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PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
2012. április 23-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott határozat száma
3/2012. (IV. 23.)
4/2012. (IV. 23.)

Tárgya

2011. évi költségvetési rendelet mód. megtárgyalása
2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
megtárgyalása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiÜgyrendi Bizottsága
2012. április 23-án tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Madarászné Mindig Erzsébet, Antal Gábor,

Balázs László jegyző
Lakosság részéről: ---Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.

A napirendhez más javaslat nem volt, a bizottság a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madrászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Van-e szóbeli kiegészítés?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Leírtuk az előterjesztésben a módosítás indokait. Nincs
szóbeli kiegészítés.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.)
Végigkísértük a 2011. évi gazdálkodás folyamatát. Van-e hozzászólás?
Antal Gábor bizottsági tag: Meglepődtem az anyag áttekintésekor. Nem bíztam abban, hogy a
2011. évi gazdálkodásról ilyen jó anyag készülhet. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon
meg vannak fogalmazva azok a számok, amiket megterveztünk. Összességében ésszerű,
takarékos gazdálkodás eredménye ez. Igaz, hogy egy-két nem várt dolog is adódott a
költségvetés teljesítése során. Jól gazdálkodott az önkormányzat a tavalyi költségvetés
megvalósítása során. Örömömre szolgál ez a teljesítés. Elfogadásra javaslom a testület előtt a
rendelet-tervezetet az előterjesztéssel együtt.
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Követtük folyamatában a költségvetési rendeletek
módosítását és az egész évi gazdálkodást. Nem volt könnyű. Javaslom a rendelet-tervezet
elfogadását a képviselő-testület előtt.
Reszler György könyvvizsgáló. Nagyon nagy munkát jelentett az apparátusoknak és a
könyvvizsgálóknak egyaránt a beszámolók elkészítése a törvényi változások miatt. Az idén
sikerült egy olyan programot vásárolni, amely segíti a munkát. Leltári szempontból is meg van
minden. Azt a tervet, amit annak idején elfogadtunk, senki nem gondolta volna, hogy sikerül
véghez vinni. A könyvvizsgálónak kockázatot is elemeznie kell. A testület előtt elfogadásra
javaslom a beszámolót.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Először a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásáról
kell határoznunk.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Javasolja-e a bizottság a 2011. évi
költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület
előtt?

A bizottság 2 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
3/2012. (IV. 23.) PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI
BIZOTTSÁGI HATÁROZAT
a bizottság:
a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetet és előterjesztést megtárgyalta.
Javasolja azt a képviselő-testület előtt elfogadásra.
Megbízza a polgármestert, hogy a bizottság döntését ismertesse a képviselőtestület előtt.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2012. április 23.

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) A beszámolót a rendelet-tervezettel és a könyvvizsgálói
jelentést javasoljuk-e a testület előtt elfogadásra?
A bizottság 2 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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4/2012. (IV. 23.) PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI
BIZOTTSÁGI HATÁROZAT
a bizottság:
a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a hozzá tartozó rendelettervezettel és könyvvizsgálói jelentéssel együtt megtárgyalja, javasolja azokat a
képviselő-testület előtt elfogadásra.
Megbízza a polgármestert, hogy a bizottság döntését ismertesse a képviselőtestület előtt.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2012. április 23.

Más az ülésen nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.
k. m. f.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

/:Madarászné Mindig Erzsébet:/
bizottsági elnök
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