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Készült: Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottság 2020. szeptember hó
30. napján megtartott üléséről.

Ülés helye: Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége Bodony, Liget utca 2.

Határozat száma Tárgy

3/2020. (IX.30.) Az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
véleményezése

4/2020. (IX.30.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (1.31.) számú
rendeletének módosításának véleményezése

Napirend:

Napirend:

1. Az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (1.31.) számú rendeletének

módosításának véleményezése

3. Egyebek

Jelen vannak: Szabó Gábor elnök
Kovács Dominika képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Fábián Antónia aljegyző

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottsági tagok jelen vannak az ülést határozatképesnek
mondja ki és megnyitja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vince-Kovács Katalin képviselőt javasolja.
Javasolja a bizottság részére, hogy a jelenlegi fertőzésveszélyre való tekintettel igyekezzenek a bizottsági
tagok szigorúan a napirendi pontok mentén haladni, azoktól való eltérést kéri nmellőzni.

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének
Vince-Kovács Katalin képviselőt választotta meg.

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére vonatkozóan.

Javasolt napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése
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2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (1.31.) számú rendeletének

módosításának véleményezése

3. Egyebek

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnök által javasolt napirendi
pontokat.

1. Napirendi pont

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
A bizottság véleményező, javaslattevő munkájával elősegíti a testület döntéseit. Bodony Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését az 1/2020. (1.31.) számú rendeletével
hagyta jóvá, mely módosításaival együtt képezi az önkormányzat első féléves gazdálkodásának az
alapjat Az onkormanyzat koltsegvetesi bevetelei osszessegeberi a tervezett idoaranyos reszenek
megfelelően teljesülnek. A felhalmozási célú állami támogatás az Árpád utca felújítására kapott
összeget takarja. A felhalmozási pénzeszköz átvételek pedig az Élhető települések elnevezésű
projekt Művelődési Ház ablakcseréjének, a buszmegálló felújításának illetve a kamerarendszer
kiépítésének a támogatási költségeit takarja. Az előterjesztésben jól láthatók az önkormányzat
bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és kérem,
bogy a bizottság véleményezze az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélküljavasolja a képviselő-testület elé terjeszteni
döntésre az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

B000NY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
4/2020. (IX.30.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta
önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, melyet a képviselő-testület felé
elfogadásra javasol.

2. Napirendi Pont

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését az 1/2020. (1.31.)
számú rendeletével hagyta jóvá, mely módosításaival együtt képezi az önkormányzat első féléves
gazdálkodásának az alapját. A beszámoló véleményezése során láthattuk, hogy melyek azok a
bevételi és kiadási előirányzatok, melyek indokolttá teszik a költségvetés módosítását. A mellékelt
tájékoztatóban egyértelműen látszik, hogy az önkormányzat EFOP, TOP pályázatainak támogatása
és az Árpád utca fejlesztési támogatása valamint a Művelődési Ház, buszmegálló pályázat
támogatási összege miatt módosulnak az előirányzatok kiadási és bevételi összegei. Kérem az
előterjesztés megtárgyalását és a bizottság véleményezze az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének a módosítását.

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület elé terjeszteni
döntésre a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
4/2020. (IX.30.) számú határozata:
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Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosítását a képviselő-testület felé
elfogadásra javasol.

Szabó Gábor a bizottsáR elnöke:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben további kérdés nem merül fel a bizottság
részéről, megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

K.m.f.

zabó Gá Fábián Antónia
elnök aljegyző
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Vince-Kovács Katalin
ik. hitelesítő


