Jegyzőkönyv
Bé!ZÉ'!!ságetbecsc Község Önkományzat Képviselő-testület Pénzügyi'- MűszakiBizorságrinak 20l2. január 23-án taíott kibővítctt ülé5éról.

és Fejlesáési

Jelen vannak: Takács András Bizottság elnöke
Riedl Béla bizottsági tag
Magasitz Lajos polgiirmester
Bogdrín József alpolgármester
Katona József képviselő-teslületi tag
dr. Csenyi Zsuzsanna képviselő{estületi tag
Katona Evajegyző
soós Sándomé pénzügyi ftielőadó
Raffay Béla iskola igazgatója
Jónakné Riemer Judit gazdasáEi vezeíő
Bodó Jánosné Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Szabó Anikó jegyzőkönywezető

IglzoltaD távol Fejesné Schwalcz Erzsébet Pénzügyi bizoÍtsági tag

J€s/zőkölywezető:

Szabó Arrikó ig. 6elóadó

Takics Andiis elnök köszönti az ülés résávevőit, az ülést megnyitja. MegáIlapitja, hogy a 3 fős
bizottságból jelen van 2 fő, így azhatfuomÍképes.
A jegyzőkönyv hitelesítői:
_ Takács Aldnis
- Riedl Béla

Takács Ándrás: Üdvözlöm

az üIésen megielenteket és javaslatot teszek a napirendi pontm:

I.) szigetbecse Község Önkomrinyzat és IntézÍnéÍLyei2ol2. évi kijltségvetési tervezet tírgyalása.

A'javasolt napilendi pontot a bizottság egyhangúlag elfogadta, további javaslat napirendte nem
éÍkezeí.
1' naDiÍend:

ccse
Önkorm
2012.
tárgya|ása.
Takács AndÍás: Minden képviselő-testületi tag megkapta az írásos anyagot'

Megkérem a napilend előadóit, hogy a bevételek és kiadások számait ismertessék soronként és a
szükséges indokolásokat tegyék meg' Amennyibcn az anyag ismertetése közbeD a képviselőtestületben kéIdésmerül fel, kéremjelezzék.

Katona Eva: szeletném tájékoáatni a képviselő{estületet, hogy a 2012' jaluár l. napjá1ól
hatályos új áIlamhááartási törvény rögzÍi a helyi önkormányzat költségvetési rendcIetének
tartalmára vonatkozó előírásokat. ElkülöÍülnck egymástól a helyi önkormányzat költségvetési
bevételei és költségvctési kiadásai, r,alamint a helyi önkormányzat álÍal irányított költségvetési
szervek (ide értve az őnkormányza1i hivatalt is) költségvetési bevételei és köItségvetési kiadásai.

Lénye8i változás, hogy 20l2_tól külön_külön 9lemi ktiltségvetés készül a helyi önkormányzat' a
nemzetiségi öúormányzatok, valamint az általuk iúnyított költségvetési szerv részéreis ( Ilivatal
és Ivóvízellátó Intézmény),melyet a polgármestcl, nemzetiségi önkormányzat elnijke hagyjóvá'
Az önálló elemi költségvetésből következőcn 20l2. janurár l-től a helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzatok, valamint az áItaluk irányított költségvetési szervek gazdálkodásáról önálló
könyveket kell vezetni és önálló beszímolót kell készíteni'

A végrehajtással kapcsolatban holnap megyünk cgy éÍckezletre-

Most első olvasatra úgy készült a költségvetési tervezet, mint az előző években. A februáÍi tcstületi
üIésre eá a költségvetés tervczetet elemeire szedjük, hogy olyan áIlapotba kerüIjön, ahogyan azt a
törvény előida.

Rafíay Béla intézményyezEtő és soós sándorné pénzügyi főelőadó lészletcsen ismertctték a
költségvetési tervezetet. (A jcgyzókönyw mellékletét képezik.)

A köItségvetési tcrvezet ismcltetése után

a

kövelkező hozzászólások hangzottak el:

Boedán József: Az iskola vonatkoásában miért magasabb Makád t.imogatása?

Raffay Béla: A tanulók létsziímának növekedése, valamint az iskolabuszra kapott támogatásokból
tevódik össze.

Laios| A 201'2. évi költségvetésünk bevételi oldalán 16 millió forintot fogunk
betervezni üdülőterületi telkek eladásából. E^ az összcgel abban az esetben fogjuk felhasznáni,
amemyiben az óvoda pályázatunk nyemi fog.
Magasitz

Katona Éva:A képviselő-testűlet láthatta, hogy új számítógép vásárlását terveztük be'
sajnos olyan állapotba került a Hivatal központi szímitógépe, hogy kénytelenek vagyunk egy új
gépet vásárolni. Megérdeklődtük, hogy érdcmes_e a régil felújítani,de a régi felújításiköltségc már
többe kerülne, mintha egy újat vásátolnánk. A rendszergazdiínk készített egy szímítástechnikai
fejlesáési javaslatot melynek megfelelően terveztünk' Elmondom, hogy jelenleg az adatmentések
nem az elóí!ásoknak mcgfelelő biaonsággal törtáÚek, ezéÍtmindenképpen szükséges cgy új

rendszcrgép megvásiirlása.
Szeretném elmondani a képviselő{estületnek, hogy a bevételi oldal csak akkor tcljesül' lra az
adókat be tudjú szedni. Mindent megteszünk arrnak érdekében' hogy a betervczett összeg be is
folyjók, de van mikor ez nem sikerűl. Ismedük a gazdasági helyzetet' nem egyszerű a dolgunk'

!!g!!p![

Minden évben így indulunk ncki a költségvetés 1ervezésnek. Reméljük idén seIn lesz

gond.

Takács András: Köszönöm az előadóknak a besziímolót és köszönöm a hozzíszólásokat. Kérem
a Bizottság és a Képviselő-tes1ület tagjait, hogy a következő bizottsági ülésig ismclkedjenek tovább
a költségvetési sámokkal és scgítsenek javaslataikkal, hogy a 16 millió forint hián}.t lefaragjuk és
febrr-rárig a köItségvetésünk olyan állapotba kerüljön' hogy az elfogadható legyen.
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Több napirend nem lévénTakács
And!ás Pénzügyi Bizottság elnöke
az iilést beáIta'
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