Bak-Bocfölde-Sárhida 2014. február 10-i nyílt, együttes testületi ülés jegyz könyv.

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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Bak, Bocfölde, Sárhida községek Önkormányzati Képvisel -testületeinek 2014.
február 10. napján Sárhida község Önkormányzatának hivatali épületében (8944
Sárhida, Béke u. 26.) 1819 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Farkas Tamás Attila, alpolgármester
- Makkos István, települési képvisel
- Tamás Béláné, települési képvisel
Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Pálfi István, polgármester
- Németh Antal, alpolgármester
- Bakos Gábor, települési képvisel
- Horváth Lajos, települési képvisel
- Illés Péter, települési képvisel
- Sümeghy Izabella, települési képvisel
- Rákosáné Vizsy Andrea, települési képvisel
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képvisel
- Balogh Tiborné, települési képvisel .
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László jegyz
- Tóth Gábor pénzügyi el adó.
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 f képvisel
l 4 f , a bocföldei 7 f
képvisel
l 7 f , a sárhidai 5 f képvisel
l 4 f megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyz könyv vezetésére felkéri Császár László jegyz t, majd
javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása.
A napirendet Bak képvisel -testülete 4 igen szavazattal, Bocfölde képvisel -testülete 7 igen
szavazattal, Sárhida képvisel -testülete 4 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:
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1. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása.
El adó: Császár László jegyz , Tóth Gábor pénzügyi el adó.
2. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése.
El adó: Császár László jegyz , Tóth Gábor pénzügyi el adó.
A napirendek tárgyalása:

1. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
módosítása.
El adó: Császár László jegyz , Tóth Gábor pénzügyi el adó.
Tóth Gábor, pénzügyi el adó: Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerint csatolt
tartalommal került kiküldésre az el terjesztés.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
9/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
költségvetésének módosítását jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
16/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
költségvetésének módosítását jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
14/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
költségvetésének módosítását jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .

2. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése.
El adó: Császár László jegyz , Tóth Gábor pénzügyi el adó.
Császár László, jegyz : Jelen jegyz könyv 2. számú melléklete szerint csatolt tartalommal
került kiküldésre az el terjesztés. A tervezet szerint a 2014. évben sem kell saját forrásból
finanszírozást biztosítaniuk a fenntartóknak a Közös Hivatal m ködéséhez. Itt Bocfölde a
kivétel, aki önként vállalt feladatként a részmunkaid s takarítón bérével járul hozzá a
Hivatali költségekhez a Társulási Megállapodás alapján.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az alábbi kérdések merültek fel részér l:
Hiányolta a költségvetési tábláknál az el
évi adatokat. A tavalyi költségvetés
tervezése során is jelezte ennek hiányát. Orientáló lehet, hogy el
évi
költségvetéshez képest hol lehetnek eltérések;
A hivatali létszám 12 f vel szerepel. Tavaly, a hivatal megalakításakor 10,34 f volt a
finanszírozott létszám, ami a 2014. évre 11,44 f re módosult. Mindenképpen le kell
szögezni, hogy a 2014. évben nem kíván Sárhida bárminem anyagi hozzájárulást
teljesíteni a hivatal m ködéséhez. Javasolja a költségvetési határozatban annak
rögzítését, hogy az állami normatíva Bak részére történ átadását követ en további
hozzájárulás nem merül fel.
Molnár Károly, polgármester: Kéri, hogy a javaslatban az szerepeljen, hogy az állami
támogatás Bak részér l történ továbbfinanszírozását követ en nem merül fel további
önkormányzati hozzájárulási igény.
Mázsa Ferenc, polgármester: A 2013. évi költségvetésben voltak megtakarítások, amelyek a
hivatali dolgozók körében jutalomként kerültek kiosztásra. Ez mekkora összeg volt?
Tudomása szerint az XP fejlesztését a Microsoft befejezi. Gondolkodni kellene a hivatal
tekintetében a fejlesztésr l.
Császár László, jegyz : A költségvetés tartalmaz forrást Windows 7 operációs rendszerre
való átállásra, terveztünk a fejlesztésre forrást. Két, az adózási feladatot ellátó gép esetén
marad az XP, mert az adós program fejlettebb rendszert nem támogat. A jutalom forrása a
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személyi juttatások el irányzatán keletkezett megtakarítás volt, forrása a nyugdíjazott és a
terhes, majd megszült kollégan bérmaradványa, nagyságrendileg 1,5 m Ft összegben.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
10/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetését jelen jegyz könyv 2. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az állami támogatás
Bak részér l történ továbbfinanszírozását követ en nem merül fel
további önkormányzati hozzájárulási igény.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
16/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetését jelen jegyz könyv 2. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az állami támogatás
Bak részér l történ továbbfinanszírozását követ en nem merül fel
további önkormányzati hozzájárulási igény.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
14/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetését jelen jegyz könyv 2. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az állami támogatás
Bak részér l történ továbbfinanszírozását követ en nem merül fel
további önkormányzati hozzájárulási igény.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
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Felel s: Császár László jegyz .

Tóth Gábor pénzügyi el adó: Az intézmény saját bevételeinek és az adósságot keletkeztet
ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési évet követ három évre
várható összegét is meg kell állapítani.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következ
határozatot:
11/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal saját bevételeinek és az adósságot keletkeztet
ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési
évet követ három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja
meg:
Megnevezés
Saját bevétel és adósságot
tárgySorkeletkeztet ügyletb l ered
év
fizetési kötelezettség a
szá
tárgyévet követ
m
2014
2015
2016
2017
Helyi adók
01
Osztalékok, koncessziós díjak
02
Díjak, pótlékok, bírságok
03
04
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni érték jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséb l, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
El
év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhel fizetési kötelezettség
(11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
ketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
ketartozása
Hitelviszonyt megtestesít értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból ered fizetési
kötelezettség

05
06
07
08
09
10

0
0

0
0

0
0

0
0

11
12
13
14
15
16
17
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18
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkez , tárgyévet terhel fizetési
0
0
0
0
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
19
ketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
20
ketartozása
Hitelviszonyt megtestesít értékpapír
21
Adott váltó
22
Pénzügyi lízing
23
Halasztott fizetés
24
Kezességvállalásból ered fizetési
25
kötelezettség
26
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
0
0
0
0
27
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
0
0
0
0
saját bevétel (09-26)
A képvisel -testületek felkérik a jegyz t, hogy kísérje figyelemmel a
kötelezettségvállalások teljesítését és err l adjon tájékoztatást a
képvisel -testületek részére.
Határid : féléves és éves beszámolók
Felel s: Császár László jegyz .
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
18/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal saját bevételeinek és az adósságot keletkeztet
ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési
évet követ három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja
meg:
Megnevezés
Saját bevétel és adósságot
tárgySorkeletkeztet ügyletb l ered
év
fizetési kötelezettség a
szá
tárgyévet követ
m
2014
2015
2016
2017
Helyi adók
01
Osztalékok, koncessziós díjak
02
Díjak, pótlékok, bírságok
03
04
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni érték jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséb l, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

05
06
07
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08
Saját bevételek (01+... +07)
0
0
0
0
09
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
0
0
0
0
10
El
év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhel fizetési kötelezettség
(11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
11
ketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
12
ketartozása
Hitelviszonyt megtestesít értékpapír
13
Adott váltó
14
Pénzügyi lízing
15
Halasztott fizetés
16
Kezességvállalásból ered fizetési
17
kötelezettség
18
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkez , tárgyévet terhel fizetési
0
0
0
0
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
19
ketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
20
ketartozása
Hitelviszonyt megtestesít értékpapír
21
Adott váltó
22
Pénzügyi lízing
23
Halasztott fizetés
24
Kezességvállalásból ered fizetési
25
kötelezettség
26
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
0
0
0
0
27
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
0
0
0
0
saját bevétel (09-26)
A képvisel -testületek felkérik a jegyz t, hogy kísérje figyelemmel a
kötelezettségvállalások teljesítését és err l adjon tájékoztatást a
képvisel -testületek részére.
Határid : féléves és éves beszámolók
Felel s: Császár László jegyz .
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
16/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal saját bevételeinek és az adósságot keletkeztet
ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési
évet követ három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja
meg:
Megnevezés
tárgySaját bevétel és adósságot
7
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Sorszá
m

év

2014
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni érték jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

01
02
03
04

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséb l, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
El
év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhel fizetési kötelezettség
(11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
ketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
ketartozása
Hitelviszonyt megtestesít értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból ered fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkez , tárgyévet terhel fizetési
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
ketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
ketartozása
Hitelviszonyt megtestesít értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból ered fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)

05
06

keletkeztet ügyletb l ered
fizetési kötelezettség a
tárgyévet követ
2015
2016
2017

07
08
09
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

11
12
13
14
15
16
17
18
0
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0
0
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A képvisel -testületek felkérik a jegyz t, hogy kísérje figyelemmel a
kötelezettségvállalások teljesítését és err l adjon tájékoztatást a
képvisel -testületek részére.
Határid : féléves és éves beszámolók
Felel s: Császár László jegyz .
Németh Antal, alpolgármester: A kezdet kezdetén arról volt szó, hogy a kölcsönös
információáramlás érdekében a képvisel k e-mail címei kölcsönösen megküldésre kerülnek.
Ez a mai napig nem történt meg.
Makkos István, települési képvisel : Nem biztos, hogy minden képvisel ehhez hozzájárul.
Azt javasolja, hogy Németh Antal e-mail címe kerüljön megküldésre mindenkinek, aki akar
az válaszol, megadva az e-mail címét.
Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képvisel -testületek nyílt ülését 1855 órakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Pálfi István
polgármester

Császár László
jegyz
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