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JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának
2012. február 02-án (csütörtökön) 13,30 órai kezdettel tartott ülésén, a
Polgármesteri Hivatalban.
Jelen vannak:

Pusztai Ádám az Ügyrendi Bizottság elnöke,
Mórocz Lajos és Varga Pál az Ügyrendi Bizottság tagjai,
Ramasz Imre polgármester,
Gombkötő Lajos alpolgármester, tanácskozási joggal meghívott,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
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 költségvetés tervezetének előzetes
megvitatása
1.

Napirendi pont:

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

2012. évi költségvetés tervezetének előzetes megvitatása.
Előadó:
Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezete írásban
kiadott anyaga részletes, áttekinthető. A végleges költségvetés elfogadásáig
változhat. Először Ramasz Imre polgármestert kérem, ha van szóbeli kiegészítése,
tegye meg.
Ramasz Imre: A novemberi koncepció óta elég sok változás történt, többnyire pozitív
irányba. Ezért elfogadható költségvetési tervezetet tudtunk készíteni. Az
intézményvezetőkkel az egyeztetés megtörtént. A tervezetben az intézményvezetők
kérései is figyelembe lettek véve. A pénzmaradvány összege rosszul lett
megbecsülve, az előterjesztésben szereplő összeg tényleges adatot tartalmaz. A
pénzmaradvány összegének tisztázása után látszott, hogy alábecsültük, jóval több
lett a maradvány. Bizonyos normatíváknál kevesebb pénz illeti meg az
önkormányzatunkat. Ennek következtében az adóerő-képesség miatti visszafizetési
kötelezettségünk csökken. Óvodánál növekmény van. Hasonló a háziorvosi
szolgálatnál is. A művelődési háznál a dologi kiadásoknál lényeges csökkentést
terveztünk. A polgármesteri hivatalnál a dologi kiadásoknál szintén jelentős
csökkenés mutatkozik. A személyi kiadásoknál viszont növekedés történt.
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Jelentősen megnőtt a tervezhető költségvetési tartalék. A költségvetés zavartalanul
végig vihető, takarékossággal és nagyobb odafigyeléssel.
Miért csökkentettünk?
Azért, mert korábban döntöttünk arról, hogy a református egyház pályázat keretében
létesítendő turisztikai központ és konferencia központ megvalósításához szükséges
20 millió forint hiányzó összegből 10 millióval támogatjuk, elköteleztük magunkat,
amennyiben a másik 10 millió forintot előteremtik. Az önrészt előteremtették.
Részben, ha a képviselő testület pozitívan dönt, akkor a következő testületi ülésen
szerződésben rögzítenénk a két fél feltételeit. Erre kérjük dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőt, hogy készítse elő az együttműködési megállapodás tervezetét. A tartalékból
ide kell 10,5 millió forint. A kerékpárút pályázatunk – a konzorcium vezetője
megkapta a kiértesítést, megfelel, de anyagiak hiánya miatt tartalék listára helyezték.
Ebből a pályázatból Kardoskút része 8-9 millió forint. Ha ezeket az összegeket is
figyelembe vesszük, akkor tartalékunk nem sok marad.
Arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk tartani az előirányzatokat. Ennyivel kívántam
kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Pusztai Ádám: Köszönöm szépen. Akinek kérdése van, kérem tegye fel.
Varga Pál: Úgy ítélem meg, megfontolt adatok, mutatók mellett, jól átgondolt,
mértéktartó tervezet van előttünk, így elfogadásra javaslom.
Mórocz Lajos: Utólagosan kapott 2 papíron ugyanazok a számok szerepelnek az
árbevételeknél, a végösszeg mégsem egyezik?
Ramasz Imre: Intézményfinanszírozás történik. Két intézményünknél van némi
bevétel, a saját bevételt nem kell megfinanszírozni.
Pusztai Ádám: Az egészségügy nem jön ki?
dr. Mészáros Erzsébet: Nem, mert nem intézmény, hanem szakfeladat.
Az államháztartási törvény úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat és költségvetési
szerveit, külön kell választani, így az önkormányzat, polgármesteri hivatal,
művelődési ház, óvoda. A szakfeladatok az önkormányzatnál maradnak. Önálló
bankszámlával, adószámmal kell rendelkeznie az intézményeknek is. A pénzforgalom
is külön-külön kezelendő. El kell különíteni teljesen. Ez vonja maga után az alapító
okiratok módosítását is. Az eddigi egy nagy költségvetés helyett 4 kis csomagot kell
csinálnunk. Kicsit kaotikus, de meg kell csinálni.
Gombkötő Lajos: Az önkormányzatokról olvasgattam – 2000 lélekszám alatti
települések – nem értem. Közelünkben van város.
dr. Mészáros Erzsébet: A kezdeményezés a községtől indul, 3000 fő feletti település
nem utasíthatja vissza a csatlakozni kívánót. Törvényi előírás van, valamerre nekünk
is lépni kell.
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Ramasz Imre: Falugyűlésen is tájékoztatni kell a lakosságot és kérjük a
véleményüket a figyelembe vehető közös hivatal létrehozásához. Járáson belülinek
kell lenni.
Mórocz Lajos: Járáson belül hány jöhet szóba?
Ramasz Imre: Városok közül Orosháza, Tótkomlós. Elméletileg szóba jöhet még
Békéssámson, Csanádapáca – Pusztaföldvár, Nagyszénás, Gádoros. Nem könnyű a
dolog. Nem tiszta mi az, ami itt helyben maradhat. Május-júniusban ígérik a
törvényeket ezzel kapcsolatban.
Mórocz Lajos: Nem találkoztam a polgármesteri alappal, miért nem szerepel a
költségvetésben?
Ramasz Imre: Nem működőképes, nem tartom indokoltnak.
Mórocz Lajos: Elfogadásra javaslom.
Pusztai Ádám: Tanyagondnoki szolgálat kevesebb lett, mint a koncepcióban, mi az
indok?
Ramasz Imre: Semmi előzmény nem volt, nem tudtuk hogyan is áll össze. Az elmúlt
hónapok gyakorlata – tanyagondoki szolgálat beindulása óta - alapján változtattunk.
Pusztai Ádám: Oktatásra átadtunk 2011. évre 40 millió forintot, az elszámolás
megtörtént, elég lesz?
Ramasz Imre: 2010. támogatási összeg alapján úgy ítéltük meg, elég. Mi sem
kértünk, de ők sem. Nem lesz hosszú távú ez a megoldás az általános iskolák
tervezett államosítása miatt.
Gombkötő Lajos: Szigorú, elfogadható, jó költségvetésnek tartom a jelenlegi
helyzetben.
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,
hogy első fordulóban tárgyalja meg a 2012. évi
költségvetési tervezetet.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő: 2012. február 2.
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Pusztai Ádám: Javaslom, hogy külön határozatba foglalja az Ügyrendi Bizottság, hogy
a református egyház részére átadandó 10,5 millió forintról. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a költségvetés tartalék terhére a református egyház
részére átadandó 10,5 millió forintot elkülönítetten
kezelje.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő: 2012. február 2.
Pusztai Ádám: Több megtárgyalandó napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését
bezárja.
Kmft.

(Pusztai Ádám)
ÜB elnök

(Skorka Pálné)
jegyzőkönyvvezető
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