III.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 05-én
(szerda) 14.00 órakor tartott közös Képviselő-testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Művelődési Ház - Szihalom
Jelen vannak Szihalom Község részéről:
• Bóta József Sándor polgármester
• Boda Sándor képviselő
• Farkas József képviselő
• Ficsór Kálmánné képviselő
• Dr. Joó Csaba képviselő
• Tóth Barnabás képviselő
• Virágh Dénes képviselő
Jelen vannak Mezőszemere Község részéről:

Meghívottak közül megjelent:
•

Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos

Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző, Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy
Szihalom Község Képviselő-testülete határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Bukta Mária Korelnök: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy Mezőszemere
Község Képviselő-testülete nem határozatképes, ezért a délután tartandó ülésükön fognak
dönteni. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pont:
1) Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása.
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
I. Napirendi pont: Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
megtárgyalása.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Ismerteti a költségvetés tervezetét. Előterjesztése
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bukta Mária Korelnök: Úgy tudja, hogy Prokajnéval beszéltek a takarítószerekről, kérdezi,
hogy a 10 ezer forintos emelés megfelelő-e? Az informatikussal kapcsolatban érdeklődne,
mert jelenleg nincs, aki korábban meg volt bízva, annak megszűnt a megbízatása. Előzetes
egyeztetéseket tartottak a Jegyző Asszonnyal és Viktóriával, hogy lehetne ezt a szerződést a
közös hivatal költségvetésébe beletenni, és azt mondták, hogy lehet.
Bóta József Sándor polgármester: Az önkormányzati hivatal és az önkormányzat működését
külön kell választani. Milyen arányú a megoszlás?
Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos: Természetesen belefér a tisztítószer a
költségvetésbe.
Az informatikusra külön szerződést kellene kötni a kirendeltség karbantartására, és külön az
önkormányzatra.
Bóta József Sándor polgármester: A fénymásoló milyen célt fog szolgálni? Közös
önkormányzati célokat vagy önkormányzati célokat? Vásárlásról van-e szó vagy bérletről?
Bukta Mária Korelnök: Vásárlásra gondoltak.
Bóta József Sándor polgármester: Érdemes lenne ezt a témát körbejárni, hogyan érné meg
jobban. Mi üzemeltetésre és karbantartásra fizetünk lapszám alapján. Meg kellene nézni a
lehetőségeket, mert elképzelhető, hogy jobban jönnek ki a bérlettel.
Bukta Mária Korelnök: A rendszergazda azért szükséges, mert ifj. Bukta Gábor látta el
korábban ezeket a feladatokat, de megszűnt a közszolgálati jogviszonya, és erre megoldást
kell találni. Véleménye szerint 80-20 % lenne a költség, nagyobb részben a hivatalnál
használnák.
Gazsi László: 10 számítógép van a közös hivatalban és az önkormányzat intézményeinél,
vannak olyan gépek, amiken programok vannak, ezért van szükség olyanra, aki ért hozzá.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor
polgármester szavazásra bocsátja a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését,
amit Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (II. 05.) HATÁROZATA
Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Egy teljesen új egészségügyi központ kerül kialakításra
pályázat révén, optimális körülmény között lesz a rendelés.
A cafetéria kérdése merült fel, ami két személyt érintene. Szihalom Község részéről
megadásra kerül a juttatás, a kérdés az, hogy a közös működtetésű fogászatnál hogyan
legyen? Egerfarmos Község Önkormányzata nem járul hozzá a cafetériához.

Bukta Mária Korelnök: Megszorító intézkedéseket hoznak, pl. létszámleépítés,
óraszámcsökkentés. A közalkalmazottak nem kapnak cafetériát. De ebben a kérdésben majd
dönt a testület.
Bóta József Sándor polgármester: Szihalom megadja a cafetériát, mert vannak olyan
átfedések, amelyekben nem lenne szabad úgy gondolkodni, hogy a saját dolgozóik miatt nem
vállalják be. Hogy a hiány miből keletkezik, azon lehetne vitatkozni. Azt is mondhattuk
volna, hogy ezt a hiányt, amit meg kell osztani a települések között átvállalná Szihalom
Önkormányzata. Több olyan plusz dolog van – pl. a biztosítás díja, takarítónő bére – ami
nincs megosztva. Ne várja el ezt senki, mert Szihalom jól áll anyagilag és ezeket mi vállaljuk
át. Akkor bele kell tenni a költségeket összességében, és nézzük meg, hogy mennyi jön így ki!
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Amennyiben a takarító bér- és járulékköltségeit,
valamint az épület biztosítását is beleszámoljuk a kiadások közé akkor még plusz 700 ezer
forint hiányt jelentene. Szihalom 381 ezer forint vállalna magára, Mezőszemerére 295 ezer
forint jutna.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor
polgármester szavazásra bocsátja a fogászat költségvetését, amit Szihalom Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (II. 05.) HATÁROZATA
Tárgy: Fogorvosi szolgálat költségvetésének elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor
polgármester a közös testületi ülést 14.50 perckor bezárta.
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Jegyző
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Aljegyző

