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Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének és Velem Község
Önkormányzata Képvisel -testületének
2013. február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános
ülésér l.

Az ülés helye:

Batthyány Ferenc M vel dési és Kultúrotthon
Bozsok, Rákóczi u. 142.

Jelen vannak:

Velem Község Önkormányzata részér l:
Horváth Miklós
Tóth Péter
Bársony Miklósné
Rusznyák Károlyné
Szél Józsefné

polgármester
alpolgármester
képvisel
képvisel
képvisel
(5 f )

Bozsok Község Önkormányzata részér l:
Darabos Béla
Banga László
Medgyes Miklós
Takács Attila

polgármester
alpolgármester
képvisel
képvisel
(4 f )

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor
S bér Aurélia
Jagodics Istvánné
Bernáth Ildikó

aljegyz
pénzügyi osztályvezet
ügykezel
kirendeltség-vezet
4f )

Lakossági érdekl d :

-

0f

I.
NAPIREND EL TT

Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester tisztelettel köszönti az aljegyz urat, a k szegi
pénzügyi osztályvezet asszonyt, Bozsok község képvisel -testületét, Velem község képvisel -testületét,
a kirendeltség-vezet t és a jegyz könyv-vezet t, köszöni, hogy megtisztelték a testületi ülést.
Megállapítja, hogy az ülésen Velem Község részér l 5 f képvisel közül 5 f jelen van, Bozsok
Község részér l az 5 f képvisel közül 4 f jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.
Darabos Béla ülést vezet
pontok megtárgyalására.

bozsoki polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 5 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

19/2013.(II.26.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 2013. február 26. napján megtartott
Bozsok és Velem községek önkormányzata képvisel -testületeinek együttes ülésének napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:

NAPIRENDI PONT

1.

Velem község 2012. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása
El terjeszt : Horváth Miklós Velem község polgármestere

2.

Bozsok község 2012. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása
El terjeszt : Darabos Béla Bozsok község polgármestere

3.

A K szegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
El terjeszt : Darabos Béla Bozsok község polgármestere
A Képvisel -testület utasítja Horváth Miklós polgármestert a határozat végrehajtására.

Határid :
Felel s:

azonnal
Horváth Miklós polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 4 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

-

19/2013.(II.26.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 2013. február 26. napján megtartott
Bozsok és Velem községek önkormányzata képvisel -testületeinek együttes ülésének napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:

NAPIRENDI PONT

1. Velem község 2012. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása

El terjeszt : Horváth Miklós Velem község polgármestere
2. Bozsok község 2012. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása

El terjeszt : Darabos Béla Bozsok község polgármestere
3. A K szegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása

El terjeszt : Darabos Béla Bozsok község polgármestere

A Képvisel -testület utasítja Darabos Béla polgármestert a határozat végrehajtására.
Határid :
Felel s:

azonnal
Darabos Béla polgármester

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.

VELEM KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK IV.
NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA

El adó:

Horváth Miklós polgármester

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Horváth Miklós velemi polgármester
Szeretettel köszönti a képvisel ket, a pénzügyi osztályvezet
Az írásos el terjesztést minden képvisel megkapta.
-

asszonyt és az aljegyz

urat.

Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja a rendelet módosításának elfogadását.

Velem község Önkormányzat Képvisel -testület 5 igen szavazattal megalkotta

Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének
3/2013.(II.27.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló 2/2012.(II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról

/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

2.

BOZSOK KÖZSÉG 2012. ÉVI
NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA

El adó:

KÖLTSÉGVETÉSI

RENDELETÉNEK

Darabos Béla polgármester

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Darabos Béla bozsoki polgármester
Az írásos el terjesztést minden képvisel
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

megkapta.

Kérdés hozzászólás nem hangzott el.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal megalkotta

Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének
3/2013.(II.27.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló 2/2012.(II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

-

IV.

3.

A K SZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ELFOGADÁSA

El adó:

Darabos Béla polgármester

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Darabos Béla bozsoki polgármester
Az írásos el terjesztést minden képvisel megkapta.
Átadja a szót S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet asszonynak.
S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet
Tisztelt képvisel -testületek! A közös hivatal költségvetés tervezete a jogszabályoknak, illetve a
megállapodásnak megfelel en készült. K szeg csütörtökön fogja tárgyalni, mivel a 2013. évi költségvetést
nem fogadták el. Reméli, hogy ezek az adatok véglegesek lesznek. A közös önkormányzati hivatal 2013.
január 1-t l átvette a Kistérségi Társulás Munkaszervezeti feladatokat, melynek kiadásait és bevételeit
elkülönítetten szerepeltették az 1. számú mellékletben. A munkaszervezeti feladatokat a társult települések
a Többcélú Kistérségi Társulásra vonatkozóan megállapodásban rögzített módon finanszírozzák, ezért a
közös hivatalhoz kapcsolódóan a településenkénti hozzájárulás megállapításánál ezen feladat kiadásai és
bevételei levonásra kerülnek.
A kiadási oldalon tervezett kiemelt el irányzatok a közös hivatal egészére a velemi kirendeltséggel együtt
vonatkoznak, tehát a személyi juttatások és a járulékok a megállapodásban rögzített 44 f személyi jelleg
kiadásait és járulékait, valamint a k szegi székhely hivatal és a velemi kirendeltség m ködéséhez
kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza.
A megállapodás 4.2. pontja alapján az állami támogatás feletti költségek az önkormányzatokat
lakosságszám arányában terhelik. Velem vonatkozásában 3.587 E Ft, Bozsok vonatkozásában 2.706 E Ft.

Darabos Béla bozsoki polgármester
Kéri a kérdéseket.

Horváth Miklós velemi polgármester
Köszöni a hivatal munkatársainak, hogy átlátható kidolgozott anyagot kaptak, kéri, hogy a jöv ben is ilyen
kidolgozott anyagot kapjanak. Jó munkát kíván a továbbiakban és javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

-

Darabos Béla bozsoki polgármester
Köszöni a polgármester úr hozzászólását. Amit kértek, azt a k szegi hivatal teljesítette.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 5 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

20/2013.(II.26.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a K szegi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felel s:
Horváth Miklós polgármester
Hivatali felel s:
S bér Aurélia, pénzügyi és gazdálkodási osztályvezet
Határid :
folyamatos

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 4 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

20/2013.(II.26.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a K szegi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felel s:
Darabos Béla polgármester
Hivatali felel s:
S bér Aurélia, pénzügyi és gazdálkodási osztályvezet
Határid :
folyamatos
III.
NAPIREND UTÁN:

Horváth Miklós velemi polgármester
A k szegszerdahelyi polgármester megkereste a gyermek étkeztetés ügyében megállapodást kell kötni az
Elamen-nel.
Javasolja, hatalmazzák fel a polgármestereket a megállapodás aláírására. Ugyanis az iskolát átvette az állam,
de az étkeztetést meghagyta az önkormányzatoknak.

-

Darabos Béla bozsoki polgármester
Javasolja, ha megkapják a megállapodást, nézze át az aljegyz

úr.

S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet
Meg fogják nézni, mert a költségvetésébe július 30-ig szerepel a finanszírozás.

Dr. Zalán Gábor aljegyz
Az iskolába az Elamen szállít, lehet, hogy olyan módosításra lesz szükség, mint K szegen: a Kistérség
kötött megállapodást, és az önkormányzat megengedi, hogy a konyhát használják. K szegnek is ezért
kellett módosítani.
Javasolja, ne hozzanak elhamarkodott döntést inkább üljenek össze ha megérkezik a hivatalos megkeresés.

S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet
Amelyik településen van az intézmény, annak a feladata biztosítani a gyermekek étkeztetését, átvállalhatja
Bozsok és Velem, hogy fizet. Mindenképp meg kell nézni, mert benne van a társulási megállapodásban.

Horváth Miklós velemi polgármester
Megkérdezi, hogy a székhely település kap-e erre finanszírozást.

Dr. Zalán Gábor aljegyz
Igen kap.

Horváth Miklós velemi polgármester
De azért duplán nem kaphat.

Dr. Zalán Gábor aljegyz
Valószín , hogy nem fér bele a finanszírozás összegébe.

S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet
Valószín azért nem fér bele a normatívába, mert van ,aki gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyen ,
és van aki 50 %-os költségen kapja az ebédet.

Dr. Zalán Gábor aljegyz

-

Javasolja, várják meg, mit küldenek.

Horváth Miklós velemi polgármester
Ha átjön az anyag, a lehet leggyorsabban fognak róla tárgyalni.
A polgármester bejelenti, hogy rendkívüli testületi ülést rendel el a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Bozsok község Önkormányzat Képvisel -testületének is rendkívüli ülést kell elrendelni, mert beadvány
érkezett a rendezési terv módosítására.
Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester az együttes nyilvános képvisel -testületi ülést 18,17
órakor lezárta, ezt követ en Velem község Önkormányzat Képvisel -testülete, majd Bozsok község
Önkormányzat Képvisel -testülete rendkívüli ülést tart.

k. m. f.

Horváth Miklós
polgármester

Darabos Béla
polgármester

Dr. Zalán Gábor
aljegyz

-

