JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2017. március 9-én megtartott nyílt közös testületi üléséről

Tartalmazza: 20.-22. (III. 9.) számú határozatokat
3. számú rendelet
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2017. március 9-én megtartott nyílt közös Képviselő-testületi ülésen.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váchartyán, Fő u. 55.,Tanácsterem
Váchartyán részéről jelen vannak:

Koblász Sándor
Bercse Dezső
Horgász Marianna
Lassú János
Nagy Kornél
Simonné Vizler Ágnes

polgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz:

dr. Ungi Kitti

jegyző

Koblász Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, a Képviselő-testület 6 tagja az ülésen jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére
Nagy Kornél képviselőt javasolja.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
20/2017. (III. 9.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Kornél képviselőt
megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Lieszkovszki Gábor Rád polgármestere köszönti a megjelenteket a közös testületi ülésen.
Koblász Sándor polgármester kéri a mai ülés napirendi pontjainak elfogadását.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
21/2017. (III. 9.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a napirendi pontok
tárgyalását az alábbiak szerint:
1. Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. A Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének az elfogadása
Előterjesztő: polgármester
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1. Szociális rendelet módosítása
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy a Veresegyházi ESÉLY Szociális alapellátási
központ keretein belül látja el Önkormányzatunk a családsegítő, gyermekjóléti, szociális étkezési és
házi segítségnyújtási feladatokat. Az alapellátási központ vezetője levélben megkereste, hogy a házi
segítségnyújtás lakok által fizetendő térítési díjait emelni szükséges 50.- Ft-tal. Leveléhez csatolta a
térítési díj táblázatot. Mivel ezen térítési díjakat Önkormányzatunk szociális rendelete tartalmazza,
szükséges a szociális rendeletet ennek megfelelően módosítani
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő rendeletét.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (III.9.) önkormányzati rendelete
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról
Az előterjesztett tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezik
Koblász Sándor polgármester szünetet rendel el és a testületi ülést Rádon folytatja közös testületi ülés keretében.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Rád, Petőfi u. 11.,Tanácsterem.
2. A Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének az elfogadása
Koblász Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a Közös Hivatal
költségvetését már mind a két testület megtárgyalta és elfogadta, a mai ülésen ennek közös
jóváhagyása szükséges.
dr. Ungi Kitti jegyző röviden ismerteti a kiküldött előterjesztést.
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
22/2017. (III. 9.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről
Váchartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését a jelen határozat részét képező és mellékelt tartalommal elfogadja.
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A Rádi székhely hivatali szervezetére elfogadott költségvetési főösszeg 27.858.200.-Ft., a
Váchartyáni Kirendeltség hivatali szervezetére elfogadott költségvetési főösszeg 20.678.700.- Ft.
A Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének főszámai:
a) bevételi főösszege:

48.536.900.- Ft;

b) kiadási főösszege

48.536.900.- Ft,

ba) személyi juttatások:

31.625.700.-. Ft,

melyből
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 7.186.000.- Ft,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások

9.725.200.-Ft.

A törvény által finanszírozott létszáma: 10 fő. melyből jelenleg 5 fő a székhely településen, 4 fő a
kirendeltségen végzi a napi munka-folyamatokat.
A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafeteria juttatás mértékét a
köztisztviselők részére egységesen bruttó 200.00. - Ft. összegben határozzák meg.
A Képviselő-testület felhívja Rád Község polgármesterét, hogy a Rádi Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetésének Rád Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe történő
beépítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2017. március 16.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és Koblász Sándor polgármester
Koblász Sándor polgármester megköszöni a meghívást, további napirend, kérdés és hozzászólás
nem lévén polgármester megköszöni a részvételt és 17 óra 25 perckor bezárja az ülést.
K.m.f.

Koblász Sándor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

A fenti jegyzőkönyvet hitelesítem:

Nagy Kornél
képviselő
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