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A képvisclti-tcstiileti iilós hclve: lsktlla ebócllő

.Iclen van:

Btlrota Községi l{óm Közsóg Kéleshaltlnl Községi
()nkormányz-:l,t Önkorm:int,zatirnak ()nkormirnl,zat

Képv iselő-testülete Kópl,iselő-testülete Testülete
részéről részéről részéről

Mikó Fererrcnó polgármester Papp lrr.rélré polgármester Szvótek Lajos Róber1
polgármester

Madarász József Fuszenecker Jánosné Huszár József alpolgármester
alpolgármcster képviselő Maruzsa Valória Veronika

kópviselő
Mayer-Vlasics Szilvia Sere Ágnes képviselő
képviselő
Ladányi Zsuzsanna Bobár András képviselő
képviselő
Tótlr Adrienn képviselő
Losonczi István képviselő

Távol van:

Scherer Petra képviselő Gerstenmajer Ferenc Pörzsölt Istvánné képvise-
képviselő lő
Kiss László képviselő Horváth Pongrác képviselő
Katusné Gulyás Csilla
alpolgármester



\Iikíl F crcncnó tlolg:il,ntcstcr
Nagv tisztclctteI kijszijtltötlr az cgl,Littcs kóllr-isclő-tcstiilcti iilós rósztr cl,ijit, l(iilijrl kiisz(irlt(illl
I'app Irnrérrét. I{órll kcizség 1lolgirnncsterét. Szr,étclt 1-a.jos R(lbertet I(óleslraltlrrr kcizsóg ptll-
gánlresterét. továbbá Szabónó l{cirrn(iczi Mórlika pórrziigvi ügvintózőt.
\,icgállapítorn. lrogy_ az ülós határrrzatképes. Bortltli Kiizsógi Onkortlrártyzat rószérijl (; kólrl,i-
sclő. Rérn Közsóg Otrkonniltlyz,aIa részéről ,1 kópr,,isclő. Kólcshalorn l(ijzs.igi Onkorrnányzat
rószéről 3 képviselő jeletl vair Jegyzőkönyv vezetőnck Pápay Lászlti Imre jcgyző urratlelöiöm
ki. Javaslatot tcszek a jegyzőkörryv iritelesítők szernólyére. Borota rószér(il Maclarász Jcizsel
alpolgárrnester urat javaslom. Megkérern Papp lrnrérrót, liogy Rérn község esetéberr. Szl,étek
Lajos Róbet1 urat, hogy Kéleslralom község esetéberl a jegyzőkörryv hitelesítő szcmélyére
tegyen javaslatot.

Paprr I mréné rlolgármester
Fuszenecker Jánosrré képviselő asszony,t javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek,

Szvétek Laios Róbert polgármester
Huszár József alpolgármester urat javaslom hitelesítőnek.

Mikó Fcrencné polgármester
Köszönöm a javaslatokat, Javaslatot teszek az ülés napirendjére. Napirendnek a meghívóbarr
szereplőket javaslom. Van-e más napirend felvételére javaslat? Amcnrryiben nincs, megállapí-
tom, hogy a képviselő-testületek az alábbí napirendet fogadták el:

NAPIREND

! ) A Borotai Közös ÖnkormányzattHivatal 2018. évi költségvetésének megvitatása
Irás b el i elő t e r.j eszt é s
Előterjesztő: Mikó Ferencné polgármester

Szabóné Körmőczi Mónika pénzügyi ügyirrtéző
Pápay LászIő lmre jegyző

2.) Beszámoló a Borotai Közös Önkormányzati Hivatal 20l7. évi működéséről
Ír ósb e t i e l (íí erj e szté s
Előterjesztő: Pápay Lászlő Imre jegyző

3.) A Borotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának rnó-
dosítása
Írásbel i elő tetj e sz té s
Előterjesztő: Pápay Lászlő lrnre jegyző

4.) Egyebek



l,) \anircrrd
A [lorritai Kiizös Önkorlrr:irrvzati 1{i_r,,rtal 2(tlti|. ér,i

Í t, ti,, h., l í t l (í t a r l c,s: t é.s,

N'[ikó Fercncné polg:irmester
Az előterjesztóst a képviselő-testüiot taglai rószére rnegkülcitlik. Köszönjük az an.r,agot a gaz-
dálkoclási ügyirrtézőkrrek. Megkércie;,:cln az eliitcqesztés készítőit. r,,atl-e szóbeli kiegészítésr-ik
a napirendhcz'/

Szabóné Körmőczi Mónika rlénzügyi ügv,intéző
Szóbeli kicgeszítésetn nincs.

párlay László Imre iegyző
Szóbeli kiegészítésetn nekem sincs.

Mikó Ferencné polgármester
Megkérem a képviselő-testületek tagjait, a napirendhez kapcsolódó kérdéselket,hozzászólása-
ikat tegyék fel.

Paprr Imréné polgármester
Rém Község Onkormányzata részéről elfogadásra javasoljuk a közös hivatal 20l8. évi költ-
ségvetését. Köszönjük a munkát a pónzügyes kol1eganőknek.

Szvétek Laios Róberí" rlolgármester
Kéleshalom Községi Onkormányzat részérő1 is javasoljuk elfogadásra a 2018. évi költségve-
tését a közös hivatalnak. Köszönetemet fejezem ki a dolgozőnak az elkészítet munkáórt.

Mikó Ferencné polgármester
Köszönörn a hozzászőlásokat. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászőlás, aki a napirerrd
elfogadásával egyetért, kérem, kézt-elemeléssel szavazzon.

(A képviselő-testtileí a.jctvctslattal 1igen szavctzaííal, tartózkotlás és ellenszayazat nélktil eg!-e-
téríetí é,s ctz alábbi hctíározator hoztu: )

4312018. (íI.22.).KT HATÁROZAT
Borotai Közös Onkormányzati Hivatal2018. évi költségvetósének megtárgyalása

Rém Község Önkormányzatának Képviselő_-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egy-
hangúlag úgy határozott, a Borotai Közös Onkonnányzati Hivatal 20l8. évi költségvetését az
előterj esztés és annak mellókletei szerinti tartalonrmal elfogadj a.

A Képviselő-testület f-elhatalmazza a polgánnestert a szükséges irrtézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
FIatározatró1 értesü1: gazdálkodás, lrelyben



Ir ú.y hc l i c l ő t t, t, i c.r, : ré,:

Besziimolír a l]tlrtrtai kiizii
2.) Napircrrtl

nkorlttlitlvzati Il ivatal 2{) l 7. ér,i

Nlikó Ferencné rlolgárnrester
Az előterjesztóst a képr,,iselő-testrilet tagjai részére szintérr rnegkülcltük. Köszijrljiik az anyagot
a jegyző úrnak. Megkórdezeln az előterjesztés kószítiijét, van-e szóbeii kiegószítése a rrapi-

rendlrcz']

pápav László Imre iegyző
Szóbeli kiegészítésem nincs a napirencllrez.

Mikó Ferencné polgármester
Megkérem a képviselő-testületek tagjait, a napirendlrez kapcsolódó kércléseiket, hozzászólása-
ikat tegyék t-el,

Paprl Imréné,polgármester
Rém Község Onkormányzata részéről elfogadásra javasoljuk a napirendet.

Szvétek Laios Róbert polgármester
Kéleshalom Községi Onkormányzat részéről is javasoljuk elfbgadásra a beszámolót a közös
hivatal 2017 . évi munkájáró1.

Mikó Ferencné rrolgármester
Ha nincs több kérdés, hozzászőlás, aki a napirend elfogaclásával egyetért, kérem, kézfeleme-
léssel szayazzon.

(A képviselő-tesííileí u javaslattctl 1igen szuvttzulíal, turtózkodci.s és ellenszavazctt nélktil e.qye-

téríett és ctz alábbi határrlzaíot hrlzíct: )

11l20l8. (II.22.\ KT HATAROZAT
Beszámoló a Borotai Közös Onkormányzati Hivatal2017. évi munkájáról.

Rém Község Önkormányzatának Kópviselő-.testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
egyhangúlag úgy határozott a Borotai Közös Onkormányzati Hivatal 20l7. évi munkájáró1
szőIő beszámolót - a mellékelt előterjesztés alapján - elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő:
Felelős:

azonnali
polgánnester

Határozatró1 értesül: Pápay László imre jegyző



_3.) Nrrnirentl
i\ l}tlrotai Kiiziis ()nktlrnlirltl,zutti f lil-atlrl

szen,ezcti ós Nl ii kötlós i sza h:ilvzat:i rra k nrótl tlsítirsa
Ít,ú.l h a l i c l ő t c r i c,y z t é.s

Mikó Ferencné polgármester
Az előterjesztést a képvisclő-tcstület taEai rószére szitrtén rnegküldtük. Köszörrjük az atrl,agot
a jegyző únrak. Megkórdezeln az el(iterjesztés készítőjét. van-c szóbeli kiegészítóse a napi-
rendlrez?

párlzry László lmre iegvző
Szóbeli kiegészítésem nincs a napirendhez.

.
Megkérem a képviselő-testületek tag|ait, a napitendhez kapcsolódó kérdéselket,hozzászólása-
ikat tegyék fel.

Papp Imréné.polgármester
Róm Község Onkormányzata részéről ezt a napirendet is elfogadásra javasoljuk.

Szvétek Laios Róberí polgármester
Kéleshalorn Községi Onkormányzat is elfogadja a határozati javaslatot.

Mikó Ferencné polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászőlás, aki a napirend elfbgadásával egyetórt, kéretn,
kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselő-teslíileí a.iavctslattctl 1igen szayctzaííal, tartózkodás és ellenszavuzctí nélktil egye-
tértett és az alábbi haícirozatrlí htlzta; )

45/2018. (II. 22.) sT HATÁROZAT
A Borotai Közös Onkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
egyhangúlag úgy határozott a Borotai Közös Onkormányzati Hlvatal Szervezeti és Műköclési
Szabályzatának módosítását - a rnellékelt előterjesztés alapján - elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnali
Felelős: polgármester
Határozatról értesül: Pápay Lász|ő lrnre jegyző



-l.) Nirnirentl
F.gl,e bcli

Í r tt,s b a l i t, l ri t c t, l c.s. t é,s

VIikó Ferencné polgirrnrester
A 2018. ér,i költsógvetésben ernelésre kerü1 a közszolgálati tisztvisclők bóre. ez aztlrrbittl tnég
rrrirrdig rrem éri el a járiisi tisztviselők bérét. Ez az ütnelés a saját forrás terlrére törtérrt rncg,
annak órdekében, lrogy incgakaclályozzuk a clcllgozók elvirrrdorlását az önkorrnárlyzati hil,ata-
lokból. Ez a béremelés azollbarr a lrivatal vezelőjérrek az illetrnényét nem érirrtette .

A ferrtiek alapján a Borotai Közös Önkormárryzati Hivatal 20l8. évi költségvetésébe Pápay
Lász|ő Imre jegyző úr részére a fbglalkoztatottaknak t-izetett egyéb juttatás egyéb előirárryzat
terhére havi l0.000 forint kerult betcrvezésre, az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpórvíárba
való betlzetés céljából. :

20 1 8 , j ar-rtrár 1 -j ei kezdettel 22 százalékrőI |9 ,5 százalékra csökkent a szoci ális hozzálárulá si
adó mértéke, így a juttatás ncrn jclent többlet terhet a költségvetésnél.
Eves szinten l20.000 forint ahozzájárulás, melyt'ek21.240 forint személyijövedelemadó, és

31.152 forint egészségügyt hozzájátulás terheli, így a kedvezményes adőzásű egyes juttatás
előírányzat terhe összesen: l 12.392 forint.
Közös Onkormányzatí Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló rnegállapodás l 1.5.4
pontjában a társult önkormányzatok megállapodtak abban, hogy a jegyző béréhez, bérjellegű
kiadásaihoz és egyéb juttatásaihoz * a norTnatíván felüli részt - Borota Községi Onkormány-
zat 40 oÁ-ka|, Rém Község Önkormányzata 40 oÁ-kal, Kéleshalom Községi Önkormárryzat 20
oÁ-ka| járu|hozzá. ( Borota 68.957 Ft, Rém 68.957 Ft, Kéle.shctlotn 31.178 F'
Tisztelt Képviselő-testületek! A fentiekre tekintettel javaslom a Borotai Közös Önkormányza-
ti Hivatal 2018. évi költségvetés terhére Pápay Lász|ő Irnre egyéb költségtérítését a fentiek
szerinti tartalommal való jóváhagyását, ahatározatt 1asaslatnak megfelelően.
Aki az elhangzott javaslattal egyetér1, és a javaslat elfogadásával egyetórt, kérem, kézfeleme-
léssel szayazzon.

(A képviselő-íestiilet a javasluítctl 1 igen szavazaííal, íaríózkoclás és ellenszavazal nélktil egye-
téríetí és az ctlábbi haíúrclzcttoí hozía: )

16l20t8. (11.22.\ KT HATÁROZAT
Páp ay Lászlő jegy ző részé re nyu gd íj biztos ítás i
hozzájáru|ás megá lla pítás a.

Rérr-r Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
egyhangúlag úgy határozott, javasolja Mikó Ferencné polgánnestentek, mint munkáltatónak,
hogy az egyéb munkáltatói jog köróbe tarlozóan, hogy Pápay LászIő Imre jegyző részóre
10.000 Ft/hó nyugdíjbiztosításíhozzájárulást állapítson meg a 20l8. jarruár 1. napjától.
A t-enti összeget az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárba kell átutalni minden hót
követő 5. riapjáig.
A Képviselő-testület feihatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés rnegtételére.

Határidő: azonnali
Felelős: polgárrnester
Határozatról értesül: Pápay László lrnre jegyző



i\Iikíl ! crencné pll lgl'r rnrester
Napircttdctl \,all I]trrtltlt ós Kéleshaltrrrr tclcpülósck kilzött 2()l8. szcptulll1-rcl, l. rrapjrittil az
tivoclir kijzös rlrúikiitltctósc. Vícgkórcrrl polgiirrllestcr Llrilt, czzel ltallcstllattrltll tl-totrcljotr rróIlárr,u-

sz(lt.

Szvétek Laios Róbert polg:irmester
A képvisel(j-testrrietLirrk clörrtött arrcil. hogy az tli,,clcla inűködtcicsi fbnnzi.liit rnegvitltoztatrrárrk
szeptember 1, napját(ll. E,tltrek tbrrnája első kiirberl Bclrota településsel köterrcl(i t-elaclatcllátírsi
szerződés lenne. Arl-rerrnyiben a kijrülmérryek úgy alakulrrak, ez a rr'űkijcltetósi tbnna lclretne
már társulás is a későbbiekben. Tijbblettámogatás is rrregjelenlretr'e ebberr nr[iködtetésberr, lra

Rérn település is benrre lenne a közös intézmény t-errntafiásban, Amennyiberr közös működte-
tésre kerlül sor, akkor tavaszra a működtetés alapjául szolgáló dokumentumokat el kel1 készí-
ter.ünk és be kell ny,qjtanunk a Magyar Allamkirrcstámak.

Panp Imréné polgirrmester
Rém Község Onkormányzatának Képviselő-testülete egyelőre várakozó állásponton van, és

ebben a közös munkában, amely 20l8. szeptember 1. napjától kezdődik, még nem kíván részt
venni.

Mikó Ferencné polgármester
A képviselő-testület az együttes ülést követően tar1 majd nyílt ülést, de elmondhatom, hogy a

képviselő-testület az óvocla működtetésre vonatkozó közös munkát támogatja és elkezdjük a

szükséges dokumentumok elkészítését.
Megkérdezern a képviselő-testület tagjait, kérdéseiket,hozzászőlásaikat tegyék fel. Amennyi-
ben nincs, az egyiittes ü]ést berekesztem.

(A polgcirmester az egyiiííes iilésí ] etíe.
/*(o$tűnrt
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