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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2011.
szeptember 13-án13.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme

Jelen vannak: Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnöke
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Restály László
Román Aranka Ügyrendi Bizottság tagjai

Jelen vannak még: Krucsai József polgármester
Dr. Sódar Mária jegyző
Gál Klára pénzügyi előadó
Hajdú Pálné gazdálkodási előadó
Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv. vezető

Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket. Kérem, aki
egyetért, a napirendi pontokkal szavazzon.
Az Ügyrendi bizottság egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
1. napirendi pont
Laduver Attila ÜB elnök: Vitát nyitni felesleges erről, majd az évzárás fogja megmutatni,
hogy teljesítettünk. Személy szerint van egy pár kérdésem. A kiadási oldalon van olyan, hogy
gyógyszerbeszerzés, azt hova vesszük?
Gál Klára pénzügyi előadó: A védőnőnek.
Laduver Attila ÜB elnök: A könyvbeszerés mit takar?
Hajdú Pálné gazdálkodási előadó: Szakmai könyvek.
Laduver Attila ÜB elnök Kis értékű eszközök mik ezek?
Gál Klára Pénzügyi előadó: Közmunka programhoz vásárolt eszközök.
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Laduver Attila ÜB elnök Reprezentáció?
Gál Klára pénzügyi előadó: A reprezentáció a román kisebbségnél van.
Krucsai József polgármester: Úgy látom, hogy sikerült a gazdálkodást irányítani, hogy nem
úsztunk el, a kintlévőséget sikerült behajtani, ezzel a gazdálkodással tovább tudjuk tartani a
szintet. Azt hiszem a számok magukért beszélnek, a pénzügyes kollégák nagyon szépen
összeállították a beszámolót, átlátható, szeretném megköszönni a terjedelmes precíz munkát,
hogy minden képviselő át tudta rágni magát, hogy nem volt különösebb felmerült kérdés.
Restály László: Annyit megjegyeznék, nem tudom Attila elnézted, vagy nem akartad
felhozni. Gáz energia 2,5 millió van tervezve, és 2 millió 56 ezer fel lett használva.
81 % a felhasználás.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Ez azért van, mert volt a közös gázbeszerzés, ezért előre le
kellett jelenteni a fogyasztást. Az előző években nem működött a leolvasásos rendszer. Most
emiatt túlfizetésben vagyunk, az utolsó három hónapban már nem is kaptunk gázszámlát,
jelentős túlfizetésünk van.
Restály László: Még azt szeretném mi az, hogy két köztisztviselő nyelvvizsga pótléka.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Ez kötelező adni jogszabály szerint.
Gógucz Erzsébet Mónika: Mi ez az OEP bevétel?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Egy védőnői ellátás került oda.
Gógucz Erzsébet Mónika: Továbbra sem tudok mit kezdeni azzal, hogy pénzforgalom
nélküli ide-oda
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Mindig van olyan tételünk a bérelszámolás csúszása miatt.
Ez év végére helyére fog kerülni.
Gógucz Erzsébet Mónika: Az előirányzat módosításánál hogy tudtátok kiszámolni előre.
Tudjuk, hogy év végéig hogy állunk? Év végéig nem fogunk mínuszba menni?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Azért vállaljuk így a közmunkát. A megtervezett dolgokat
teljesíteni kell, megnézzük, hogy az adott előirányzat hol tart. Ezt folyamatosan figyeljük,
havonta, hogy áll a teljesítés. Nagyobb kiadásnál pedig mindig egyeztetve van.
Még mindig ott az átcsoportosítás lehetősége, hogy ha valahol van forrás, és máshova kell.
Restály László: A végén a táblázatoknál látom, hogy két hitel kifut az évben.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Igen, már kettő ki is futott.
Laduver Attila ÜB elnök: Aki egyetért és elfogadásra javasolja, az első félévi pénzügyi
beszámolót kézfelnyújtással szavazzon.
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Az ügyrendi bizottság négy igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

3/2011(IX.13.) ÜB. határozat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága elfogadásra javasolja az Önkormányzat I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót
Határidő: azonnal
Felelős: Laduver Attila ÜB. Elnök

2. napirendi pont
Dr. Sódar Mária jegyző: A Kormányhivatal törvényességi ellenőrzést gyakorol az
önkormányzat felett. A 2011-es ellenőrzési tervben szerepelt, hogy milyen rendeletet
vizsgálnak felül. Egyik ilyen volt a képviselő-testület tiszteletdíj rendelete. Egy észrevétellel
éltek, hogy a képviselői tiszteletdíj, ha a képviselő megszegi kötelezettségét,jogszabály
előírja,hogy maximum milyen mértékben csökkenthető, viszont a mi rendeletünkben ez még
nem így szerepel. Nem határolja be pontosan. Felhívták a figyelmet, hogy a visszásságot meg
kell szüntetni, szeptember 30-i határidővel.
Laduver Attila ÜB. elnök: Magyarul a mi rendeletünket helyezzük hatályon kívül.
Dr. Sódar Mária jegyző: Az ÜB ezt véleményezi az Szmsz szerint és a Képviselő-testület a
jogszabályellenes részt helyezi hatályon kívül.
Restály László: Mint ahogy foglalkozik is vele, hogy igazolatlan hiányzás, nem határozza
meg mi az igazolatlan hiányzás.
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika: De ha ezt hatályon kívül helyezzük, akkor nincs semmi a
kezünkben amivel el lehet járni.
Krucsai József polgármester: Igen, de ezt ha életszerű lesz, akkor a jegyző előterjeszt
valamit és meghatározzuk pontosan.
Laduver Attila ÜB. elnök: Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy az
előterjesztés szerint véleményezzük a tiszteletdíj rendeletet, és a jogszerűtlen pontok
kerüljenek hatályon kívül, kézfelnyújtással szavazzon.
Az ügyrendi bizottság négy igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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4/2011(IX.13.) ÜB.határozat:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága a Medgyesbodzás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2007.(IV.2) önkormányzati rendeletének
módosítását, a Békés Megyei Kormányhivatal BT/402-1/2011. sz.
törvényességi észrevételében foglalt jogszabálysértés megszüntetésére,
elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Laduver Attila ÜB Elnök

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Laduver Attila ÜB. Elnök az ülést 13.25- kor
berekesztette.

Laduver Attila

Dr. Sódar Mária

ÜB. Elnök

jegyző
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