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Jegyzőkönyv
Készült: 2012. április 26-án a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség Dunafalvi Hivatali Kirendeltségén a
Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának üléséről és a Szeremle
Községi valamint a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének együttes
üléséről.
Jelen vannak:lsd.jkv.melléklete
Varga György Szeremle Község Polgármestere vendéglátóként és a KOT elnökeként köszönti a
megjelenteket. Elmondja, hogy az önkormányzatok zárszámadásainak elkészítése miatt szükséges
annak áttekintése, hogy hogyan alakultak a közösen ellátott feladatok. Mint a Szeremle-Dunafalva
Közoktatási Társulás elnöke megállapítja a Társulási Tanács határozatképességét, mivel a 6
tanácstagból 5 jelen van.
Megállapítja a szeremlei képviselőtestület határozatképességét, mivel a képviselőtestület 7 tagjából 6
fő jelen van.
Magosi György Dunafalva Község Polgármestere megállapítja a dunafalvi képviselőtestület
határozatképességét, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. Tájékoztatja a megjelenteket,
hogy Hágen Józsefné képviselő asszony írásban lemondott testületi tagságáról.
A két polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Turi Istvánné szeremlei és Farkasné Pataki Margit
dunafalvai képviselők személyét, valamint az alábbi napirendi pontokat javasolja elfogadásra.
A szeremlei és dunafalvai képviselő-testületek a javasolt két személyt jegyzőkönyv-hitelesítőknek
egyhangúlag jóváhagyják.
Varga György, Szeremle község polgármestere javaslatot tesz a napirendre, melyet a megjelent
képviselők egyhangúlag az alábbiak szerint fogadnak el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló
2. Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
3. Egyéb ügyek
1. napirendi pont– Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás 2011. évi költségvetésének zárása
Előadó:
Varga György Szeremle község polgármestere
Magosi György Dunafalva község polgármestere
( írásos előterjesztés mellékelve )
Jelen vannak: lsd. mellékelt jelen léti ív
Varga György Szeremle Község Polgármestere a napirendi pont tárgyalásával kapcsolatosan elmondja,
hogy a Társulási Megállapodás a Társulási Tanács hatáskörébe adta a költségvetés és a zárszámadás
meghatározását, így ezen napirendi pont tárgyalásakor szavazati joggal a KOT Társulási Tanácsának
tagjai rendelkeznek, a nem tanácstag képviselőtestületi tagok tanácskozási joggal vesznek részt a
napirend tárgyalásán.
Az Elnök elmondja, hogy a KOT 2011. évi zárszámadásáról szóló beszámolót a képviselők kézhez
kapták. Elmondja, hogy a KOT 2011. évi elszámolásából látható, hogy 2011-ben a létszám nem
csökkent, ami örvendetes, ugyanakkor az egy tanulóra jutó működési hiány ennek ellenére nőtt. A
polgármester elmondja, hogy a kiküldött tájékoztatóhoz képest a létszámadatok tekintetében
pontosításra kell hogy sor kerüljön, amihez új írásos anyag került kiosztásra. Ebben már az új
módosított létszámok szerepelnek. Az emiatti változások kimutatásra kerültek, a 93ezer ft helyett
78ezer ft-ra módosul a Dunafalva által fizetendő összeg, így ennek megfelelően módosul a határozat-

2
tervezet is. A gesztor település polgármestere elmondja, hogy a gazdálkodás feszes rendben zajlott,
tartható volt az eredeti költségvetés. A két önkormányzat iskola fenntartási terhe évről-évre nő, hol
létszám, hol pedig normatíva változás miatt.
A Társulási Tanács Elnöke kéri a tanácstagokat, valamint a jelenlévőket, tegyék meg további
észrevételeiket, javaslataikat.
Magosi: Az elszámolás korrekt és rendben ment a gazdálkodás. Hangsúlyozni kívánja, hogy a
közoktatási feladatok ellátását azonban nem csak az itt kimutatott költségek terhelik. A
dunafalvi tanyagondnoki szolgálat is besegít a tanulók utaztatásába, ennek költsége kimutatásra
került, melyről átad egy tájékoztató anyagot. Változások előtt áll a közoktatási rendszer. A
dunafalvi költségvetésben még 4.607ezer ft fenntartási költség is jelentkezik. Ezzel csak azt
kívánja jelezni, hogy összességében az egy főre jutó hiány az előterjesztésben kimutatotthoz
képest magasabb. Ebben a hónapban a dunafalvi önkormányzat kifizetett minden számlát és
hozzájárulást, de várhatóan most az ÖNHIKI megérkezéséig nem fog tudni Dunafalva utalni.
Ha ez a létszám tovább csökken és nem kap az önkormányzat normatívát a fenntartásra, akkor
nagyon nagy probléma lesz. Ha államosítják, nem mi mondjuk meg, hogy ki vezeti az
intézményt, fontos-e ez a társulás, drága-e az utaztatás, a konyha stb. Nagyon sok a
bizonytalanság, mert azt sem lehet tudni, hogy az önkormányzatok a feladatfinanszírozáshoz
milyen normatívákat kapnak. Ha az intézményfenntartáshoz nem lesz normatíva rendelve, a
dunafalvi önkormányzat nem fogja bírni a fenntartást és visszaadja a feladatot és a vagyont is
az államnak.
Scheidl: Ez azt jelenti, hogy akarunk még ez év végéig valamint tenni a költségek csökkentése
érdekében, belső racionalizálást végrehajtani, mert a dunafalvi polgármester ezt sem látja
biztosítottnak?
Magosi: Nem, az idei évről van elfogadott költségvetés, a jövőről beszélt. Arról, hogy nagy
átalakítások várhatók, aminek nem ismertek még a részletei és így a hatása sem.
Varga: Megítélése szerint a túlzott borúlátás nem vezet sehova. Amikor ismertté válnak az átalakítás
részletei, akkor kell megvizsgálni, hogy hogyan találhatja meg benne ez a közösség a számára
lehető legjobb közös utat.
Szeremle község polgármestere a KOT 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra
javasolja a Társulási Tanács számára és az alábbi a határozat-tervezetet javasolja elfogadásra:
2/2012.(IV.26.)KOT határozat-tervezet
Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás 2011.
évi költségvetésének zárását (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja és javasolja a gesztor önkormányzatnak, hogy
változatlan tartalommal építse be zárszámadási rendeletébe.
A Társulási Tanács a 2011. évi elszámolás alapján jóváhagyásra javasolja, hogy a Dunafalva Községi
Önkormányzat 2011. évre vonatkozó pótlólagos fizetési kötelezettségként 78ezer Ft-t utaljon át a gesztor
önkormányzat számára.
Felelős: polgármesterek
Határidő: folyamatos

A tárulás elnöke a módosított határozati javaslatot bocsátja szavazásra, a Társulási Tanács vita és
hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
2/2012.(IV.26.)KOT határozat
Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás
2011. évi költségvetésének zárását (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja és javasolja a gesztor
önkormányzatnak, hogy változatlan tartalommal építse be zárszámadási rendeletébe.
A Társulási Tanács a 2011. évi elszámolás alapján jóváhagyásra javasolja, hogy a Dunafalva Községi
Önkormányzat 2011. évre vonatkozó pótlólagos fizetési kötelezettségként 78ezer Ft-t utaljon át a gesztor
önkormányzat számára.
Felelős: polgármesterek
Határidő: folyamatos

2. napirendi pont - Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének zárása
Előadó:
Varga György Szeremle község polgármestere
Magosi György Dunafalva község polgármestere
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( írásos előterjesztés mellékelve )
Jelen vannak: lsd. mellékelt jelen léti ív
Varga György, Szeremle község polgármestere a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének zárásával
kapcsolatosan elmondja, hogy az írásos indoklást is tartalmazó előterjesztést a képviselőtestületi tagok
a meghívó mellékleteként kézhez kapták, így kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. Varga György elmondja, hogy a két település közötti elszámolásból megállapítható, hogy
a fenntartó önkormányzatok felé a 2011. évre vonatkozóan a Körjegyzőségnek van visszafizetési
kötelezettsége, melyet – figyelemmel a belső ellenőri jelentés erre vonatkozó részére – javasol
pénzügyileg is rendezni.
A gesztor önkormányzat polgármestere kéri a testületi tagokat, valamint a jelenlévőket, tegyék meg
további észrevételeiket, javaslataikat.
Magosi: Itt is lóg a kard, itt sem tudjuk a jövőt, de a gazdálkodás a tervezettek szerint zajlott és az
elszámolás is korrekt, így javasolja ennek testületek által jóváhagyását.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén, Szeremle község polgármestere az előterjesztés szerint
ismerteti a határozati javaslatot, Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
64/2012.(IV.26.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2011. évi
költségvetésének zárását (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja és azt, mint gesztor település, költségvetésébe
változatlan tartalommal beépíti.
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásában kimutatott fenntartói
és felhalmozási hozzájárulás többlet (Szeremle 87.903,- ft, Dunafalva 149.892,- ft) a fenntartó
önkormányzatok számára visszautalásra kerüljön.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Dunafalva község polgármestere ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, Dunafalva
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
35/2012.(IV.26.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2011. évi
költségvetésének zárását (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásában kimutatott fenntartói
és felhalmozási hozzájárulás többlet (Szeremle 87.903,- ft, Dunafalva 149.892,- ft) a fenntartó
önkormányzatok számára visszautalásra kerüljön.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3. napirendi pont– egyéb ügyek
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a két polgármester megköszönve a jelenlétet, az
ülést berekeszti
k. m. f.
/: Varga György :/
polgármester

/: Magosi György :/
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
/: Túri Istvánné :/
jkv.hitelesítő

/: Farkasné Pataki Margit :/
jkv.hitelesítő

