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5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38
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Jegyzőkönyv
Készült :Medgyesbodzás Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának 2014 április 29-én 13.30
órakor tartott üléséről
Az ülés helye: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesbodzási Kirendeltség
Tanácskozó terem
Jelen vannak: Laduver Attila elnök
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Restály László – tagok
Jelen vannak még :
Krucsai József polgármester
Dr. Sódar Mária aljegyző
Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintéző
Kiszel Ferencné jegyzőkönyvvezető
Laduver Attila Ügyrendi Bizottság elnöke megnyitja az ülést, megállapítja, hogy Román
Aranka távol van, a megjelent létszám alapján az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Restály László tagot megválasztani és elfogadásra
javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Az Ügyrendi Bizottság a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a kiküldött napirendi pontokat
egyhangúan elfogadta.

Napirendek:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Krucsai József polgármester
2. ) Bejelentések
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1.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Laduver Attila elnök felkéri Krucsai József polgármestert az írásos előterjesztés
ismertetésére.
Krucsai József polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, elmondja, hogy a számok
adottak, igyekeztek a takarékos gazdálkodásra.
Laduver Attila elnök a munkanélküliségi mutatókról kérdez.
Krucsai József polgármester szerint 130 fő körül van a létszámuk.
Kiszel Ferencné jkv vezető, szociális ügyintéző szerint ennél valójában magasabb a létszám,
mert nem mindenki regiszrált.
Krucsai József polgármester
foglalkoztatni az önkormányzat

hozzászólásában kifejti, hogy mindenkit igyekszik

Laduver Attila elnök szerint Gábortelepen akadtak olyanok akik semmilyen papírral
igazolvánnyal nem rendelkeztek sok utánajárásba került amíg el tudták intézni.
Restály László üb tag elmondja, hogy a gazdálkodás a tavalyi évben jónak mondható, hitelt
nem kellett felvenni és tartozása sem volt az Önkormányzatnak.
A szociális jellegű kifizetések nagy arányú csökkenését a magas foglalkoztatottságnak tudja
be.
A vadászati joghoz kapcsolódóan a felhalmozási bevétel csak 50 %-ban teljesült, ennek az
okát szeretné tudni. Illetve a forgóeszközök csökkenéséről szeretne bővebb információt,
illetve a mérlegfőősszeg növekedéséről. Megjegyzi továbbá , hogy a tanyagondnoki szolgálat
költsége több mint 1 millió forinttal növekedett.
Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintéző válaszában kifejti, hogy a mérlegfőösszeget a
nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések emelték meg. A forgótőke a készleteket jelenti, amibe a
pénzeszközök is beletartoznak. A mérlegfőösszeg és a forgóeszköz konkrétan nem függ össze.
A vadászati jpg bérbeadásából származó bevételt 2 részletben szokták befizetni, a második
részletet elmulasztotta a vadásztársaság.
Laduver Attila elnök szerint ez korábban úgy működött, hogy ami ebből a vadászati jog
bérbeadásából az önkormányzat bevételt szerez, azt a külterületi utak karbantartására fordítja.
Érdeklődik, hogy a Start pályázatban a gréder beszerzés sikerült-e.
Krucsai József polgármester szerint az az összeg bőven rá van fordítva az utak
karbantartására, a grédert viszont sajnos lehúzták. A tanyagondnoki szolgálatnál a
kiadásnövekedés a busz karbantartásából adódik, gyakorlatilag semmi sem jó rajta.
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Az Ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2014. (IV.29) ÜB határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének Ügyrendi bizottsága az Önkormányzat 2013
évi költségvetési beszámolóját megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Felelős: Laduver Attila ÜB elnök
Határidő: értelem szerint
Az Ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2014. (IV.29) ÜB határozat
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének Ügyrendi bizottsága az Önkormányzat 2013
évi költségvetési rendeltének módosítását elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Felelős: Laduver Attila ÜB elnök
Határidő: értelem szerint

2) Bejelentések
Ehhez a napirendi ponthoz nem történt hozzászólás.

Laduver Attila elnök 13.50 perckor az Ügyrendi Bizottság ülését bezárja.

kmf.

Laduver Attila
elnök

Restály László
jkv hitelesítő
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