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Készült a bizottság 2011. március 23-i üléséről 
 
 
 
 
Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak: 
Halászné Kovács Éva a bizottság elnöke, Banyári István bizottsági tagok, Erdélyi László 
külső bizottsági tag, Matula Jánosné képviselő 
 
Távol maradt (igazoltan): 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Vörös Sándor polgármester, Kovács Éva jegyző asszony, Kovács Péter alpolgármester, Csillik 
Istvánné főmunkatárs 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, minden 
tagja jelen van.  
Javasolta, hogy a 2011. március 23-i rendkívüli testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg és véleményezze a bizottság: 
 

1.) Költségvetési rendeletmódosítás (IV. negyedéves) 
2.) Egyéb ügyek 

 
A bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 
  
1./ Napirend: 
    Költségvetési rendeletmódosítás (IV. negyedéves) 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Mindenki megkapta a 2010. évi költségvetés IV. negyedéves rendeletmódosítását, a szöveges 
beszámolóban részletezve van, hogy milyen tételeket tartalmaz. Közülük kettő tétel van, amit 
mi döntöttünk el korábban, hogy átcsoportosítunk csak nem történtek meg még az 
átcsoportosítások. A többi tétel a segélyekre, óvoda, iskola, szakrendelő előlegére, a 
működésképtelen, településőr pályázatra, valamint az iskola informatikai normatívájára 
ténylegesen leutalt összegeket tartalmazza. Ezek alapján a rendeletmódosítást elfogadásra 
javasolhatjuk.  



 
Csillik Istvánné főmunkatárs 
Kiegészítést szeretnék tenni, az előirányzat módosítások jogcímenkénti felosztásánál az 
összesen összeg 128.850 eFt, ez az összeg ténylegesen 128.849 eFt.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendelet tervezet elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
23/2011.sz. Ügyr. és Pénzügyi biz.hat. 
Költségvetési rendelet módosítása (IV. negyedéves) 
           

H a t á r o z a t 
 

1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a IV. negyedéves költségvetési rendelet 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
A bizottsági ülésen több napirend nem volt, elnök asszony megköszönte a jelenlévők 

aktivitását, majd az ülést bezárta.  

 

 
Kmft. 

 
 

      Halászné Kovács Éva 
                                                                    képviselő 

                                    Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 


