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Községi Önkormányzat
Nemeskér
1/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. február 11-én Lövői Közös Önkormányzati Hivatalban a lövői, völcseji és
nemeskéri képviselő-testületek közös ülésén.
Jelen vannak:
Hollósi Gábor
Lövő polgármestere
Varga Tibor
alpolgármester
Regényiné Demeter
Mónika
képviselő
Tischlerné Németh Noémi képviselő
Balics Kamill
képviselő
Takács Gábor József képviselő
Spóner Tibor
képviselő
Lukács Antalné
jegyző
Ács Zoltánné
gazd.főmunkatárs

Szőke Attila Völcsej polgármestere
Hetzer Tamás Sándor képviselő
Pintér Gergely
képviselő
Sárai Sándor
képviselő

Joóné Nagy Csilla Nemeskér polgármester
Horváth Gyuláné
képviselő
Plechl Richárd
képviselő

Hollósi Gábor polgármester köszönti a közös ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a lövői
képviselő-testület tagjai teljes létszámban, a völcseji képviselő-testület tagjai közül 4 fő
megjelent,igazoltan távolmaradt 1 fő,a nemeskéri képviselő-testület tagjai közül 3 fő
megjelent,igazoltan távolmaradt 2 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 pontot fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének elfogadása

Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
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A jelenlévők a javasolt napirendi ponttal egyetértettek.
A képviselő-testületek egyhangulag az alábbi határozatot hozták:
1 / 2016.(II.11.) határozat:
lövői
völcseji
1/ 2016.(II.11.) határozat:
nemeskéri 1/ 2016.(II.11.) határozat:

Lövő,Völcsej és Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontot fogadja el a mai ülésén:

1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének elfogadása
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének elfogadása
Lukácsné: elmondja, hogy 2016. évben a finanszírozás rendszere az előző évhez viszonyítva
nem változott. Az önkormányzati hivatal működéséhez biztosított támogatást Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
Egy főre jutó támogatás 4 580 000 Ft/fő/év. A hivatalunkra 6,83 főre vetítve 31 281 400 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. A tavalyi évben hivatalunkra 6,79 főre
vetítve 31 098 200 Ft támogatást kaptak, tehát egy minimális emelkedés jelentkezik.
A társult községeknek nem kell saját forrásból betérítést fizetni a hivatal működtetéséhez.
Elmondja , hogy a köztisztviselőknél az illetményalap nem emelkedett,így béremelésre
nem került sor,továbbá senki nem részesül soros illetményemelésben sem.
Az idei évben jubileumi jutalom kifízetésére sem kerül sor. A cafetéria juttatások összege, és
elemei is azonosok a tavalyiéval.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a hivatalban 2014. 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.
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Amennyiben ez nem történik meg,a MÁK bírságot szab az önkormányzatra.
Sajnos egy esetben erre már sor is került.
Ismerteti a hivatal 2016. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait a jelenlévőknek.
( írásos előterjesztés csatolva )
Hozzászólások, kérdések:
Ács Zoltánné: Az ASP rendszerre vonatkozóan már volt központi felmérés,de mi egyenlőre
nem kértük az ehhez történő csatlakozást. Úgy tudom eddig 55 önkormányzatnál
működik már,a bekerülése költsége magas,elérheti az 5 M Ft is.
A rendszer kiépítésével az önkormányzatoknál már csak adatrögzítés folyik, melyet akár egy
alacsonyabb végzettségű dolgozó is el tud látni, így a hivatali létszám csökkeni fog.
A rendszer működését a NGM felügyeli.
Hollósi Gábor : a rendszer elindításával kapcsolatosan várható-e központi betanítás ?
Szőke Attila: az ilyen kis önkormányzat mint a miénk, ekkora összeget saját forrásból
erre biztosítani nem tud,hiszen a kötelező feladatok ellátása is mindig nagyobb terhet jelent.
Úgy gondolom ha ez kötelező lesz,erre központilag forrásokat is kellene biztosítani.
Önkormányzatunk részéről a hivatal költségvetése elfogadható, mivel ehhez betérítést nem
kell biztosítanunk.

Ács Zoltánné reagál a feltett kérdésre:
Még nem rendelkezünk információkkal arról, hogyan kerül bevezetésre a rendszer, és
lesz-e erre felkészítés.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő, Völcsej, Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az 1. számú mellékletben
foglaltak szerint 38 075 015 Ft bevétellel, 38 075 015 Ft kiadással elfogadja.
A hivatal gazdálkodásához
finanszírozásként biztosítja.

szükséges

forrást

a

lövői

önkormányzat

intézményi

A hivatal költségvetését a lövői önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet melléklete
tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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