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Községi Önkormányzat
Lövő
1/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. február 3-án Lövői Közös Önkormányzati Hivatalban a lövői, völcseji és
nemeskéri képviselő-testületek közös ülésén.
Jelen vannak:
Hollósi Gábor
Lövő polgármestere
Varga Tibor
alpolgármester
Tischlerné Németh Noémi képviselő
Regényiné Demeter
Mónika
képviselő
Balics Kamill
képviselő
Takács Gábor József képviselő
Spóner Tibor
képviselő
Lukács Antalné
jegyző
Ács Zoltánné
gazd.főmunkatárs

Szőke Attila Völcsej polgármestere
Pusker István
alpolgármester
Hetzer Tamás Sándor képviselő
Pintér Gergely
képviselő
Sárai Sándor
képviselő

Joóné Nagy Csilla Nemeskér polgármester
Musztácsné Szigethy
Zsanett
alpolgármester
Horváth Gyuláné
képviselő
Horváth Zoltán
képviselő

Hollósi Gábor polgármester köszönti a közös ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a lövői
és a völcseji képviselő-testület tagjai teljes létszámban,a nemeskéri képviselő-testület tagjai
közül 4 fő megjelent,igazoltan távolmaradt 1 fő,így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő,Völcsej és Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésének elfogadása
2.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
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A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testületek egyhangulag az alábbi határozatot hozták:
lövői
1 / 2015.(II.03.) határozat:
völcseji
1/ 2015.(II.03.) határozat:
nemeskéri 1/ 2015.(II.03.) határozat:

Lövő,Völcsej és Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésének elfogadása
2.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
Hollósi Gábor: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
értelmében a jegyzőkönyvet egy képviselőnek is alá kell írni, javasolom, hogy a mai ülés
jegyzőkönyveit Regényiné Demeter Mónika hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné
Demeter Mónikát választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
2/2015.(II.03.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné Demeter Mónikát választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésének elfogadása
Lukácsné: elmondja, hogy 2015. évben a finanszírozás rendszere az előző évhez viszonyítva
nem változott. Az önkormányzati hivatal működéséhez biztosított támogatást Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
Egy főre jutó támogatás 4 580 000 Ft/fő/év. A hivatalunkra 6,79 főre vetítve 31 098 200 Ft
támogatást kapunk. A megállapított támogatást a székhely önkormányzata kapja, nem osztják
szét a társult önkormányzatokra, azonban a támogatás nem kerül folyósításra mivel
a lövői önkormányzat adóerő-képessége magas. Erre tekintettel a közös hivatal
finanszírozását a lövői önkormányzat biztosítja.
Ez a harmadik évünk amikor a társult községeknek nem kell saját forrásból betérítést fizetni a
hivatal működtetéséhez. Ismerteti a hivatal 2015. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait
a jelenlévőknek.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a hivatalban az előző évben a számítógépek cseréjére
megtörtént,azonban további informatikai fejlesztésre az ASP központ létrehozásához szükség
lesz,ezért erre egy nagyobb összeg került betervezésre költségvetésünkben. Dologi kiadásaink
a tavalyi összegeket figyelembe-véve kerültek megtervezésre a takarékosság elve alapján.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az államháztartás számvitelének változása miatt
jelentősen átalakult a tervezési és beszámolási kötelezettségeket bemutató rendszer.
Az eddigi szakfeladatos kimutatások helyett kormányzati funkciók szerint, a kiadás nemek
helyett rovatok szerint történik a könyvelés,mely lényegesen nagyobb terhet ró a pénzügyi
dolgozókra akik jelentős túlórában tudják csak a feladataikat határidőre ellátni.
Amennyiben ez nem történik meg,a MÁK bírságot szab az önkormányzatra.
Sajnos egy esetben erre már sok is került.

( írásos előterjesztés csatolva )

Hozzászólások,kérdések:
Szőke Attila:a Hivatal működtetésére vonatkozó társulás úgy jött létre,hogy ennek költségeit
a központi forrásból kell biztosítani. A tavalyi évben 1 M Ft tartalékot terveztek,erre az idei
évben van-e elkülönítve összeg ?
A biztosítások betervezéséről előzetesen miért nem kaptunk tájékoztatást,nincs ellene
kifogásom hiszen a jelenlegi költségvetés most lehetővé teszi,vajon később is így lesz-e?

Pusker István: az idei évben a köztisztviselői életpálya modell bevezetésére sor kerül-e ?
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Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
Lövő Község Önkormányzata jó gazdasági pozícióban van a magas iparűzési adónak
köszönhetően, így lehetőség van a dolgozók motiválására, melyet az életbiztosítás
megkötésével kívánnák elérni. Ez most 3 dolgozót érintene, ennek fedezete jelenleg a Hivatal
költségvetésében biztosított.
Azt egyenlőre nem tudjuk,hogy a későbbiekben hogyan alakul a központi finanszírozás. A
benyújtott költségvetés jelenleg tervezet,természetesen a társönkormányzatok képviselőinek
hozzájárulása szükséges ezen juttatás biztosításához.

Ács Zoltán Józsefné: a jelenlegi törvényi szabályozás tartalék képzésére nem ad lehetőséget.

Lukácsné reagál a felvetettekre:
Az idei évben még nem kerül bevezetésre a köztisztviselői életpálya modell, a tervek szerint
ez 2016.július 1-től várható.
Az előző ciklus befejezése előtt már a társönkormányzatok polgármestereit tájékoztattuk
az életbiztosítás megkötésével kapcsolatos terveinkről. Javaslatuk akkor az volt az
új ciklus után,a 2015.évi költségvetés elfogadása előtt kerüljön sor ennek megtárgyalására.
Természetesen mindhárom önkormányzat képviselőinek többségi döntése szükséges
a költségvetés,ezen belül a tervezett juttatások elfogadásához.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő, Völcsej, Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az 1. számú mellékletben
foglaltak szerint 35 566 760 Ft bevétellel, 35 566 760 Ft kiadással elfogadja.
A hivatal gazdálkodásához szükséges forrást a lövői önkormányzat intézményi
finanszírozásként biztosítja.
A hivatal költségvetését a lövői önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet melléklete
tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javasolttal egyetértettek.
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A képviselő-testületek egyhangulag az alábbi határozatot hozták:
3 / 2015.(II.03.) határozat:
lövői
völcseji
2/ 2015.(II.03.) határozat:
nemeskéri 2/ 2015.(II.03.) határozat:

Lövő, Völcsej, Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az 1. számú mellékletben
foglaltak szerint 35 566 760 Ft bevétellel,
35 566 760 Ft kiadással elfogadja.
A hivatal gazdálkodásához szükséges forrást a lövői önkormányzat intézményi
finanszírozásként biztosítja.
A hivatal költségvetését a lövői önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet melléklete
tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

2.)Egyéb feladatok
Szőke Attila: Közös Hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma évről évre csökken,
rövidesen 2 000 fő alá csökken a három település népességszáma.
Javaslom ne várjuk a ciklus végét, Hollósi Gábor polgármester úr a szomszédos települések
polgármesterével folytasson előzetes tárgyalásokat a társulás bővítése érdekében.
Hollósi Gábor reagál a felvetésre:
Lövő Önkormányzata minden megtesz annak érdekében,hogy a településünket vonzóbbá
tegye,és a népességszámunk tovább ne csökkenjen,de ez sajnos országos tendencia.
Az idei évben a telkesítést is szeretnénk elindítani, és ezáltal fiatalokat letelepedést
segíteni a községben.A magam részéről a felkérésnek szívesen teszek eleget.
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