Jegyzőkönyv
Készült: 2013. február 20-án a Szeremle-Dunafalva Önkormányzati 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 az ÖT elnökeként köszönti a megjelenteket.
Elmondja, hogy az önkormányzatok költségvetéseinek elkészítése, valamint egyéb közös feladatok miatt szükséges a
jelen ülés megtartása.
Mint a Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás elnöke megállapítja a Társulási Tanács határozatképességét,
mivel a 6 tanácstagból 4 jelen van.
Megállapítja a szeremlei képviselőtestület határozatképességét, mivel a képviselőtestület 7 tagjából 5 fő jelen van.
Magosi György Dunafalva Község Polgármestere megállapítja a dunafalvi képviselőtestület határozatképességét,
mert a megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van.
A két polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Turi Istvánné szeremlei és Pintér Sándor dunafalvi képviselők
személyét, valamint az alábbi napirendi pontokat javasolja elfogadásra.
A szeremlei és dunafalvi képviselő-testületek a javasolt két személyt jegyzőkönyv-hitelesítőknek, valamint a javasolt
napirendi pontokat egyhangúan jóvá hagyják az alábbiak szerint.
NAPIRENDI PONTOK:
1. A Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetése
(szavazati joggal a Társulási Tanács tagjai rendelkeznek)

2. A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
(Ötv. szerint együttes ülésen tárgyalandó, szavazati joggal rendelkezik minden képviselő-testületi tag)

3. Egyéb ügyek
1. napirendi pont – Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetése
Előadó: Varga György Szeremle község polgármestere
Magosi György Dunafalva község polgármestere
( írásos előterjesztés mellékelve )
Jelen vannak: lsd. mellékelt jelen léti ív
A Közoktatási Társulás elnöke az ÖT 2013. évi költségvetéséről elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos
előterjesztés kiküldésre került. A normatív támogatások tekintetében elmondja, hogy az étkezés az önálló
konyhákkal mindkét településen forráshiányos, így az adagszám alapján az élelmezésvezető béréhez hozzá kell
járulni. A közösen fenntartott óvodai ellátáshoz gyermeklétszám-arányosan minimális hozzájárulás szükséges,
Szeremle részéről 405ezer ft, Dunafalva részéről 249ezer ft. Az ÁMK-ban benne van a szeremlei közművelődés, ezt
csak Szeremle finanszírozza, az éves fenntartói hozzájárulás a feladat ellátásához 821ezer ft.
Az elnök elmondja, hogy az előterjesztés részletesen bemutatja az egyes feladatokhoz érkező normatívákat és
fizetendő hozzájárulásokat és a közösen fenntartott ÁMK bevételeit és kiadásait. Az elnök kéri a megjelenteket,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Magosi: A testületek a közös feladat-ellátás mellett döntöttek, ebből „kiment” az iskola, de továbbra is a céljainkat
szolgálja, mert mindannyiunk számára költségtakarékosabb megoldás. A hozzájárulás elviselhető az óvodai
feladat-ellátásnál.
Egyéb észrevétel nincs, az elnök a meghívó melléklete szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a Társulási
Tanács további vita és hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
1/2013.(II.20.)ÖT határozat
Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az ÖT 2013. évi költségvetését
(lsd.jkv.melléklete) megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és a fenntartó önkormányzatok számára
javasolja annak beépítését költségvetésükbe.
Felelős: Dunafalva pm., Szeremle pm.
Határidő: azonnal

2. napirendi pont – Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
Előadó: Varga György Szeremle község polgármestere
Magosi György Dunafalva község polgármestere
( írásos előterjesztés mellékelve )
Jelen vannak: lsd. mellékelt jelen léti ív
A gesztor önkormányzat polgármestere a Hivatal 2013. évi költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a
részletes előterjesztés és javaslat kiküldésre került, mely három változatot tartalmaz. Varga György polgármester
elmondja, hogy az előterjesztésből látható, hogy a hivatal nem „fér bele” az állam által biztosított támogatásba,
mindkét önkormányzat részéről jelentős, 5,3 illetve 3,3 milliós hozzájárulás szükséges az általa támogatott 1.
változathoz. A polgármester elmondja, hogy ennek oka, hogy a költségvetési koncepcióban még 9 fő finanszírozott
létszámmal számoltunk, mely az állami költségvetés elfogadásakor már 7 főre csökkent, így az állami támogatás
mértéke is 9millió forinttal csökkent. Amennyiben az eredeti finanszírozott létszámot megkaptuk volna, akkor a
hivatal finanszírozása is rendben lenne. A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a gödöllői fórumon
elhangzott, hogy esetlegesen lehetséges a létszám visszarendezése, de ez nem biztos, így megítélése szerint meg kell
hozni az ezzel kapcsolatos döntéseket, és nem az eredetileg tervezett 1 főt, hanem 3 főt kell elbocsátani. Az 1. számú
előterjesztés azért tartalmaz csak két fő létszámleépítési pályázatot, hogy ha mégis meg lehet növelni a hivatali
létszámot, akkor 1 fővel mégis tudunk emelni, mert a pályázattal megszüntetett álláshelyek öt évig nem tölthetők be.
Ebben az évben a három végkielégítés kifizetése megemeli a bérkiadásokat annak ellenére, hogy a járási hivatalhoz
átkerülő kolléga bére már nem szerepel a költségvetésben. A tervezett költségvetés a 7 fős létszámot igyekszik
kezelni, tehát a tavalyi 1 fő valamint idén még két fő felmentését tartalmazza, aminél pályázatot kívánunk
benyújtani. Voltunk olyan fórumon, ahol ezt a hivatali létszámot kifogásolták, így elképzelhető, hogy módosítva lesz
a létszám. Emiatt egyenlőre a két fő létszámcsökkentésről nem hozunk létszámcsökkentési határozatot, de a
kölstégvetést ezzel a változattal javasolja elfogadni.
A gesztor település polgármestere kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Magosi: Látni kell, hogy szükség van a létszámra a feladatok ellátásához, 7 fővel nem lehet ellátni a feladatokat.
Csukáné: Ezzel a döntéssel ránk kényszerítik a létszámcsökkentési döntést, de feltétlenül köszönjük meg a munkát,
amíg eddig végeztek.
Gálné: Arra készültünk, hogy 9 fő finanszírozott létszámunk lesz, és ebben az esetben a hivatal „ki is jött volna” az
állami finanszírozásból, így viszont a fenntartó önkormányzatok 8,5 millió forint többlet hozzájárulást
fizetnek ebben az évben. A 7 fős létszám szervezési problémákat is jelenteni fog, a tisztviselőknek át kell
járni az egyik településről a másikra, az ügyfeleknek meg kell majd szokniuk, hogy pl. pénztári napok
lesznek, mert nem lesz minden nap ügyintéző a hivatalban vagy a kirendeltségen, ez szükségszerűen
szolgáltatás csökkenést fog jelenteni a számukra.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, Szeremle község polgármestere a meghívó mellékleteként kiküldött, a Hivatal
2013. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslatot bocsátja szavazásra, melyet a szeremlei testület 5 igen
szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:
10/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetését (lsd.jkv.melléklete) megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért, és felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetébe változatlan
tartalommal beépítse.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, az éves működési és fenntartási hozzájárulást havi bontásban, a
mellékelt ütemezés szerint kell átutalni a hivatal pénzforgalmi számlájára.
Felelős: Varga György polgármester
Határidő: folyamatos
Dunafalva polgármestere a meghívó mellékletében szereplő, a Hivatal 2013. évi költségvetésére vonatkozó
határozati javaslatot bocsátja szavazásra, melyet a dunafalvi testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint
hagy jóvá:
3/2013.(II.20.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi költségvetését (lsd.jkv.melléklete) megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért, és felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetébe a Hivatal működési
és fenntartási hozzájárulásaként 14.809ezer ft összeget beépítsen.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, az éves működési és fenntartási hozzájárulást havi bontásban, a
mellékelt ütemezés szerint kell átutalni a hivatal pénzforgalmi számlájára.
Felelős: Magosi György polgármester
Határidő: folyamatos

3 . napirendi pont – egyéb ügyek
Magosi: Tájékoztatni szeretné a megjelenteket, hogy bár a buszokat kivittük a közös feladat-ellátásból, mivel a KLIK
a tulajdonossal kötött különmegállapodást, de ennek ellenére minden közösség részére biztosított az
igénybevétel foglalás alapján.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás, javaslat nincs, a két polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést
berekeszti.
k. m. f.
/: Varga György :/
polgármester

/: Magosi György :/
polgármester
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