
 

 

F E L J E G Y Z É S 

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

ELNÖKÉTŐL 

 

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

véleményezése. 

  

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2019. február 6-ai bizottsági ülésén megtárgyalta a 

2019. 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 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: 

 

A felhalmozási célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre (egyházaknak) keretet 4 

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

Katolikus Egyházközség benyújtott kérelmét támogatni kívánja. 

A 8.sz. mellékletben a „ Szabadság utca parkoló kialakítása” feladatot a Pénzügyi Bizottság 

nem támogatja, az erre tervezett 5 millió Ft-ot az Önkormányzat udvarának rendbe tételére 

fordítaná. 

A tartalék állomány terhére 800 ezer Ft értékben hirdető táblák kihelyezését javasolja a város 

területén. 

 

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 2019. 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 2019. évi 

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

Bizottság módosító javaslataival kiegészítve javasolja a Képviselő-testületnek annak 

elfogadását. 

 

K.m.f. 
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