4/2013. ÜB.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának
2013. április 25-én (csütörtökön) 13,30 órai kezdettel tartott ülésén, a Polgármesteri
Hivatalban.
Jelen vannak:

Mórocz Lajos és
Szemenyei Sándor az Ügyrendi Bizottság tagjai,
Lengyel György polgármester,
dr. Lipták Péter jegyző,
dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető,
Varga Pál alpolgármester,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető,
nyilvános Ügyrendi Bizottsági ülés érdeklődői:
Neller Borbála Tünde műv.ház vezető,
Verasztó József TMKIT Kardoskúti Tagintézmény igazgató,

Mórocz Lajos az Ügyrendi Bizottság tagja: Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a bizottsági ülés határozatképes.
Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke, Pusztai Ádám
betegség miatt maradt távol. Távolmaradása igazolt, ezért ő vezeti a bizottság
ülését.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a bizottság az alábbiak
szerint fogadott el:
Tárgy:
1.

Előadó:

2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló és a zárszámadási rendelet-tervezet
megvitatása, véleményezése.

Mórocz Lajos
ÜB. tag

Mórocz Lajos: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az ülésre tanácskozási joggal
meghívást kapott Varga Pál alpolgármester is. Ennek oka, hogy a testületi ülésen
nem kell megismételni az itt elhangzottakat, mert tulajdonképen csak újonnan
felvetődő javaslattal, véleménnyel kell foglalkozni, hiszen egyedül Ő az, aki nem vett
eddig részt a képviselők közül az Ügyrendi Bizottság ülésén.
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1. napirendi pont:

2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és
a
zárszámadási
rendelet-tervezet
megvitatása,
véleményezése.
Előadó:
Mórocz Lajos ÜB. tag

Mórocz Lajos: A napirendi ponttal kapcsolatos írásosos előterjesztés elkészült,
előzetesen megkaptuk. Olyan részletesen, pontosan van összeállítva, hogy sok
megvitatni való nincs. Kérdezem a jelenlevő ügyrendi bizottsági tagot, kíván-e
hozzászólni.
Szemenyei Sándor: A költségvetés teljesítéséről már többször tárgyaltunk. Minden
tervezett összeg nem került felhasználásra. Jól gazdálkodtak az intézmények.
Kevesebb a pénzmaradvány mint az elmúlt évben, de ez nem negatívumként róható
fel. Változtatás nélkül elfogadásra javaslom a képviselőknek, javaslom a rendelettervezet rendeletté emelését is változtatás nélkül.
Mórocz Lajos: Valakinek van-e még hozzászólása?
Lengyel György: Áttanulmányoztam, mindenre kiterjedő, részletes előterjesztés.
Elfogadásra javaslom
Varga Pál: Változtatás nélkül elfogadásra javaslom a határozati javaslatot, illetve a
rendelet-tervezetet rendeletté emelését a Képviselő-testületnek.
dr. Lipták Péter: Helytálló, objektív, elfogadásra javaslom.
Mórocz Lajos: Fejlődik a hivatal, pontosan, konkrétan, minden a helyén van, hiba
nélküli, dicséret illeti a dolgozókat. Javaslom elfogadásra a képviselők felé.
Kérem bizottsági társamat, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
.
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
6/2013. (IV. 25.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy fogadja el a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót és a zárszámadásról szóló rendelettervezetet és alkossa meg a rendeletet.
Felelős:
Képviselő-testület
Határidő:
2013. április 25.
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Mórocz Lajos: Több megtárgyalandó napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság üléséről
készített jegyzőkönyv aláírásával megbízza Szemenyei Sándor ügyrendi bizottsági
tagot, az ülést bezárja,
Kmft.
(Szemenyei Sándor)
ÜB tag

(Skorka Pálné)
jegyzőkönyvvezető
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