2/2012. ÜB.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának
2012. február 23-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,
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:

1.

Előadó:

1. 2012. évi költségvetés tervezetének
megvitatása, a költségvetési rendelet-tervezet
megtárgyalása

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

2. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Pusztai Ádám
ÜB. elnök

napirendi pont:

2012. évi költségvetés tervezetének megvitatása, a
költségvetési rendelet megtárgyalása
Előadó:
Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervezetéről írásban
elkészített és kiadott anyag részletes, áttekinthető. A mai képviselő-testületi ülésre
változtatás nélkül elfogadásra javaslom. A költségvetési rendelet-tervezetet
változtatás nélkül rendeletté emelésre alkalmasnak tartom. Először Ramasz Imre
polgármestert kérem, ha van szóbeli kiegészítése, tegye meg.
Ramasz Imre: Ma már 3. alkalommal kerül az Ügyrendi Bizottság, majd a Képviselőtestület elé a 2012. évi költségvetési tervezet. Írásban előzetesen eljuttattuk a
képviselőknek az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet mellékletekkel együtt,
mely már az új Áht szerint készült el. Arra hívom fel a figyelmet, hogy egyre inkább
szorosabb a „hurok”. Fegyelmezetten kell minden területen gazdálkodni, hogy a
2013-as év is zavartalanul induljon. Bízom benne, hogy 2012. év végén is lesz
pénzmaradványunk. Többet ezzel kapcsolatban nem kívánok szólni, kérdezzetek.

Pusztai Ádám: Köszönöm szépen. Akinek kérdése van, kérem tegye fel.
Mórocz Lajos: Ezt már többször megbeszéltük, megfontolt adatok, mutatók mellett,
jól átgondolt, mértéktartó tervezet van előttünk, így elfogadásra javaslom.
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:
3/2012. (II. 23.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy fogadja el a 2012. évi költségvetés tervezetét és
alkossa meg a 2012. évi költségvetési rendeletet.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő:
2012. február 23.
2.

napirendi pont:

2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó:
Pusztai Ádám ÜB. elnök

Pusztai Ádám: Igazából nem tudom, hogy mit tudunk ehhez hozzászólni, de bevételi
főösszegét 229 200 ezer forintban, kiadási főösszeget ugyanennyiben állapítjuk meg.
Varga Pál: Nincs hozzászólásom.
Ramasz Imre: Annyit azért elmondanék, ha majd összevetitek esetleg az eredeti
rendelettel, a számok nem biztos, hogy egyezni fognak teljes mértékben, itt
alapvetően az volt a cél, hogy a kiadásokhoz legyen fedezet biztosítva. Tehát ahol a
betervezett összeg nem fedezte a teljes kiadási előirányzatot az helyére lett téve.
Pusztai Ádám: Amennyiben nincs több hozzászólás szavazást kérek, hogy a testület
elé terjesztjük megtárgyalásra és elfogadásra változtatás nélkül.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
4/2012. (II. 23.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy fogadja el a 2011. évi költségvetési rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő:
2012. február 23.

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

(Pusztai Ádám)
ÜB elnök

(Skorka Pálné)
jegyzőkönyvvezető

