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2/2011. ÜB. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 
2011. február 24-én (csütörtökön ) 13,30 órai kezdettel tartott ülésén, a 
Polgármesteri Hivatalban.  
 
Jelen vannak: Mórocz Lajos és 

          Varga Pál az Ügyrendi Bizottság tagjai, 
   Ramasz Imre polgármester, 
            dr. Mészáros Erzsébet jegyző, 
   Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, 
   Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető. 
 
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: Előadó: 

1. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása  Mórocz Lajos 
ÜB . tag 

 
2. 2011. évi költségvetés tervezetének      Mórocz Lajos 

megvitatása                                   ÜB. tag 
  
 
1. napirendi pont: 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Mórocz Lajos ÜB. tag 
 

Mórocz Lajos: Igazából nem tudom, hogy mit tudunk ehhez hozzászólni, de bevételi  
főösszegét 277 241 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. 
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Mórocz Lajos: Szavazást kérek, hogy a testület elé terjesztjük megtárgyalásra és 
elfogadásra.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, - 
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2011. (II. 24.) sz.  Ügyrendi bizottsági határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy fogadja el a 2010. évi költségvetési rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
Felelős:  Képviselő-testület 
Határidő:  2011. február 24. 

 
2. napirendi pont: 2011. évi költségvetés tervezetének megvitatása. 

Előadó: Mórocz Lajos ÜB. tag. 
 

Mórocz Lajos: Nem tudom, hogy ehhez neked van-e hozzászólásod, javaslatod. 
 
Varga Pál: Igazán ismeretlen dolog nem került bele, tehát ami pár helyen ugye 
módosítva lett, azt mindenki előtt ismert, tehát újdonságot nem tartalmaz, én 
magam részéről elfogadásra javaslom. 
 
Mórocz Lajos: Járdafelújítást kérdeztem, mert nem tudom miért, de én úgy 
emlékeztem, hogy 4 milliót irányoztunk elő, de igaza van polgármester úrnak 3 millió 
volt az előirányzat. Azt mondom, hogy fogadjuk el így és javasoljuk az elfogadását a 
testületnek is.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, - 
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2011. (II. 24.) sz.  Ügyrendi bizottsági határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy fogadja el a 2011. évi költségvetés tervezetét és 
alkossa meg a 2011. évi költségvetési rendeletet. 
Felelős:  Képviselő-testület 
Határidő:  2011. február 24. 

 
Mórocz Lajos: Több megtárgyalandó napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését 
bezárja. 

Kmft. 
 

 
 (Mórocz Lajos)                 (Skorka Pálné) 
     ÜB tag                    jegyzőkönyvvezető 


