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Szám: 422/2015. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza és Vinár községek Képviselő-

testületeinek 2015. február 12-én 17.00 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános üléséről.  

 

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal 

                        Nemesszalók, Rákóczi u. 15. 

 

Jelen vannak: 

 

Nemesszalók Képviselő-testületének tagjai: 

 

   Varga Jenő polgármester  

   Balatoniné Horváth Sarolta alpolgármester  

   Molnár Gábor képviselő 

   Tóth Attila képviselő 

 

Külsővat Képviselő-testületének tagjai: 

 

   Aczél Péter polgármester 

   Hideg Tamás alpolgármester 

   Feketéné Bonczók Éva képviselő 

   Lengyelné Hőbe Katalin képviselő 

 

Marcalgergelyi Képviselő-testületének tagjai: 

 

   Szabó Balázs polgármester  

   Sarus Ferenc alpolgármester 

   Molnárné Nagy Melinda képviselő 

   Szabó Károly képviselő 

      

 

Mihályháza Képviselő-testületének tagjai: 
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   Mészáros Géza polgármester 

   Gaál László alpolgármester 

   Bartha Zsolt képviselő 

   Eschenbachné Vadász Ildikó képviselő 

   Tóth Balázs képviselő 

    

Vinár Képviselő-testületének tagjai:  

 

   Horváth Csaba polgármester 

   Kránitz Attila Ernőné alpolgármester 

   Kiss Attila képviselő  

   Németh Miklósné képviselő 

   Szalóky Anna Eszter képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző    

   Horváthné Takács Gabriella költs. üi.  

   Szuhné Szabó Magdolna költs. üi.   

 

Bejelentéssel távolmaradtak: 

    

   Fodor Zoltán nemesszalóki képviselő 

   Szabó Lászlóné külsővati képviselő 

   Németh Ferenc marcalgergelyi képviselő 

    

Az ülést levezető Varga Jenő nemesszalóki polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja 

az együttes ülést. Ellenőrzi és megállapítja a képviselő-testületek határozatképességét.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a nemesszalóki képviselő-testület 5 tagjából 4 fő 

jelen van, a külsővati képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, a marcalgergelyi képviselő-

testület 5 tagjából 4 fő jelen van, a mihályházi képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van, a 

vinári képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van, melyre tekintettel a képviselő-testületek 

határozatképesek. 

Megkérdezi, hogy az írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslaton kívül van-e 

más javaslat. Miután egyéb javaslat nincs, szavazást kér a meghívó szerinti következő 

napirendi javaslat elfogadásáról: 

 

N a p i r e n d: 

 

 

T á r g y:                                                                              E l ő a d ó: 

 

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati                                   dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző          

Hivatal 2015. költségvetésének terve 

 

 

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül,  
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Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül,  

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendre tett javaslatot.  

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

 

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének terve (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

 

Varga Jenő polgármester: 

Elmondja, hogy a hivatal 2015. évi költségvetéséről előzetesen két alkalommal egyeztettek a 

polgármesterek. A költségvetés alapja az önkormányzatok megállapodása. Az állami 

támogatásból a kirendeltségek fenntartására is tudnak juttatni. A jövőben ennek lehetősége - a 

járáshoz kerülő újabb feladatok miatt - bizonytalan. Felhalmozási kiadásként egy fénymásoló 

beszerzése szerepel a költségvetésben. Javaslatként felmerült a lízingelés lehetősége, ami a 

beszerzett árajánlatok alapján kedvezőtlen, ezért elvetették. A költségvetés nem tartalmaz 

fedezetet az év közben előforduló rendkívüli kiadásokra. Egyik köztisztviselő a nyugdíjba 

vonulását tervezi, melynek többletköltsége most nem ismert.    

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

Az újonnan megválasztott képviselőknek tájékoztatásul elmondja, hogy a közös hivatalt a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése alapján 2013. január 1-

jétől hozták létre a képviselő-testületek. 2 000 fő lakos alatt nem működhet hivatal, a 

hivatalhoz tartozó jelenlegi lakosságszám 3074 fő. A községek lakosságszáma csökkent, az öt 

településen együttesen 142 fővel. A központi költségvetési támogatás alapja a települések 

lakosságszáma, emiatt a támogatás az idei évben 458 ezer Ft-tal kevesebb a tavalyinál. A 

hivatal működési költségeit az állami támogatásból finanszírozzák, az önkormányzatoktól 

nem kérnek többlet hozzájárulást. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a hivatal 

fenntartásának személyi és dolgi kiadásait.  A hivatal köztisztviselői létszáma 9 fő. A 

köztisztviselőknek a törvény szerinti személyi juttatásokat tervezték, adható juttatásként 10 % 

illetmény kiegészítést tartalmaz az előterjesztés. A dologi kiadások a tavalyi tényadatok 

alapján kerültek megtervezésre. A fénymásoló beszerzéséhez, az előző évi pénzmaradvány 

mellett, az önkormányzatok külön hozzájárulását kérik.  

 

Mészáros Géza polgármester: 

Elmondja, hogy az elmúlt két évben kedvező tapasztalatokkal rendelkeznek a közös hivatal 

működéséről. Korrekt megállapodást kötöttek az önkormányzatok, és zökkenőmentesen, jó 

színvonalon működik a hivatal. A mihályházi lakosok észre sem vették a változást. Támogatja 

a hivatal költségvetésének elfogadását.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Véleménye szerint jó megállapodást sikerült kötni, melynek alapján kiegyensúlyozottan 

működik mindegyik hivatal. Az öt község lakóit jól el tudják látni. A finanszírozott létszámba  
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beleférnek, a dolgozók maximálisan le vannak terhelve. Lakosságbarát mindhárom hivatal, 

melyért köszönet illeti a dolgozókat.  

 

Miután a napirendhez kérdés és egyéb vélemény nincs, Varga Jenő polgármester szavazásra 

bocsátja a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének előterjesztés szerinti 

elfogadását. 

 

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül,  

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül,  

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015.(II.11.) határozata 

 

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015.(II.11.) határozata 

 

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2015.(II.11.) határozata 

 

Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015.(II.11.) határozata 

 

Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015.(II.11.) határozata 
 

 

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. évi 

költségvetését az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1./  A Hivatal 2015. évi  

 

a) bevételi főösszege:                 42 919  ezer Ft, melyből: 

- állami támogatás:             42 319 ezer Ft 

- pénzmaradvány:                    160 ezer Ft 

- felhalmozási kiadásra átvett: 440 ezer Ft 



- szemelyi juttatasok:
- szocialis hozzajar.
- dologi kiadasok:
- atadott peszk. mukodesre:
- felhalmozasi kiadas:

27 678 ezer Ft,
6 844 ezer Ft
3 900 ezer Ft
3 897 ezer Ft

600 ezer Ft

2.1 A Hivatal 2015. evi letszamkerete: 9 fo
3./ A Hivatal koztisztviseloi cafeteria juttatasanak merteke 2015. evben: brutto 200 ezer Ft/fo.
4.1 A Hivatal koztisztviseloinek illetmenykiegeszitese 2015. evben egysegesen: 10 %
57 A Hivatal koltsegvetese beepiil Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak 2015. evi
koltsegvetesebe.

Hatarido: folyamatos
Felelos: dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyzo

Nap iren d utdn:

Varga Jeno polgarmester meghivja a jelenlevoket 2015. februar 21-en a nemesszaloki
muvelodesi hazban Papa Varos Fuvoszenekara ,,ABBA Show" cimu eloadasara.

Miutan egyeb napirend nines, az ules levezetoje 17.25 orakor bezarja az egyiittes kepviselo-
testiileti iilest
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