
Jegyz konyv

B orota Kózségi Onkorín ányzat,
Kéleshalom Kózségi Onkorrn ányzat és

Rém Kózs é g i Ö nkorín ány zat
Képvisel -testtiletének

201 5. jarruár I4-én megtartott
egyuttes nyílt iilésér 1

észtilt:



.Ielen vannak:

Borota Ktizségi Sé* Kiizségi Kéleshalom Kiizségi
Önkorm ányzat Önkorm ányzat Önkorm ányzat

Mikó Ferencné polgármester Pupp Imréné polgármester Huszár József alpolgármester
Madarász J zsef alpolgár- Sere Agnes képvisel Porzsolt Istvánné képviselcí
mester
Mayer-Vlasics Szilvia képvi- Gerstenmajer Ferenc Maruzsa Valéria Veronika
selcí képviselcí
IvavovnéLadányi Zsuzsanna Bobár András képviselcí Horváth Pongrác képviselcí
képviselcí
Scherer Petra képvisel Fuszenecker Jánosné képvi-

selcí

Tóth Adrienn képviselcí

Távol van:
Katusné Gulyás Csilla alpol- Szvétek Lajos Róbert pol-
gármester gármester
Kiss LászI képvisel

Mikó Ferencné polgármester
Tisztelettel koszontom az egyuttes tilés részvetóit. Kiilon koszontom Papp Imrénét, Rém Koz-
ségi Önk ormányzat polgármesterét, Huszár Józsefet, Kéleshalom Kozségi Önkorm ányzaí al-
polgármesterét, és Pápay Lász\o jegyz urat. Sajnos Szvétek Lajos Róbert, Kéleshalom Koz-
ségi Onkormányzat polgármestere betegség miatt távol van az tilést 1. Mindannyiunk nevében
jobbulást kívánunk neki.
Megállapítom, hogy az egyittes tilés határozatképes. Borota Kozség Önko.m ányzat részéróI 7
ftí képviselcí, Kéleshalom Kozség Önk ormányzat részér l 4 f képvisel és Rém Kozségi Ön-
kormányzatrészér l 5 f képviselcí vanjelen.
Jegyzókonyv hitelesít nek Madarász Jozsef alpolgármester urat javaslom, Megkérem a tele-
ptilési onkormányzatokpolgármestereit, a jegyzókonyv hitelesít személyre tegyenek javasla-
tot. El szor megkérdezem Huszár Józsefet, Kéleshalom Kozségi Önkormányzat alpolgármes-
terét, majd Papp Imréné Rém Kozségi Önkormányzat polgármesterét, a hitelesít szernélyére
tegyen javaslatot.

Huszár József alpolgármester
Kéleshalom Kozségi Onkormányzat részér l Porzsolt Istvánné képviselcít javaslorn lritelesítcí-
nek.

Papp Imréné polgármester
Rém Kozségi Onkormányzat részércíl Bobár András képvisel t javaslom hitelesítcínek,

Mikó Ferencné polgármester
Megkérd ezem az érintetteket" a t-eladatot vállalják-e?

Madarász József alpolgárm ester
Elfogadom a j avaslatot.



ptirzsiilt Istvánné kérrvisel
Elíbgadom a j avaslatot.

Bobár András kérrviselti
Elfogadom a javaslatot.

Mikó Ferencné polgármester
Megállapítom, hogy a hitelesít nek jelolt képviselcík elfogadták a javaslatot. Napirendnek a

meghívóban szerepl ket javaslom. Aki egyetért a kiki,ildott napirend elfogadásáva|, az kérem,
kézfelemeléssel szay azzon.

NAPIREND

1.) Borotai Kozos Onkormányzati Hivatal Társulási Megállapodás módosításának megtárgya-
lása.
Írásbeli el terjesztés
El adó: Pápay Lászl jegyz(5

2.) Borotai Kozos Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása.
Írásbeli el terjesztés
Elcíadó: Pápay Lászlo jegyzó

3.) 2015. évi belscí ellenórzési ritemterv megtárgyalása.
Írásbeti el terjesztés
El adó: Pápay LászI jegyzó

1.)Tájékoztat az onkormányzatokat érint szociális ellátások változáséLr l.
Irásbeli el terjesztés
Elcíadó: Pápay Lász| jegyzó

5.) Beszámoló Borotai Kozos Önkormányzatt Hivatal 2014. évi munkájár I.

Írásbeli el terjesztés
El adó: Pápay LászI jegyzó

6.) Egyebek.
Szóbeli el terjesztés
El adó: Mikó Ferencné polgármester



l.) Narlirend
Borotai kiiziis Önkormányzati Hivatal

Társulási Megállagodás módosításának megtárgvalása.
Ir ci s, b e l i e l cí te ri e szt é s

Mikó Ferencné polgármester
A Társulási Megállapodás módosításáról a képviselcík részére megkiildttik az anyagot. A mó-
dosítást az októb er IZ-t váIasztáson bekovetkezett személyt váItozás rniatt keriilt napirendre.
Megkérd ezem a jegyzó urat, hogy az írásbeli eloterjesztéshez van-e szóbeli kiegészítése?

Pápav Lászl iewz
Csak annyit tennék hozzá, hogy az írásos anyagazért kertilt egységes szerkezetben a képvise-
lcí-testiiletek elé, mert az okt ber 72-t váIasztásokat kovet en jelentos mértékben megváltozott
a képviselcí-testriletek osszetétele, és az uj képvisel -testiileti tagokkal is szeretttik volna meg-
ismertetnl az alap megállapodást.

Mikó Ferencné alpolgármester
scí4sorátmárnemszerepeltetném.,ígymárcsakazttjidpont

szerinti jegyzói iigyfélfogadás legyen a megállapodásban. Megk érdezem a képvisel -testiilet
tagsait, hogy a napirendhez van-e kérdés, hozzász lás? Amennyiben nincs, irgy aki a társulási
megállapodás módosítását az elhangzott javaslattal javasolja elfogadni, azkérem, kézfeleme-
léssel szavazzon.

(A képvisel(í-testtilet a javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkal egyetértet és
az alábbi határozatot hozta: )

1/2015. (I. 14.) KT HATAROZAT
A Borotai Kiiztis Onkormányzati Hivatal társulási megállapodásának módosítása

Rém Kozségi Onkorm ányzat Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képviselcí-testtilet) egyhan-
gulag ugy határozott, hogy a Borotai Kozos Onkorményzati Hivatal Társulási Megállapodá-
sának módosítását a melléklet szerinti elcíterjesztés a|apján - elfogadja.
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a jegyzcít, hogy a sziikséges intézkedéseket tegye meg.

Határid ,. azonnali
Felel s: Pápay LászI jegyzó
Határozatról értesul: - Mikó Ferencné, Borota Kozség Önkorm ányzatának polgármestere

6445 Borota, Szent István utca 43.
- Huszár József, Kéleshalom Kozségi Önk ormányzat polgármestere
6444 Kéleshalom, Fó utca2.



2.) Napirend

Irásbeli el terjesztés
Borotai kiiziis onkorm ánvzati Hivatal szMsz-ének módosítása

Mikó Ferencné polgármester
A második napirendre az írásos elcíterjesztést a képviselcí-testulet tagjaikézhez kapták. Meg-
kérdezem a jegyzó urat, hogy a kikuldott anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése?

Párlav Lászl iewz
A kiktildott anyaghoz kiegészítésem nincs.

Mikó Ferencné polgármester
Megkérdezem a képvisel ket, ezzel kapcsolatban van-e kérés, hozzászólás? Amerrrryi-
ben nincs, aki egyetért az SZMSZ módosítással, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képvisel -testtilet a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélk l egyet-
értett és az alábbi határozatot hozta: )

212015. (I. l4.\ KT
A Borotai Kiiziis Önkormányzati

HATÁROZAT
Hivatal SZV{SZ-én ek mó dosítása

Rém Kozségi Onkormányzat Képvisel -testtilete (továbbiakban: Képvisel -testrilet)
egyhangrilag rgy határozott, hogy a Borotai Kozos Önkormányzati Hivatal SZMSZ-
ének módosítását- a mellékelt el terjesztés alapján- jóváhagyja.
A Kópvisel -teshilet felhatalmazza a jegyz t a sztikséges intézkedés megtételére.

Határid : azonnali
Felelcís: Pápay LászI jegyzó
Határozatról értestil: - Mikó Ferencné, Borota Kozség Önkorm ányzatának

6445 Borota,, Szent István utca 43.
- Huszár József, Kéleshalom Kozségi Önk ormányzat
6444 Kéleshalom, Fó utca 2.

3.) Napirend
A 2015. évi belső ellen rzési iitemterv elfoeadása.

Irásbeli el ter.jesztés

polgármestere

polgármestere

Mikó Ferencné polgármester
A napirendhez kapcsolódóan kuldttink írásbeli el terjesztésí. Elcízetesen elmondanám, hogy 3

árajánlatot kért a jegyzó ur a2015. évi bels ellenórzéshez. A Vincent Auditor Kft. 375.000
Ft osszegben vállaltael a2015. évre vonatkozó ellen rzési anyag elkésztését. A Kft. vezetcí-
jével sikeri.ilt személyesen is tárgyalni és a megbeszélés végére sikertilt az árat 300.000 Ft +

AFA osszegre lealkudni. Miután a másik kett árajánlat is hasonló osszeg volt, ezért a refe-
renciáknak néztem utána. Miután a Kft. Bácsalmáson és Soltvadkerten is régóta ellátja az eI-

lencírzési t-eladatokat, a javaslat, hogy az árajánlatokat is figyelembe véve a Vincent Auditor
Kft-v,el lássuk eI a2015. évi bels ellenorzés feladatainkat.
Az ellen roknek ittlétiik alapján szállást kell biztosítanunk, így tudjuk zokkencímentessé tenni
a helyszírri ellenórzést. Megkérdezeln a jegyzó urat, hogy a kikulclott anyaghoz van-e kiegé-
szítúsc']



Pápav Lászl iewzó
Az elcíterjesztésben szerepel, hogy az itemtervet clccember 3 1 . napjáig kell elkószíteni. Sajnos
novemberben 4 hétig betegség miatt távol voltatn. ez.ért az anyaggal nem tucltam elkésziilni
határidcíre.

Mikó Ferencné polgármester
Megkérdezem a képviselcí-testi.ilet tagjait, hogy a kikuldott anyaghoz van-e kérdés hozzász -

lás, kérdés? Amennyiben nincs, aki a javaslattal egyetéft, kérem,kézfelemelésse| szavazzon.

(A képvisel -testulet a javaslaítal 5 igen, 0 nem szut,ctzcttíal, tartózkodás nélktil egyetértett és

az alábbi határozatot hozta: )

3/2015. (I. 14.) KT HATAROZAT
A 2015. évi bels ellen rzési terv megtárgyalása

Rém Kozségi Önkorm ányzat Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képviselcí-testiilet) egyhan-
gulag űgy határozott, az alábbiak szerint fogadja el a 2015. évi bels e|Ienórzési tervet.

Tárgy:

Ellen rzés típusa:
Ellen rzott idtíszak:
EIl enór zé s i.it em e z é s e :

Jelentés id pontja:
Er forrás szi.ikséglet:

A Borotai Kozos Onkormányzati Hivatal bels kontrollrendsze-
rének ellen rzése
szabályszeníségi ellencirzés
20I4.
20I 5 . február-március hónap
2015. április
4 szakértcíi nap, (1 vizsgá|atvezetó, l ellen r)

4.) Napirend
zatokat érint szociális ellátások változásár l

Az ellenórzés koltsége: 300.000 Ft + AFA, azaz háromszázezer forint.

A Képvisel -testiilet felhata|mazzaa jegyz t, hogy a sztikséges intézkedéseket tegye meg.

Határid : azonnali
Felelcís: Pápay LászI jegyzó
Határozatról értestil: - Vincent Auditor Kft., 2373 Dabas, Tavasz utca 3.

- Gazdálkodás, helyben

T áiékoztat az tinkormán

Mikó Ferencné polgármester
Mindenki megkapta az anyagot, melyb 1 a képviselcí-testrilet részletesen megtudja, milyen
váItozásokra kell felkésziilnunk a szociális teruleten bekovetkezó váItozások miatt. Amennyi-
ben van kérdés, hozzászolás, kérem, azt tegyék meg.

Párlav Lászl iewz
Két elemet szeretnék kiemelnt az anyagbóI. Az elso" lrogy az aktív koruak ellátása 20l5. már-
cius 1-tcíl átkerul a járási hivatalhoz, így a rémi tgazgatási kollegancírcjl jelerrtcís munkateher
keriil le. A második az onkormányzat feladata lesz. lrogy t-ebruár 28-ighelyi rendeletben sza-
báIyozza a telepiilési onkonnányzati segélyhez jutiis t-cltótelrendszerét. A segélyekhez a fede-
zetet a koltségvetési torvény alapján elscísorban aI, iparLizési adókeret terhére kel1 biztosítani.

Irásbeli el ter,iesztés



Mikó Ferencné polgármester
Megkérdezem a képviselci-testi.ilet tagjait' hogy a tájékoztaí hoz kapcsolódóan van-e kérdés,
hozzászo|ás?

Fuszenecker Jánosné képvisel
Elhangzott, hogy a telepiilési onkormányzati segélyeket az iparúzést ado terhére kell biztosí-
tani. Mi torténik akkor, ha az ad nem folyik be? Hogyan tudjuk a segélyeket kifizetni?

pápav Lászl iewzó
Yárhat an lesz egy kozponti keret, melyre az onkormányzatokpályázatot nyűrjthatnak be, így
a segély kifizetése ezen támogatásból finanszírozhat lesz. Ha nem lesz eredményes a páIyá-
zat, aL<kor egyéb, saját keretb l kell a segélyeket kifizetni.

Mikó Ferencné polgármester
Amennyiben nincs tobb kérdés, hozzász lás, kérem a tájékoztato tudomásulvételét.

(A képvisel -test let a tájékoztatót egyhang lag tudomásul vette.)

Beszámoló a Borotai Kiiziis Onkormánvzati Hivatal 2014. évi munkáiáról.

Mikó Ferencné polgármester
A napirendhez szintén kiildtrink írásos el terjesztést. A beszámolóból kidenil, hogy a kozos
hivatal milyen létszámmal m kodótt az elmrilt évben, milyen tobbletfeladatot jelentett a3 vá-
lasztás lebonyolítása és kideriil, hogy a gazdálkodási teri,ileten azért még mindig akadnak
problémák.
Láthat , hogy a munka csak kiegészítcí munkaer igénybevételével valósulhat meg, de még
így is vannak elmaradások. El bb-utóbb azonban eljon az az id , amikor nemcsak az anya-
konyvezés terén kell kisegíteni.ink egymást, hanem egyéb tertileten is a kozos hivatalból adó-
dó egységes szemléletet kell kovetni. Átadom a sz t a jegyzt| rirnak.

pápav Lászl iewz
Annyiban egészíteném ki az anyagot, hogy az igazgatási terí.ileten a munkaercí elegend . Ha
megkapjuk a polgármesterekt l azt a segítséget a 2015. évben is, hogy kozmunkaprogramból,
vagy egyéb foglalkoztatotti korb l minden hivatalegységben lesz 1-1 fcí, aki tudja segíteni a
munkánkat, akkor az elmaradás március 1. nap.lától szinte teljes egészében megszi.intetheto
lesz. Jelenleg a jegyz i feladatok koz{il még rendelkeztink elmaradásokkal a jegyzókonyvek
és a rendeletek határidore tortén felterjesztése terén, de legkéscíbb január kozepére ezze| is
utolérjiik magunkal. Az SZMSZ-ek feliilvtzsgáIatára sajnos nem keriilt sor határid re, ezze\
kapcsolatban véleményem szerint torvényességi észrevételt is fogunk kapni. A gazdálkodási
terí,ileten el bb utóbb rákényszeriiltink aría, hogy a gazdálkodást egy helyre koncentráljuk,
mert igy u napi munka sokkal gordulékenyebb lenne és az elmaradások is megsztínnének. Vé-
leményem szerint az elscí negyedévben a gazdálkodási tertileten igénybe kell venni kiilscí for-
rásból segítséget annak érdekében, hogy a tnunka zokkencímentes legyen és a bírságok ftzeté-
sét is elkertiljtik.

5.) Napirend

Irás be l i e l círerj e szt é s



Mikó Ferencné polgármester
Megkérclezem a képviselcí-testrilet taglait, az elhangzott napirendhez kapcsolódóan van-e kér-
clés, hozzász Iás? Amennyiben nincs, aki egyetért a kozos hivatal 2014. évi munkájáról szóló
b eszámo l ó val, az kér em, kézíbl ern e l és sel szav azzon.

(A képvisel -testíilet a javaslaírul 5 igen, () nem szavazattal, íarítizkodás nélkal egyetérleíí é,s,

az alábbi határozatot hozta: )

4/2015. (I. 14.) KT
A Borotai Kiiziis Önkorm ányzati Hivatal
beszámoló megtárgyalása

HATÁROZAT
20\4. évi munkájáról szóló

Rém Kozségi Önkorm ányzat Képviselo-testiilete (továbbiakban: Képvisel -testi.ilet) egyhan-
gulag ugyhatározott, a Borotai Kozos Onkormányzatl Hivatal 2014. évi munkáját I szóló be-
számolót - a mellékelt el terjesztés alapján - tudomásul veszi.
A Képviselcí-testi,ilet felhatalmazza a polgármestert a sziikséges intézkedés megtételére.

Határid :

Felel s:

azonnali
Pápay LászIó jegyz

6.) Napirend
Eevebek

Mikó Ferencné polgármester
Bányai Gábor országgyulési képviselcí ur járt Borotán és elmondta, hogy szívesen látja a kép-
viselcí-testi.ilet tagjait egy országházi látogatás alkalmával. Én március 15-ét kovet en gonclol-
tam erre alátogatásra. Ha ez az idópont nem jó, akkor másik id pontra vonatkoz an kérnék
javaslatokat.

Fuszenecker Jánosné képvisel_
Aprilis 7 -ét javasolnám, addig az iskolai programok nagy része lezajlik.

Mikó Ferencné polgármester
Ha mindenkinek megfelel, akkor április 7-én keddre tennénk a kirándulást. A nemesnádudvari
gesztorsággal m kod óvoda fenntartási társulás társulási megá||apodás módositását kellett
Nemesnádudvarnak elkészítení decemberben a jegyz k személyében bekovetkezett váItozás
miatt,, így csak a módosítást kovetcí 30 nap mirlva kaphatjuk meg a gesztor részére átutalt on-
kormányzatí támogatásokat Rém és Borota tekintetében. Kérem a képvisel társaimat, ha van
valakinek az ismeretségi korében olyan háziowos, aki praxist keres, kérem, értesítsen, met1
Borota 2015. május 1. napjától rrem rendelkeztkháaiotvossal.

Paprl Imréné polgármester
Koszonom a képvisel k megtisztelcí figyelmét. Kérem a képvisel -társaimat, hogy az ulést
kovetcíen a szomszéd épiiletben egy vacsorameghívásnak tegyunk eleget.



Mikó Ferencné rrolgármester
Miutárrr tobb kérdés nincs, megkoszonom a megtiszteló íigyelmet és az egytittes tilést bere-
kesztem

l8 00(A polgármeste raZ

í̂(
Pár

;zíette. 
)
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