunk, hogy
javasoljuk a polgármester költségátalányáról szóló 221/2010. (X. 28.) sz. KT.
határozat kiegészítését, azaz a költségátalányt 30%-ban, azaz: 104.355,-Ft
összegben történő meghatározását a Képviselő-testületnek.
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Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
2/2011. (I. 27.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Ramasz Imre polgármester részére 2010. október
3. napjától az illetménye 30 %-os mértékében
megállapított költségátalányát összegszerűen, azaz:
104.355,-Ft/hó összegben is megállapítani.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő: 2011. január 27.
Pusztai Ádám: Szavazzunk a polgármester átalány 1/3 része polgármesteri alapba
történő helyezéséről szóló határozat visszavonásáról, mivel az alkotmánysértő. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
3/2011. (I. 27.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy vonja vissza a 222/2010. (X. 28.) sz. KT.
határozatát 2011. január 1. napjával.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő: 2011. január 27.
Pusztai Ádám: Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hozzon létre polgármesteri
alapot a költségvetésben 350.000,-Ft/év összegben a tartalék terhére, melynek
felhasználásáról a polgármester dönt az általa már elkészített szabályzatban foglaltak
szerint. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (I. 27.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy hozzon létre a 2011. évi költségvetésben 350.000,Ft összeggel polgármesteri alapot a tartalék terhére,
melynek felhasználásáról a polgármester dönt az általa
elkészített szabályzatban foglaltak szerint.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő: 2011. január 27.
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3.

napirendi pont:

Cafetéria-juttatás keretösszegének meghatározása.
Előadó:
Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Megkéri dr. Mészáros Erzsébetet, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendi ponttal kapcsolatban.
dr. Mészáros Erzsébet: Az előterjesztés lényege, hogy a keretösszegről előbb kell
dönteni, mint a költségvetés elfogadásáról, azaz a tárgyév február 15-ig lekésőbb.
Az évi keretösszegeket a jogviszonyban álló munkavállalókat illetően az írásos
előterjesztésben rögzítettem.
Pusztai Ádám: Javaslom az Ügyrendi Bizottság tagjainak, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek. Kérem erről
kézfeltartással szavazni.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
5/2011. (I. 27.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy az önkormányzat közszolgálati és közalkalmazotti
jogviszonyban álló munkavállalóit megillető 2011. évi
cafetéria-juttatás éves keretösszegét az keretösszegét az
alábbiak szerint határozza meg:
Megnevezés
Összeg
Fő
Ktgv-i ei.
Köztisztviselők
Közalkalmazottak
Közalkalmazottak1
Közalkalmazottak2
MK támogatott
mv.3
Összesen:

200.000,200.000,150.000,100.000,-

7
9
2
1

1.400.000,1.800.000,300.000,100.000,-

50.000

1

50.000,-

-----

----

3.650.000,-

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

(Pusztai Ádám)
ÜB elnök

(Skorka Pálné)
jegyzőkönyvvezető

1

6 órában foglalkoztatott közalkalmazottak.
4 órában foglalkoztatott közalkalmazott.
3
4 órában foglalkoztatott, munkatapasztalat szerzési támogatás mellett alkalmazott munkavállaló.
2
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