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Községi Önkormányzat
Lövı
1/2014.

JEGYZİKÖNYV

Készült: 2014. február 10-én Lövıi Közös Önkormányzati Hivatalban a lövıi, völcseji és
nemeskéri képviselı-testületek közös ülésén.
Jelen vannak:
Balics János
Lövı polgármestere
Hollósi Gábor
alpolgármester
Szalai János
képviselı
Regényiné Demeter
Mónika
képviselı
Takács Vilmos
képviselı
Tóth József Sándor képviselı
Tischlerné Németh Noémi képviselı
Lukács Antalné
jegyzı
Ács Zoltánné
gazd.fımunkatárs

Szıke Attila Völcsej polgármestere
Pusker István
alpolgármester
Kiss Árpád Balázs
képviselı
Hetzer Tamás Sándor képviselı

Joóné Nagy Csilla Nemeskér polgármester
Horváth Zoltán
képviselı
Párkányi Tibor
képviselı

Balics János polgármester köszönti a közös ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a lövıi
és a völcseji képviselı-testület tagjai teljes létszámban,a nemeskéri képviselı-testület tagjai
közül 3 fı megjelent,igazoltan távolmaradt 2 fı,így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

Balics János a napirendre az alábbi határozati javaslatot teszi:
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Lövı, Völcsej és Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi
napirendi pontot fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetésének elfogadása
Határidı: Azonnal
Felelıs: Lukács Antalné jegyzı

A jelenlévık a javasolt napirendi ponttal egyetértettek.
A képviselı-testületek egyhangulag az alábbi határozatot hozták:
lövıi
1 / 2014.(II.10.) határozat:
völcseji
1/ 2014.(II.10.) határozat:
nemeskéri 1/ 2014.(II.10.) határozat:

Lövı,Völcsej és Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi
napirendi pontot fogadja el a mai ülésén:
1.) Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetésének elfogadása
Határidı: Azonnal
Felelıs: Lukács Antalné jegyzı

1.) Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetésének elfogadása
Lukácsné: elmondja, hogy 2014. évben a finanszírozás rendszere az elızı évhez viszonyítva
nem változott. Az önkormányzati hivatal mőködéséhez biztosított támogatást Magyarország
2014. évi központi költségvetésérıl szóló törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
Egy fıre jutó támogatás 4 580 000 Ft/fı/év.A hivatalunkra 6,83 fıre vetítve 31.281 400 Ft
támogatást kapunk. A megállapított támogatást a székhely önkormányzata kapja,nem osztják
szét a társult önkormányzatokra.
Ez a második évünk amikor a társult községeknek nem kell saját forrásból betérítést fizetni a
hivatal mőködtetéséhez. Ismerteti a hivatal 2014. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait
a jelenlévıknek.
Tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy az idei költségvetésben a számítógépek cseréjére egy
nagyobb összeg került betervezésre, mivel a meglévı gépek elöregedtek, és gyakoriabbak a
meghibásodások is. Dologi kiadásaink a tavalyi összegeket figyelembe-véve kerültek
megtervezésre a takarékosság elve alapján.
Tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy az államháztartás számvitelének változása miatt
jelentısen átalakult a tervezési és beszámolási kötelezettségeket bemutató rendszer.
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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.

( írásos elıterjesztés csatolva )
Hozzászólások, kérdések:
Balics János:
A lövıi épület takarításának, karbantartásának teljes költsége Lövı önkormányzatát terheli, ez
nem kerül a társ önkormányzatokra elosztásra. Az épületen 8 éve történt teljes felújítás,az
apróbb javításokat folyamatosan végezzük. Az idei évben meg kell néznünk ,hogy mely
irodák meszelése válik szükségessé.Tervezik-e a régi iratanyag selejtezését ?
Pusker István: nem tudnák-e megoldani a régi iratok digitalizálását ?
Ács Zoltán Józsefné: a könyvelésben nagyon sok az elektronikus adatszolgáltatás, de emellett
a papír alapú benyújtását is megkövetelik, pl. a Magyar Államkincstár is.
Lukácsné reagál a felvetettekre:
A régi iratok selejtezését az idei évben elvégezzük. Ezek digitalizálását a magas költségek, és
idıhiány miatt megoldani nem tudjuk. Az eredeti iratok megırzésére szükség van, mert a
hatóságok csak az eredeti iratokat fogadják el igazolásként.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı, Völcsej, Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését az 1. számú mellékletben
foglaltak szerint 36 686 000 Ft bevétellel, 36 686 000 Ft kiadással elfogadja.
A hivatal gazdálkodásához szükséges forrást a lövıi önkormányzat intézményi
finanszírozásként biztosítja.
A hivatal költségvetését a lövıi önkormányzat költségvetésérıl szóló rendelet melléklete
tartalmazza.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Lukács Antalné jegyzı

A jelenlévık a javasolttal egyetértettek.
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