Csetény-Szápár Község Önkormányzat
Képviselőtestületei
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Ikt.sz.:
/2013.

JEGYZŐK ÖNYV
Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember
13-án 18 órakor kezdődő együttes üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat Csetény, Rákóczi u. 30.
Jelen vannak:
Csetény Község Képviselőtestülete:
Albert Mihály
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polgármester
alpolgármester

Bognár János
Somogyi Barnabásné
Varga József Endre

képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol: Bognár Barnabás
Gavacs Zsolt Kálmán

képviselő
képviselő

Szápár Község Képviselőtestülete:
Bálintné Schmidt Ildikó
Kukoda Péter
Fojtyik Krisztián
Mihucza Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:
Fojtyik Attila
Tanácskozási joggal meghívottak:
Müller József
Jakabné Matus Mária
Pálinkás Istvánné

képviselő
jegyző
helyettes intézményvezető
gazd.vez.

Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy
Csetény község Önkormányzat részéről jelen van a 7 megválasztott képviselő – testületi tagból
5 fő, így határozatképes, Szápár Község Önkormányzata részéről jelen van az 5 fő
megválasztott képviselő – testületi tagból 4 fő jelen van, így határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Kovács Lajos és Kukoda Péter jelenlévő alpolgármestereket javaslom, kérem
erről szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta Kovács Lajos alpolgármestert,
Kukoda Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek .

2

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta Kovács Lajos alpolgármestert és
Kukoda Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek .
Albert Mihály polgármester: Ismertetem a napirendi javaslatot.
Napirendi javaslat:
1./ Beszámoló az intézményfenntartó társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ Beszámoló a körjegyzőség, közös önkormányzati hivatal 2013. I. féléves
költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ Vegyes ügyek
Előadó: Albert Mihály polgármester
A napirendi pontokra tett javaslatot Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül
elfogadta.
A napirendi pontokra tett javaslatot Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta.

NAPI R E N D I PO N T O K T Á R GYALÁ SA
1./ Beszámoló az intézményfenntartó társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az költségvetési beszámoló elfogadásának jogszabályi
kötelezettsége van 2013. szeptember 15-ig a költségvetés féléves teljesítéséről szükséges
beszámolni a képviselő-testületeknek. Az intézményfenntartó társulás számszaki táblázatait a
képviselő-testületek tagjai megkapták. A táblázatok soraiból az időarányos teljesítések
láthatóak, természetesen van ahol az időarányosnál kevesebb a teljesítés vagy éppen többlet
teljesítmény jelenik meg, de a féléves teljesítés általában mindig év végéig komoly mértékben
változik, tehát nem mindig az előre mutató valóságot hordozza magában. Viszont ezek már
tényszámok, amelynek alapja a számviteli nyilvántartás és naprakész könyvelés. Ezután a
bevezetés várom az észrevételeket és a kérdéseket.
Kovács Lajos alpolgármester: Az étkeztetés teljesítési százaléka 124.7 % , ez miért ilyen
magas félévkor?
Pálinkás Istvánné gazd.vez.: A szociális étkeztetés és az engedéllyel ott étkezők ezen a
szakfeladaton vannak elszámolva és vannak áthúzódó előző évi kifizetések, amelyek itt
történtek jóváírásra, ezért mutatkozik ez a túlteljesítés.
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Albert Mihály polgármester: Ha nincs több kérdés hozzászólás akkor kérem szavazzunk,
először kérem szápáriakat.
Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.

64/2013. (IX.13.) KT határozat
Szápár Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy az Intézményfenntartó Társulás 2013. I. félévi
költségvetéséről szóló tájékoztatót a mellékelt számszaki adatok
alapján, elfogadja.
Felelős: Jakabné Matus Mária Helyettes Intézményvezető
Határidő: folyamatos
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.

69/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy az Intézményfenntartó Társulás 2013. I. félévi
költségvetéséről szóló tájékoztatót a mellékelt számszaki adatok
alapján, elfogadja.
Felelős: Jakabné Matus Mária Helyettes Intézményvezető
Határidő: folyamatos
2./ Beszámoló a körjegyzőség, közös önkormányzati hivatal 2013. I. féléves
költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A beszámoló első két hónapja még a körjegyzőségről szól,
mivel a közös hivatal 2013. 03.01-vel alakult meg, tehát további hónapok pedig a 2013.
03.01-től megalakuló közös hivatal időarányos teljesítéséről szólnak 2013. 06.30-ig.
Tájékoztatom a képviselő-testületeket, elsősorban a csetényi testületet, hogy szeptember 1-től
a szápári ügyfélszolgálaton önálló feladatokkal megbízott személy lett felvéve a közös hivatal
költségvetésének terhére, egyenlőre 2013. december 31-i határidőig. Ez a személy
adminisztratív feladatokat lát el jegyző irányítása alatt. Vélhetően a bérköltségei és közterhei
a közös hivatal egész éves költségvetésébe belefér, de megadom a szót ezzel kapcsolatban a
jegyzőnek, mint hivatalvezetőnek.
Müller József jegyző: 2013. áprilisi együttes testületi ülésen valóban szó volt arról, hogy
amennyiben a költségvetési helyzete a közös hivatalnak megengedi akkor az év második
felében a szápári ügyfélszolgálaton egy személy felvételére sor kerülhet. A hivatal alapító
okiratában kétféle lehetőség van vagy közszolgálati jogviszony keretében, vagy megbízásos
jogviszony keretében lehet alkalmazni munkavállalókat. Jelen esetben megbízásos
jogviszonyban történt a munkavállaló alkalmazása december 31-vel bezárólag. A
továbbiakban történő plusz személy alkalmazását a jövő évi költségvetésünk fogja
meghatározni.
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Pálinkás Istvánné gazd.vez.: A közös hivatali megállapodásban a két önkormányzat
meghatározta, hogy az önkormányzati hivatalok épületének a költségét milyen arányban
viselik az önkormányzatok, illetve a közös hivatal. Szeretném elmondani, hogy
meghatározásra kerültek azok az összegek, amelyet a közös hivatal már azóta átutalt és még
át fog utalni a szápári, illetve a csetényi önkormányzat számlájára a közös hivatali
megállapodás alapján.
Kovács Lajos alpolgármester: Jól látható az előző évek gyakorlatához hasonlóan a bevételek
alul, a kiadások inkább pedig felül vannak tervezve.
Albert Mihály polgármester: Az I. féléves beszámoló általában egy iránymutatás a
gazdálkodásra vonatkozóan, hogy melyek azok a pontok amelyre az év második felében
fokozottan figyelni szükséges, de tény az is, hogy a tervezés során az a célravezetőbb és
biztonságosabb, amit az alpolgármester is említett.
Bognár János képviselő: A Szápár átutalása a hivatal költségeihez miért nulla a kimutatás
szerint?
Pálinkás Istvánné gazd.vez.: A féléves teljesítés azért nulla, mert a szápári önkormányzat
csak az első félévet követően teljesítette a 4 milliós átutalást, amellyel komoly késésbe került,
de 2013. augusztus 31-ig bezárólag Szápár rendezte nagyjából az időarányos tartozását.
Bálintné Schmidt Ildikó polgármester: Csakugyan későn utaltunk, a jövőben jobban oda
fogunk figyelni erre és bízunk benne, hogy az állami támogatások folyamatosan jönnek a
számlánkra.
Albert Mihály polgármester: Én maximálisan megértem a szápáriak pénzügyi gondjait, de a
késői átutalást nem lehet mindig tolerálni, mert a megállapodás rögzíti, hogy a fizetési
határidő letelte után Cseténynek joga lett volna Szápár irányába inkasszót benyújtani, de a jó
együttműködés előfeltételeként mi ezt a jövőben sem szeretnénk alkalmazni, ezért tisztelettel
kérem a szápáriakat, hogy próbálják meg a határidőket tartani. Ha nincs több kérdés
hozzászólás akkor kérem szavazzunk.
Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.

65/2013. (IX.13.) KT határozat
Szápár Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy a Csetény és Szápár Községek
Körjegyzőségének valamint a Csetényi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztatót a
mellékelt számszaki adatok alapján, elfogadja.
Felelős: Müller József jegyző
Határidő: folyamatos
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta
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70/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy a Csetény és Szápár Községek
Körjegyzőségének valamint a Csetényi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztatót a
mellékelt számszaki adatok alapján, elfogadja.
Felelős: Müller József jegyző
Határidő: folyamatos
3./ Vegyes ügyek
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Kérem a képviselő-testületek tagjait, hogy kinek van közérdekű
hozzászólása akkor azt tegye meg.
Bálintné Schmidt Ildikó polgármester: Én úgy látom, hogy a hivatal működik és bízzunk
benne, hogy a jövőben is legalább így marad vagy még jobban alakul attól függetlenül, hogy
Szápár önkormányzata az anyagiak terén nincs rózsás helyzetben.
Bognár János képviselő: Mi a helyzet a szápári szennyvízvezeték melletti partfal esetleges
pályázatával, mivel úgy tűnik, hogy a partfal tovább csúszik.
Bálintné Schmidt Ildikó polgármester: Saját erőből nyilván nem leszünk képesek ezt
megoldani, de esetleges vis maior pályázati lehetőségre a jövőben majd szeretnénk pályázni.
Albert Mihály polgármester: Szerintem egyenlőre nem olyan veszélyes a helyzet, mert
évekkel ezelőtt is hasonló állapotban volt az adott helyszín, azóta viszont már bizonyos
nagyon indokolt munkákat el is végeztünk, de ennek az egész érintett szakasznak a teljes
rendbetétele több tízmilliós nagyságrendű, amely vis maior pályázati segítség nélkül szinte
képtelenség. Ha nincs több kérdés, hozzászólás akkor az együttes ülést 18 óra 25 perckor
bezárom.
k.m.f.
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