3. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebélyi Közös Önkormányzat
Képviselő-testületének

2017. február 23-án megtartott közös testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebélyi Közös Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban2017. február 23-án megtartott üléséről.
Jelen vannak:

Nagy Attila
polgármester
Széll Istvánné
polgármester
Juhász Péter
alpolgármester
Feketéné Danyi Andrea Csilla alpolgármester
Petréné Kormos Ágota
képviselő
Tóth Dénes
képviselő
Zagyi Ferencné
képviselő
Válintné Juhász Friderika
képviselő
Ivády Gyula Zoltánné
képviselő
Schveiczer Krisztián
képviselő
Vass Józsefné
képviselő

Tanácskozási joggal:Dr. Sárvári Eszter
Cserhátiné Petre Krisztina

jegyző
pénzügyi ügyintéző

Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Dénes és Ivády Gyula Zoltánné
képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. Csemer Csaba
képviselő távollétét igazolta. Külön köszöntötte Nemti Község Önkormányzata Képviselőtestületét.
Széll Istvánné Nemti polgármestere: Köszöntötte a
Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 %-ban jelen van.

testületet.

Nemti

Község

Nagy Attila polgármester:A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni nem
kívánta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületet 6 igen szavazattal és Nemti
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a napirendi pontokra tett
javaslatot elfogadta.
Napirend:
1./ Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés megtárgyalása
Előterjesztő:Nagy Attila polgármester
2./ Egyebek
1. napirendi pont:
Mátraverebélyi
megtárgyalása

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

költségvetés

Nagy Attila polgármester: Elmondta, hogy a közös hivatal létrehozására azért volt szükség,
mert Mátraverebély lakosságszáma 2000 fő alá csökkent. A közös hivatal költségvetése
összesen 39.662.800.- Ft. Tavalyi évben és tavalyelőtt is kérte Nemti Önkormányzat a két
hivatal megosztását a költségeket illetően. Idén ezt Mátraverebély próbálta megvalósítani.
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Nemti lakosságszáma 730 fő, a hivatalra ennek vonatkozásában 2,33 fő dolgozó jut, ami
10.708.956-. Ft-ot jelent. Mátraverebély lakosságszáma 1970 fő, ami 6,32 fő dolgozót jelent a
hivatalra nézve és 28.953.844.- Ft. a költségvetésben. Az elszámolás kapcsán ezek az adatok
lettek figyelembe véve. Felkérte Petréné Kormos Ágota képviselőt, hogy tájékoztassa a
testületet, a pénzügyi bizottság döntéséről.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Mátraverebély község pénzügyi bizottsága 2017. február
22-én ülésezett, és a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését
elfogadásra javasolta.
Széll Istvánné Nemti polgármestere: Felkérte Schveiczer Krisztián képviselőt, hogy
tájékoztassa Nemti pénzügyi bizottságának döntéséről a testületet.
Schveizer Krisztián képviselő: Tájékoztatásul elmondta, hogy Nemti község pénzügyi
bizottsága módosításokkal fogadja el a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.
évi költségvetését.
Nagy Attila polgármester: Mi a javaslat Nemti részéről?
Schveizer Krisztián képviselő: A fennmaradó 5.222.000.- Ft-ot kellene megosztani
lakosságszám arányában, ami Nemti részéről ez 1.410.000.- Ft. Mátraverebély részéről
3.812.000.- Ft. lenne.
Nagy Attila polgármester: Eddig Nemti kérte a megosztást, a kimutatást, ami most
megtörtént. A költségvetés alakításakor 3 és plusz egy fél fő helyett (mivel Nemti hivatalában
3 fő dolgozik és jegyző asszony 2 napot Nemti hivatalban dolgozik) a mutatószámban
megadott 2,33 fővel számolt Mátraverebély. Ami így azt jelenti, hogy Nemtiben 1 fővel több
dolgozó van.
Széll Istvánné Nemti polgármestere: Tájékoztatta a testületet, hogy volt egyeztetni
Mátraverebélyben a polgármester Úrral a költségvetést illetően. A 2.455.000.- Ft.
hozzájárulás Nemti része. Nem kéri Nemti a dologi kiadásokat. Kérte kivenni a
költségvetésből. 2015. évben is és 2016-ban is megoldotta Nemti a kiadásokat.
Nagy Attila polgármester: Szót adott Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintézőnek.
Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy fontos megérteni, hogy ez
egy terv. Alulfinanszírozottak vagyunk. Ez egy intézmény, mely költségvetését a törvény által
szabályozott módon kell összeállítani. Havi jelentések vannak. Teljesítési számokat nézünk.
Az első negyedév után, összeülhet a két hivatal és meg lehet nézni akkor a számokat. Ez egy
terv, ettől a későbbiekben el lehet térni.
Feketéné Danyi Andrea Csilla képviselő: Véleménye szerint, ez egy pozitív szemléletű
megközelítés. A költségvetésben, ami nincs benne nem lehet kifizetni, ami benne van, azt
viszont fizetni kell. Nemti községnek 2.460.000.- Ft-tal hozzá kell járulni a közös hivatal
működéséhez. A közös hivatal nemcsak Nemti éreke, hanem Mátraverebélyé is, hiszen 2000
fő alá csökkent a lakosságszám. Az elismert hivatali létszám 8,66 fő, ami csak egy
matematikai együttható. Semmi köze a hivatali létszámhoz. A hivatal létszáma szabadon
határozható meg. Nem tudjuk elfogadni a költségvetést. 2.460.000.- Ft-tal kell hozzájárulni
Nemtinek, miközben rezsiköltség nincs.
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Nagy Attila polgármester: A törvény azt mondja, hogy a választási évben kell nézni a
lakosságszámot, ami Mátraverebélyben 2005 fő volt. A ciklusban ezzel a lakosságszámmal
számolhat Mátraverebély. Tehát Mátraverebély önálló hivatalként is működhetne 2019-ig a
következő választásig. Mátraverebély segített Nemti községen, azzal, hogy közös hivatal
lettek. 2 éven keresztül kérte Nemti hivatala a megosztást az elszámolást. Ez most megtörtént.
Zárszámadásnál is kimutathatóak lesznek a számok. Nem lehet mellébeszélni. A Magyar
Államkincstár az utolsó forintig ellenőrzi a hivatalt. 2 éven keresztül bizalmatlanságot érzett a
Nemti község Képviselő-testületétől. Eddig közösen kezeltük a két hivatalt, ami most
szétbontásra került és Nemtire nézve negatív számokat hozott.
Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintéző: A pénzmaradvány kimutatásra kerül a
zárszámadásnál.
Feketéné Danyi Csilla Andrea képviselő: Nem szeretne Nemti előnyt szerezni
Mátraverebély kárára.
Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintéző: Onnan kell elindulni, hogy Mátraverebély
a gesztorönkormányzat. A pénzzel ő számol el. 3000 fő alatt az állam 8 fő tisztviselőt fogadd
el. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nemtiben 3,5 tisztviselő van, a 2,33 fő helyett, ami
4.500.000.- Ft-tal több. Mátraverebély hivatalában 5,5 tisztviselő dolgozik a 6,32 fő helyett és
háromszor annyi embert szolgálunk ki.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Véleménye szerint, senki nem pénzügyi szakember a
testületből. Nem tartja helyénvalónak megkérdőjelezni, Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi
ügyintéző jól végzi-e a munkáját. Mátraverebély engedett abban, hogy a 6,32 fő helyett a
háromszor akkora lakosságszámot 5,5 fővel szolgálja ki.
Ivády Gyula Zoltánné képviselő: Nemti hivatala el tudná látni a feladatokat 2 fővel?
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Nem tartja valószínűnek, hogy Nemti hivatal 2 fővel
működőképes lenne.
Ivády Gyula Zoltánné képviselő: Nemti hivatala sok kiadás előtt áll.
Nagy Attila polgármester: Véleménye szerint kompromisszumos megoldást kell találni.
Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintéző: Vannak olyan költségek, amiket nem lehet
kikerülni. Van olyan köztisztviselő, akinek a bérét ki kellett egészíteni, mert nem érte el a
minimálbért. Vannak kötelező továbbképzések, amin részt kell venni az adott ügyintézőnek.
A költségvetésbe be lett tervezve 5 % normatív jutalom.
Nagy Attila polgármester:Azt kell megérteni, hogy ez egy tervezet. Ettől el lehet majd a
későbbiekben térni. Véleménye szerint vegyük külön a 45. sorban szereplő dologi kiadásokat.
Ez kerüljön felosztásra 27 és 73 %-ban.
Vass Józsefné képviselő: Nemti községen vannak olyan emberek, akik számolásokat fognak
végezni. 2015-2016. évben nem került kimutatásra semmiféle költség. Kérdés lesz, hogy
eddig Nemti miért nem fizetett, most pedig miért kell hozzájárulnia 2.500.000.- Ft-tal.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Elmondta, hogy Nemti községet a Képviselő-testületen keresztül
a polgármester vezeti.
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Vass Józsefné képviselő: Kérheti Nemti, hogy havonta egyszer tartsanak egy beszámolót a
pénzügyekről.
Nagy Attila polgármester: Minden további nélkül.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: A 45. sorban lévő 7.299.659.- Ft. kerüljön megosztásra
lakosságszám arányában. Nemti része így 1.970.908.- Ft.
Nagy Attila polgármester: Kérte javítani a határozati a javaslatot a következőképp:
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
Nagy Attila polgármester: Kérte Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a
közös hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló határozatot fogadja el.
A Képviselő-testület6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
11/2017. (II.23.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint
fenntartó – és Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
1.) A 2017. évi költségvetési évben a Mátraverebélyi Közös
Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 45 345 ezer forint; melyből
aa) intézmény finanszírozás 44 889 ezer forint
ab) maradvány 456 ezer forint
b) kiadási főösszege: 45 345 ezer forint, melyből
ba) személyi juttatások:

31 069 ezer forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6 516 ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 7 760 ezer forint,
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9fő.
2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren
kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000.- forint
összegben határozzák meg.
3.)
A képviselő-testületek megbízzák Mátraverebély Község
Polgármesterét,
hogy
a
Közös
Önkormányzati
Hivatal
költségvetésének Mátraverebély Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
4.) Nemti község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy
a
Mátraverebélyi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
költségvetéséhez 2017. évben Nemti község Önkormányzata
1.970.908.- Ft-tal hozzájárul. Továbbá megbízza Nemti község
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polgármesterét, hogy gondoskodjon a Mátraverebélyi Közös
Önkormányzat hozzájárulásának a Nemti Községi Önkormányzati
2017. évi költségvetésébe való beépítéséről.
5.) A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2017. évi
költségvetést megalapozó elismert lakosságlétszám adatok alapján a
felosztásra kerülő kiadások esetében a felosztás aránya:
Mátraverebély:
Nemti:

73 %
27 %
Összesen: 100 %

6.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila polgármester, Széll Istvánné polgármester,
a végrehajtásért: Dr. Sárvári Eszter jegyző.
Széll Istvánné Nemti polgármestere: Kérte Nemti testületét, hogy fogadja el a közös hivatal
2017. évi költségvetését.
Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta és a
11/2017. (II.23.) határozatával jóváhagyta a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi közös önkormányzati hivatal költségvetését.
Nagy Attila polgármester: Megállapította, hogy a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetést mind a kettő Képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
Egyebek
Kérdés, észrevétel egyik testület részéről sem volt.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a közös Képviselő-testület ülését 11:36 órakor bezárta.

K.m.f.

Széll Istvánné
polgármester

Nagy Attila
polgármester
Dr. Sárvári Eszter
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Tóth Dénes
képviselő-testületi tag

Ivády Gyula Zoltánné
képviselő-testületi tag
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