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Humánpolitikai Bizottság 

E L N Ö K É T Ő L 

 

 

 

FELJEGYZÉS 

 

 

 

Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének 

véleményezése. 

 

A Humánpolitikai Bizottság 2019. február 5-i bizottsági ülésén megtárgyalta a 2019. évi 

költségvetési rendelet-tervezetet, és arról az alábbi írásos véleményt hozta meg: 

 

 

1.251.741.- eFt költségvetési bevétellel 

1.946.341.- eFt költségvetési kiadással 

694.600.- eFt finanszírozási bevétellel 

0.- eFt finanszírozási kiadással 

Összesen: 1.946.341.- eFt bevétellel 

Összesen: 1.946.341.- eFt kiadással 

 

elfogadásra javasolja a T. Képviselő-testületnek. 

 

 

 

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

Bizottság már megtartotta ülését, melyen többek között tárgyalták Jánossomorja Város 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A bizottság részletesen 

átbeszélte a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

 

Lőrincz György tájékoztatta a bizottsági tagokat a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság módosító javaslatairól: 

A Szabadság utca parkoló kialakítása feladatot a Bizottság nem támogatja, az erre tervezett 5 

millió Ft-ot az Önkormányzat udvarán található kerítés és a hozzá tartozó udvar felújítására 

fordítaná. 

A felhatalmazási célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre (egyháznak) keretet 4 

millió Ft-ról 5 millió Ft-ra javasolja megemelni a tartalék állomány terhére, mivel a Római 

Katolikus Egyházközség benyújtott kérelmét támogatni kívánja. 

Lipovits Máté javaslatát támogatva a tartalék állomány terhére 800 ezer Ft értékben hirdető 

táblák kihelyezését javasolja a város területén. 

 

 A költségvetésben 8 millió Ft van a felhalmozási kiadások között elkülönítve a Klafszky 

Katalin Tagiskola további fejlesztéseinek támogatására. Az előző évben ígérvényt kapott az 

önkormányzat, hogy ebben az évben folytatni szeretné a fenntartó a Klafszky iskola további 

fejlesztését, felújítását. Ezért amennyiben a fenntartó folytatja az iskola felújítási munkálatait, 

akkor az önkormányzat támogatni szeretné.  
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A bizottság a rendelet tervezet-áttanulmányozása után megállapította, hogy az idei évi 

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

 

A bizottság egyhangúlag támogatja a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság módosító javaslatát. Ezekkel a módosításokkal együtt a 2019. évi költségvetést a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

                                                                                                   Nemes Csaba s.k., 

             Humánpolitikai Bizottság Elnöke 

              


