Jegyzőkönyv
Készült: 2013. április 29-én a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal épületében a SzeremleDunafalva Önkormányzatii 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 valamint az időközi
változások miatt szükség volt az együttes ülés összehívására. Mint a Szeremle-Dunafalva
Önkorányzati Társulás elnöke megállapítja a Társulási Tanács határozatképességét, mivel a 6
tanácstagból 5 jelen van.
Megállapítja a szeremlei képviselőtestület határozatképességét, mivel a képviselő-testület 7 tagjából 5
fő jelen van.
Magosi György Dunafalva Község Polgármestere megállapítja a dunafalvi képviselőtestület
határozatképességét, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van.
A két polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Túri 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. A Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetési beszámolójának megvitatása
(Szavazati joggal rendelkeznek a Társulási Tanács tagjai)

2. A Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás további fenntartásának kérdései
(Szavazati joggal rendelkeznek a Társulási Tanács tagjai)

3. A Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének zárása
(Szavazati joggal rendelkezik minden képviselő-testületi tag)

4. A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal létszámának meghatározása, 2013. évi költségvetésének
módosítása
(Szavazati joggal rendelkezik minden képviselő-testületi tag)

5. Egyéb ügyek

1. napirendi pont– Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás 2012. 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 2012. évi zárszámadásáról szóló beszámolót a képviselők kézhez

kapták. Mivel az iskola kikerülésével a KOT megszűnt és helyébe a jóval kisebb volumenű
önkormányzati társulás lép, javasolja az elszámolás jóváhagyását azzal, hogy tekintettel Dunafalvának
visszafizetendő összegre valamint a Hivatal költségvetésének módosítására és az emiatt fizetendő
többlet hozzájárulásra kezeljék a kérdést együtt.
A Társulási Tanács Elnöke kéri a tanácstagokat, valamint a jelenlévőket, tegyék meg további
észrevételeiket, javaslataikat.
Magosi: Ilyen nem nagyon szokott előfordulni, hogy ilyen többletfizetés legyen.
Friedrichné: Ennek oka a bérmegtakarítás valamint a kistérségtől kapott többlettámogatás és a feléjük
fizetendő kevesebb összeg és az, hogy az eredeti költségvetés szerint Dunafalva nem fizetett
épület fenntartási hozzájárulást.
Hegyiné: Amennyiben a Hivatal költségvetésének módosítását elfogadják, ott többletfizetési
kötelezettség lesz erre az évre.
Magosi: A Hivatalnál is visszajár Dunafalvának pénz a 2012-es működésből.
Gálné: Igen, 255ezer ft. Javasolja, hogy az egyes 2012-es elszámolásból adódó visszafizetések és a
Hivatal költségvetésének módosításából adódó többletfizetési kötelezettség legyen együtt
kezelve, így egyik önkormányzat számára sem lesz annyira megterhelő.
Magosi: Egyetért ezzel, közös cél mindkét intézmény működőképes fenntartása, de ahhoz ragaszkodik,
hogy ha Dunafalvának visszajár a fizetett hozzájárulásból akkor azt megkapja.
Varga: Dunafalva nem fizetett az épület fenntartásra hozzájárulást és ezt javasolja újragondolni. Nem
szeretne visszafizetni, hiszen a 2013-as költségvetésben nem terveztük, javasolja ennek
újratárgyalását és azt, hogy addig ne legyen döntés az esetleges utalásokról.
Szeremle község polgármestere a KOT 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra
javasolja a Társulási Tanács számára és az alábbi a határozat-tervezetet javasolja elfogadásra:
2/2013.(IV.29.)KOT határozat-tervezet
Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás 2012.
évi költségvetésének zárását (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja és javasolja a gesztor önkormányzatnak, hogy
változatlan tartalommal építse be zárszámadási rendeletébe.
A Társulási Tanács felhatalmazza a polgármestereket a fizetési kötelezettségek időpontjának és mértékének
egyeztetésére.
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:
2/2013.(IV.29.)KOT határozat
Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás
2012. évi költségvetésének zárását (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja és javasolja a gesztor
önkormányzatnak, hogy változatlan tartalommal építse be zárszámadási rendeletébe.
A Társulási Tanács felhatalmazza a polgármestereket a fizetési kötelezettségek időpontjának és
mértékének egyeztetésére.
Felelős: polgármesterek
Határidő: folyamatos

2. napirendi pont - A Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás további fenntartásának kérdései
Előadó:
Varga György Szeremle község polgármestere
Magosi György Dunafalva község polgármestere
Jelen vannak: lsd. mellékelt jelen léti ív
Varga György, Szeremle község polgármestere elmondja, hogy erről a napirendi pontról azért
szükséges tárgyalni, mert május vége az utolsó határidő ameddig az ÁMK „szétszedhető”, az
átalakításról szóló döntést és esetlegesen két önálló óvoda létrehozásáról szóló döntést eddig kell
meghozni. Ehhez az átalakításhoz be kell szerezni még miniszteri hozzájárulást is. A szeremlei óvoda
néhány évig egy csoporttal fog működni, de utána visszaállhat a két csoport a létszámok alapján. A
polgármester elmondja, hogy az új szabályok szerint a társulásnak jogi személyiségűvé kell válnia,
önálló beszámolóval, költségvetéssel, ÁFA bevallással kell rendelkeznie, és közvetítőként át kell
futtatni rajta a pénzeket is, tehát olyan mintha lenne egy plusz költségvetési szerv, tehát feladatként a

két önálló óvodával megegyező munkát jelent. Javasolja, hogy legyen májusban ismét ülés, amelyre
készüljenek számítások abban a tekintetben, hogy mit jelentene a két önálló óvoda 2013.
szeptemberétől, elesnének-e a fenntartók többlettámogatástól és mennyi plusz fizetési kötelezettség
lenne. A gesztor település polgármestere kér a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Magosi: Ebben az esetben hogyan lenne kezelve pl. az élelmezésvezető béréhez való hozzájárulás?
Gálné: Lehetne rá kötni egy külön megállapodást és mehetne az eddigi eljárásrend szerint, ez előző évi
adagszámarányos megosztás alapján, évvégi elszámolással.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a KOT Társulási Tanácsa a polgármester
javaslatával egyhangúlag egyetért, külön határozatot a kérdésben nem kíván hozni, mivel a társulás
megszüntetésével kapcsolatos döntés nem tartozik a hatáskörébe, az együttes ülésen tárgyalandó.
3. napirendi pont - Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2012. 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 Körjegyzőség 2012. 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 2012. évre vonatkozóan a Körjegyzőségnek Dunafalva felé van
visszafizetési kötelezettsége, míg Szeremlének többlet hozzájárulást kell fizetnie.
A gesztor önkormányzat polgármestere kéri a testületi tagokat, valamint a jelenlévőket, tegyék meg
további észrevételeiket, javaslataikat.
Magosi: Itt is ugyanazt tudja mondani, javasolja a beszámoló elfogadását, a Hivatal létszámának
megállapítása és költségvetésének módosítása lesz a fontos döntés, nem már egy befejezett év
jóváhagyása. Itt nincs is akkora különbség a terv és a tény között mint a KOT-nál.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén, Szeremle község polgármestere az előterjesztés szerint
ismerteti a határozati javaslatot, Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
36/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2012. évi
költségvetésének zárását (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a fizetési kötelezettségek időpontjának és mértékének
egyeztetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Dunafalva község polgármestere ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, Dunafalva
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
30/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2012. évi
költségvetésének zárását (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
A Társulási Tanács felhatalmazza a polgármestereket a fizetési kötelezettségek időpontjának és
mértékének egyeztetésére
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4. napirendi pont - A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal létszámának meghatározása, 2013. évi
költségvetésének módosítása

Szeremle Község Polgármester tájékoztatja a testületet, hogy nagyon hosszú vívódás és egyeztetés
előzte meg ennek a napirendi pontnak a kialakulását. Vártuk, hogy jóváhagyja-e a kormány az
önkormányzatok által megfogalmazott módosítási kérelmet, ami a Szeremlei Közös Önkormányzati

Hivatal esetében a koncepció szerinti 8 vagy 9 fő. Finanszírozott létszámváltozás nem lesz, 7 fő lesz a
hivatal finanszírozott létszáma. 2012 őszén még 9 fő volt a hivatal finanszírozott létszáma. Amikor az
ügykezelői álláshely megszüntetéséről döntöttünk, akkor még 9 fő volt a finanszírozott létszám. Varga
György elmondja, hogy 7 fővel a két településen nem oldhatók meg a hivatali feladatok biztonsággal.
Az a konszenzus született meg, ezt tartalmazza a javaslat, hogy 8 fő lenne a hivatal létszáma. Az volt a
nagy kérdés, hogy köztisztviselői vagy ügykezelői álláshelyet hagyjunk meg, mindkét változat ki lett
dolgozva, maga részéről a II. változatot támogatja, mely szerint az ügykezelői álláshely
megszüntetéséről mondjon le a testület és két köztisztviselői álláshely kerüljön megszüntetésre.
Magosi: Azzal ő is egyetért, hogy ez a hivatali létszám a jelen feladatok mellett kevés és támogatja a
szeremlei javaslatot.
Varga: Az elvek meghatározását követően szükséges lenne egy határozat a korábbi, ügykezelői
álláshelyet megszüntető határozat visszavonására, a hivatal létszámának megállapítására,
valamint az ennek megfelelően módosított költségvetés jóváhagyására.
Szeremle Község Polgármestere az alábbiak szerint ismerteti a javasolt határozat-tervezeteket:
…/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat-tervezet/1.

Szeremle/Dunafalva

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
149/98/(2012.(XII.10.)önkormányzati határozatnak az ügykezelői álláshely megszüntetésére vonatkozó részét
hatályon kívül helyezi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.06.30.
…/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat-tervezet/2.
Szeremle/Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. július 1-jei
hatállyal a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete 8 fő (1 fő jegyző, 6 fő
köztisztviselő, 1 fő ügykezelő).
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013. június 30-i hatállyal a Szeremlei Közös
Önkormányzati Hivatalban két köztisztviselői álláshelyet megszüntet.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a két köztisztviselői álláshely megszüntetésére vonatkozó
fennatartói döntést hajtsa végre, a munkáltatói döntéseket hozza meg és a Hivatal 2013. évi költségvetésébe az
engedélyezett létszámkerettel valamint a tervezett létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokat beépítse.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a köztiszviselői álláshelyek megszüntetésével együttjáró felmetésekkel
kapcsolatos kiadások (2 havi felmentési illetmény, 8 havi végkielégítés) ellentételezésére a 2013. évben
létszámcsökkentési pályázatot nyújt be, melynek elkészítésére utasítja a jegyzőt, és annak aláírására
felhatalmazza a gesztor település polgármesterét.
A Képviselő-testület a fenti döntéssel kapcsolatosan kijelenti, hogy
1. 2012. szeptember 30. napját követően fizetési kötelezettsége keletkezik,
2. a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet
7. a) pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült,
3. a képviselő-testület fenntartói körén belüli költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen a foglalkoztatottak jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásukra nincs lehetőség.
Felelős: gesztor település polgármestere, jegyző
Határidő: azonnal

…/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat-tervezet/3.
Szeremle/Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szeremlei Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetését a jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
1. számú melléklet a …/2013.(IV.29.)önkormnányzati határozathoz

Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. évi költségvetés
BEVÉTELEK

2013.eredeti

2013.év

Előirányzat

Mód.I.

ezer ft-ban

ezer ft-ban

Működési bevételek

42 066

44 885

A települési önkormányzatok működésének támogatása (2.mell.I.)

29 861

29 861

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (MT)

29 861

29 861

Dunafalvára jutó rész 942 fő

11 505

11 505

Szeremlére jutó rész 1503 fő

18 356

18 356

Működési célú támogatásértékű bevétel

8 575

8 932

Dunafalva bér- és szakmai és működési hozzájárulása (DF) 942 fő

3 304

3 441

Szeremle bér- és szakmai és működési hozzájárulása (SZ) 1503 fő

5 271

5 491

Központosított előirányzat

3 260

5 216

Bérpolitikai támogatás
Felmentési, végkielégítési támogatás

3 260

5 216

Fenntartási célú támogatásértékű bevétel (FB)

0

0

265

265

Dunafalva község hozzájárulása (FBDF)
Szeremle község hozzájárulása (FBSZ)

Saját működési bevételek
Kamatbevétel

20

20

Egyéb saját bevétel /Telefon/

200

200

Áfa bevételek

45

45

Intézményi működési bevételek

105

105

Igazgatási szolgáltatási díjak Dunafalva

55

55

Igazgatási szolgáltatási díjak Szeremle

50

50

Fejlesztési célú bevételek

0

Dunafalva fejlesztési hozzájárulása
Szeremle fejlesztési hozzájárulása

Pénzmaradvány átvétel Szeremlétől

506

Hiány

Bevételek összesen

42 066
KIADÁSOK

44 885

2013.eredeti

2013.év

Előirányzat

Mód.I.

ezer ft-ban

ezer ft-ban

Működési kiadások

42 066

44 630

Hivatal szakmai és működési kiadásai (SZK) (MK)

39 066

41 630

Személyi juttatások

27 505

29 579

Járulékok

7 561

8 051

Dologi kiadások

4 000

4 000

Hivatalok fenntartási célú kiadásai (FK)

3 000

3 000

Dunafalva (FKDF)

1 200

1 200

Szeremle (FKSZ)

1 800

1 800

Fejlesztési célú kiadások

0

Pénzmaradvány átadás Dunafalvának
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Függó átfutó kiadások

Kiadások összesen

42 066

44 885

Varga György polgármester először a szeremlei testületet kéri fel szavazásra.
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatokat hozza:
37/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat
Szeremle
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy
határoz,
hogy
a
149/2012.(XII.10.)önkormányzati határozatnak az ügykezelői álláshely megszüntetésére vonatkozó részét
hatályon kívül helyezi és 2013. július 1-jei hatállyal a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
engedélyezett létszámkerete 8 fő (1 fő jegyző, 6 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő).
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013. június 30-i hatállyal a Szeremlei Közös
Önkormányzati Hivatalban két köztisztviselői álláshelyet megszüntet.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a két köztisztviselői álláshely megszüntetésére vonatkozó
fennatartói döntést hajtsa végre, a munkáltatói döntéseket hozza meg és a Hivatal 2013. évi
költségvetésébe az engedélyezett létszámkerettel valamint a tervezett létszámcsökkentéssel kapcsolatos
kiadásokat beépítse.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a köztiszviselői álláshelyek megszüntetésével együttjáró
felmentésekkel kapcsolatos kiadások (2 havi felmentési illetmény, 8 havi végkielégítés) ellentételezésére a
2013. évben létszámcsökkentési pályázatot nyújt be, melynek elkészítésére utasítja a jegyzőt, és annak
aláírására felhatalmazza a gesztor település polgármesterét.
A Képviselő-testület a fenti döntéssel kapcsolatosan kijelenti, hogy
1. 2012. szeptember 30. napját követően fizetési kötelezettsége keletkezik,
2. a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5.
melléklet 7. a) pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem
részesült,
3. a képviselő-testület fenntartói körén belüli költségvetési szerveinél és az önkormányzat
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen a foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásukra nincs
lehetőség.
Felelős: gesztor település polgármestere, jegyző
Határidő: azonnal

38/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szeremlei Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetését a jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
1. számú melléklet a 39/2013.(IV.29.)önkormnányzati határozathoz

Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. évi költségvetés
BEVÉTELEK

2013.eredeti

2013.év

Előirányzat

Mód.I.
ezer ftban

ezer ft-ban

Működési bevételek

42 066

44 885

A települési önkormányzatok működésének támogatása (2.mell.I.)

29 861

29 861

29 861

29 861

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (MT)
Dunafalvára jutó rész 942 fő

11 505

11 505

Szeremlére jutó rész 1503 fő

18 356

18 356

Működési célú támogatásértékű bevétel

8 575

8 932

Dunafalva bér- és szakmai és működési hozzájárulása (DF) 942 fő

3 304

3 441

Szeremle bér- és szakmai és működési hozzájárulása (SZ) 1503 fő

5 271

5 491

Központosított előirányzat

3 260

5 216

Bérpolitikai támogatás
Felmentési, végkielégítési támogatás

3 260

5 216

Fenntartási célú támogatásértékű bevétel (FB)

0

0

265

265

Dunafalva község hozzájárulása (FBDF)
Szeremle község hozzájárulása (FBSZ)

Saját működési bevételek
Kamatbevétel

20

20

Egyéb saját bevétel /Telefon/

200

200

Áfa bevételek

45

45

Intézményi működési bevételek

105

105

Igazgatási szolgáltatási díjak Dunafalva

55

55

Igazgatási szolgáltatási díjak Szeremle

50

50

Fejlesztési célú bevételek

0

Dunafalva fejlesztési hozzájárulása
Szeremle fejlesztési hozzájárulása
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Hiány

Bevételek összesen

42 066
KIADÁSOK

44 885

2013.eredeti

2013.év

Előirányzat

Mód.I.
ezer ftban

ezer ft-ban

Működési kiadások

42 066

44 630

Hivatal szakmai és működési kiadásai (SZK) (MK)

39 066

41 630

Személyi juttatások

27 505

29 579

Járulékok

7 561

8 051

Dologi kiadások

4 000

4 000

Hivatalok fenntartási célú kiadásai (FK)

3 000

3 000

Dunafalva (FKDF)

1 200

1 200

Szeremle (FKSZ)

1 800

1 800

Fejlesztési célú kiadások

0

Pénzmaradvány átadás Dunafalvának
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Függó átfutó kiadások

Kiadások összesen

42 066

44 885

Ezt követően Dunafalva Község Polgármestere bocsátja szavazásra a dunafalvi testület számára az
ismertetett határozat-tervezeteket.
A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatokat hozza:
31/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat

Dunafalva

Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy
határoz,
hogy
98/2012.(XII.10.)önkormányzati határozatnak az ügykezelői álláshely megszüntetésére vonatkozó részét
hatályon kívül helyezi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.06.30.
32/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. július 1-jei
hatállyal a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete 8 fő (1 fő jegyző, 6 fő
köztisztviselő, 1 fő ügykezelő).
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013. június 30-i hatállyal a Szeremlei Közös

Önkormányzati Hivatalban két köztisztviselői álláshelyet megszüntet.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a két köztisztviselői álláshely megszüntetésére vonatkozó
fennatartói döntést hajtsa végre, a munkáltatói döntéseket hozza meg és a Hivatal 2013. évi
költségvetésébe az engedélyezett létszámkerettel valamint a tervezett létszámcsökkentéssel kapcsolatos
kiadásokat beépítse.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a köztiszviselői álláshelyek megszüntetésével együttjáró
felmetésekkel kapcsolatos kiadások (2 havi felmentési illetmény, 8 havi végkielégítés) ellentételezésére a
2013. évben létszámcsökkentési pályázatot nyújt be, melynek elkészítésére utasítja a jegyzőt, és annak
aláírására felhatalmazza a gesztor település polgármesterét.
A Képviselő-testület a fenti döntéssel kapcsolatosan kijelenti, hogy
1. 2012. szeptember 30. napját követően fizetési kötelezettsége keletkezik,
2. a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5.
melléklet 7. a) pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem
részesült,
3. a képviselő-testület fenntartói körén belüli költségvetési szerveinél és az önkormányzat
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen a
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatásukra nincs lehetőség.
Felelős: gesztor település polgármestere, jegyző
Határidő: azonnal

33/2013.(IV.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szeremlei Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetését a jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
1. számú melléklet a 33/2013.(IV.29.)önkormányzati határozathoz

Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. évi költségvetés
BEVÉTELEK

2013.eredeti

2013.év

Előirányzat

Mód.I.
ezer ftban

ezer ft-ban

Működési bevételek

42 066

44 885

A települési önkormányzatok működésének támogatása (2.mell.I.)

29 861

29 861

29 861

29 861

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (MT)
Dunafalvára jutó rész 942 fő

11 505

11 505

Szeremlére jutó rész 1503 fő

18 356

18 356

Működési célú támogatásértékű bevétel

8 575

8 932

Dunafalva bér- és szakmai és működési hozzájárulása (DF) 942 fő

3 304

3 441

Szeremle bér- és szakmai és működési hozzájárulása (SZ) 1503 fő

5 271

5 491

Központosított előirányzat

3 260

5 216

Bérpolitikai támogatás
Felmentési, végkielégítési támogatás

3 260

Fenntartási célú támogatásértékű bevétel (FB)

5 216

0

0

265

265

Dunafalva község hozzájárulása (FBDF)
Szeremle község hozzájárulása (FBSZ)

Saját működési bevételek
Kamatbevétel

20

20

Egyéb saját bevétel /Telefon/

200

200

Áfa bevételek

45

45

Intézményi működési bevételek

105

105

Igazgatási szolgáltatási díjak Dunafalva

55

55

Igazgatási szolgáltatási díjak Szeremle

50

50

Fejlesztési célú bevételek

0

Dunafalva fejlesztési hozzájárulása
Szeremle fejlesztési hozzájárulása
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Bevételek összesen

42 066
KIADÁSOK

44 885

2013.eredeti

2013.év

Előirányzat

Mód.I.
ezer ftban

ezer ft-ban

Működési kiadások

42 066

44 630

Hivatal szakmai és működési kiadásai (SZK) (MK)

39 066

41 630

Személyi juttatások

27 505

29 579

Járulékok

7 561

8 051

Dologi kiadások

4 000

4 000

Hivatalok fenntartási célú kiadásai (FK)

3 000

3 000

Dunafalva (FKDF)

1 200

1 200

Szeremle (FKSZ)

1 800

1 800

Fejlesztési célú kiadások

0
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Függó átfutó kiadások

Kiadások összesen

42 066

44 885

5. 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

