Bak-Bocfölde-Sárhida 2013. november 13-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete
8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete
8943 Bocfölde, Ady u. 15
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bak, Bocfölde, Sárhida községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013.
november 13. napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében (8945 Bak,
Rákóczi u. 2/a.) 1702 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Balogh Elemér, települési képviselő
- Makkos István, települési képviselő
- Tamás Béláné, települési képviselő
- Toplak Tiborné, települési képviselő.
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Pálfi István, polgármester
- Németh Antal, alpolgármester
- Illés Péter, települési képviselő
- Sümeghy Izabella, települési képviselő
- Rákosáné Vizsy Andrea, települési képviselő
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselő
- Balogh Tiborné, települési képviselő
- Pete Istvánné, települési képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László jegyző
- Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fő képviselőből 5 fő, a bocföldei 7 fő
képviselőből 5 fő, a sárhidai 5 fő képviselőből 4 fő megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Császár László jegyzőt, majd
javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása.
Elmondja, hogy jelen ülésre a november 5-i határozatképtelen ülés elmaradása miatt kerül sor,
Gáspár Lászlóné alpolgármester helyettesíti Sárhida polgármesterét.
A napirendet Bak képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Bocfölde képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, Sárhida képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
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Napirend:

1. 2013. háromnegyedévi költségvetési beszámoló.
Előterjesztő: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

2. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.
3. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:

1. 2013. háromnegyedévi költségvetési beszámoló.
Előterjesztő: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi csoportvezető: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete
szerint csatolt tartalommal került kiküldésre az előterjesztés.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
117/2013. (XI. 13.) képviselő-testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót
jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:

96/2013. (XI. 13.) képviselő-testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
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költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót
jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
96/2013. (XI. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót
jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési
koncepciója.
Előterjesztő: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.
Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint csatolt tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Az anyag összeállítása során a Parlamentnek benyújtott
költségvetési törvény tervezetéből indultunk ki. A javaslat alapján a 2014. évre várhatóan
kedvezőbb lesz a Közös Hivatal finanszírozása, a 2013. évi 10,34 fő helyett 10,99 főt
finanszíroz a központi költségvetés a feladatfinanszírozás keretében. A tervezet szerint a
2014. évben sem kell saját forrásból finanszírozást biztosítaniuk a fenntartóknak a Közös
Hivatal működéséhez.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
118/2013. (XI. 13.) képviselő-testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetési koncepcióját jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési koncepció
adatait a 2014. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:

97/2013. (XI. 13.) képviselő-testületi határozat:
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Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetési koncepcióját jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési koncepció
adatait a 2014. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
97/2013. (XI. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhidi község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetési koncepcióját jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési koncepció
adatait a 2014. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.

3.

Egyebek.

Molnár Károly polgármester: Egy korábbi együttes ülésen már volt szó a baki Ford Transit
gépjármű üzemeltetéséhez biztosított, Bocfölde és Sárhida önkormányzat általi anyagi
hozzájárulásról. Az elmúlt időben keddenként a sárhidai gyerekeket rendszeresen szállítja
focizni a busz, jelentős számú olyan szolgálati feladat merül fel, amelyhez a mikrobusz kerül
igénybevételre. Kéri a sárhidai testületet, hogy havi 20.000,- Ft összegű támogatást
biztosítson a gépjármű üzemeltetéséhez. A bocföldei testület már elfogadta a javaslatot.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A meghívóban szerepelt ugyan az egyebek napirend is,
de véleménye szerint illett volna megemlíteni, hogy ez a napirend is tárgyalásra kerül, hogy
fel tudjanak készülni rá. Ami jogos, az ellen Sárhida nem tér ki. Kérdezi a jegyzőt, hogy
készültek-e számítások.
Császár László, jegyző: A Közös Hivatal működési költségeinek megosztása tárgyában
készített számításokat, megállapodás tervezetet, amelyet a polgármesterek részére átadott. A
tervezet tartalmaz – a polgármester által is hivatkozott ülésen elhangzottaknak megfelelően –
számításokat a mikrobusz üzemeltetésére. A pontos összegre nem emlékszik, mivel nem volt
információja arról, hogy ez a napirend tárgyalásra kerül, de az lényegesen alacsonyabb a baki
polgármester által megjelölt összegnél.
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Molnár Károly polgármester: Az a számítási anyag csupán az üzemanyagköltséggel
kalkulált, ami a kiadásoknak csak a töredéke. A jelentős tétel a gépkocsivezető bére és az a
tény, hogy kiesik a munkából.
Pete Istvánné, települési képviselő: Támogatja, hogy megállapításra kerüljön a hozzájárulási
összeg.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
98/2013. (XI. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bak község
Önkormányzat tulajdonát képező Ford Transit típusú mikrobusz
üzemeltetéséhez havi 20.000,- Ft összegű támogatást biztosít
költségvetése terhére a Sárhida önkormányzat javára végzett szállítási
feladatok ellentételezésére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képviselő-testületek nyílt ülését 1719 órakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Gáspár Lászlóné
alpolgármester

Pálfi István
polgármester

Császár László
jegyző
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