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Szociális és Egészségügyi Bizottság  
E L N Ö K É T Ő L 
 

Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének 

véleményezése. 

  

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2018. február 7-i bizottsági ülésén megtárgyalta a 

2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet, és arról az alábbi írásos véleményt alkotta: 

A bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság már megtartotta ülését, melynek Ő is tagja. A bizottság hosszadalmasan, részletesen 

áttekintette, átbeszélte a rendelet-tervezetben foglaltakat. Az előterjesztés mindenre kiterjed, 

melyhez szöveges beszámoló is rendelkezésre állt. Most is tapasztalható volt, hogy évről-évre 

kevesebb a módosító javaslat, ez annak is betudható, köszönhető, hogy az anyag készítői jól 

értik dolgukat, precíz munkát végeznek.   

A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnöke részéről egy-két 

módosító javaslat hangzott el. Az ott elhangzott kisebb módosító javaslatok a következők: 

 

Az egyházközségek támogatási kérelmére az önkormányzat 1,5 Mft-ot tervezett biztosítani, 

de módosító javaslat alapján 3 Mft-ra egészülne ki az általános tartalék terhére.    A Klafszky 

Katalin Tagiskola pince felújítása esetében nem volt betervezve az idei költésgvetésben 

összeg, de módosító javaslat alapján 10 Mft kerülne elkülönítésre az útfelújításra betervezett 

költségek terhére.  

Továbbá javaslat alapján ifjúsági pályázat kiírására 5 Mft-ot különít el az általános tartalék 

terhére.   

Az iskola keretein belül működő fociedzéseket tartó személy havi nettó 40.000,-Ft (10 

hónapra) díjazásának elkülönítése az általános tartalék terhére történik.   

A napköziotthonos konyha felújításának tervezett kiadásait 5 MFt-ról 2 Mft-ra csökkentené a 

bizottság, így a fennmaradó 3 Mft az általános tartalékba kerül. 

 

Megemlítette, hogy az idei évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság az alábbi 

keretösszegekkel rendelkezik: rendkívüli települési támogatásra 5 Mft, „karácsonyi 

csomagok” vásárlására 1 Mft, illetve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Ösztöndíj 

Pályázatok elbírálására 2 Mft került betervezésre. Ez összesen 8 Mft-ot jelent, mely összeg 

véleménye szerint gazdálkodásukhoz elég lesz az év során.    

 

A bizottság a rendelet-tervezet áttanulmányozása után megállapította, hogy az idei évi 

költségvetés mind a bevételi oldalt, mind a kiadási oldalt illetően egyensúlyban van.  

 

A Bizottság javasolta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által tett 

módosító javaslatokkal kiegészítve Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetési rendelet-tervezetének elfogadását. 

A bizottság tagjai részéről más javaslat nem hangzott el.  

 

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság egyhangú véleménye az volt, hogy a 2018. évi 

költségvetés-tervezet megfelelő, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság módosító javaslataival kiegészítve javasolja a Képviselő-testületnek annak 

elfogadását. 

 K.m.f. 

                                                                                            Winkler László s.k., 

      Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 


