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J e g y z ő k ö n y v

Készült Nemesdéd, Varászló és Vése Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2010.
február 11.-én megtartott együttes ülésén a vései általános iskola ebédlőjében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint Nemesdéd, Varászló, Vése Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületeinek tagjai
Bertók Katalin körjegyző

Meghívottként jelen van: Nagy Istvánné Véssey Mihály Általános Iskola gazdasági vezetője,
Bakonné Jandrics Erzsébet Vése Községi Önkormányzat pénzügyi
főmunkatársa

Bertók László Vése község polgármestere, mint az együttes ülés levezető polgármestere, köszönti
a megjelenteket, megállapítja, hogy Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8 tagja közül
6 fő, Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8 tagja közül 6 fő, Varászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testület 6 tagja közül 5 fő jelen van, az együttes ülés határozatképes, azt
megnyitja. A kiküldött meghívó alapján Bertók László polgármester javaslatot tesz az ülés
napirendjére, melyet a képviselő-testületek külön- külön, egyhangú igen szavazattal elfogadnak,
majd az ülést megnyitja.

N a p i r e n d :

1) Véssey Mihály Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetése
2) Nemesdéd – Varászló - Vése Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2010. évi

költségvetése.
3) Egyéb, aktuális ügyek.

Külön döntések:
1) Vése Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezete.
2) Nemesdéd Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezete.
3) Varászló Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezete.

1) Véssey Mihály Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetése
Előadó: Bertók László Vése község polgármestere
(az előterjesztés írásbeli)

Bertók László polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy a képviselők részére az átdolgozott
költségvetési előterjesztést összeállítottuk. Az Egyeztető bizottság – a polgármesterek, igazgató,
gazdasági és pénzügyi vezetők – két alkalommal is megtárgyalták az intézmény költségvetési
tervezetét, különös tekintettel a finanszírozás módjára – az állami normatíván felüli rész
kiegészítésére.
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Bakonné Jandrics Erzsébet pénzügyi főmunkatárs ismerteti a képviselőkkel a költségvetés
számítási módszerét.
Így az alábbi finanszírozással számolhatunk:

- Vése 12.428.848 Ft
- Nemesdéd 15.399.818 Ft
- Varászló 2.479.531 Ft

Tavaly 120 millió Ft volt az iskola költségvetése, a tavalyi szinten működni tudtunk volna, ha
idén ugyanazt a normatívát megkapjuk, mint a múlt évben.

Nagy Gábor igazgató szóbeli kiegészítésként ismerteti a képviselőkkel, hogy az iskola
összeköltségvetése 118 millió Ft, a tavalyi 120 millió Ft-hoz képest. Ennek ellenére a hiány idén
emelkedett, annak ellenére, hogy a bérjellegű kiadásaink csökkentek. Ennek oka főként, hogy a
normatívák csökkentek, főként az csoportnormatívák. Csökkent a kistérségi normatíva is.
Egyedül a konyhák bérleti díjából eredő bevétel növekedett. Összbevételünk 88 millió Ft.
Kiadásaink két fő részből áll, személyi és dologi kiadások. Hiányunk 30 millió Ft. A kiadást
csökkentettük kb 1 millió Ft-al, amely egy tavalyi pályázat volt.

Halászi Attiláné polgármester szerint Nemesdédet hátrányosan érinti a varászlói óvoda TÁMOP
pályázata. 20 óvodás gyerekből 18 nemesdédi, csupán 2 gyerek varászlói. Számításokat
végeztem, valóban  Vésén kerül legkevesebbe egy gyerek. Szeptembertől Nemesdéden úgy
indulna két csoport az óvodában, hogy Varászlóról bejárnának a nemesdédi gyerekek.
Böhönyére átíratkozott tanuló 18 fő, kb. fele-fele arányban nemesdédi és vései. A rájuk jutó
normatíva nagyon hiányzik az iskola költségvetéséből. Ennyire nincs lokátpatrionizmus a
szülőkben, hogy elviszik a gyereket más faluba iskolába. Nem tudom, mi a megoldás, mi a
törvényi szabály ennek korlátozására. Abban se reménykedjünk, hogyha Böhönyére kerül át az
iskola, akkor sem lesz olcsóbb az oktatás. Tavaly is egyre nehezebb volt a körbetartozás, ami
nehéz helyzetbe hozott valamennyi önkormányzatot. Mindenkinek a teherbíró képességét
meghaladja, ami szinte most megdublázódott. Ennél több összefogás, összezsúfolás már nem
tehető, nem tudom, mit tudunk még csinálni. Első lépés az lesz, hogy  a varászlói óvoda lesz
behozva Nemesdédre, és ahogy belépnek a felmenők, úgy irányíthatók vissza Varászlóra. Annyi
kb. a bejáró normatíva, mint a varászlói épület fenntartása.

Gresa Gyula polgármester szerint azt tapasztaltuk eddig, hogy a nemesdédi szülők Varászlóra
íratják a gyerekeiket az óvodába. Inkább a költségvetés egészét kellene nézni a
takarékoskodásban, mint egy működő óvodát megszűntetni. A mi költségvetésünk is nehéz, de ez
nem fogja megoldani a problémát.

Halászi Attiláné polgármester kiszámolta, hogy a varászlói óvoda plusz kiadása a TÁMOP-bül
2.380 eFt pluszt jelent, ami 90 %-ban Nemesdédet jelenti. Most 4 millió Ft a varászlói óvoda
hiánya. 2.300 eFt a terhet jelent. Ha a nemesdédi képviselő-testület úgy dönt, akkor a szervezeti
változás keresztülvihető. Elfogytak a varászlói gyerekek, és a véseiek is, ezt tudomásul kell venni.
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Nagy Gábor igazgató szerint megvizsgálták a nemesdédi óvodában a két csoport indítását, az,
hogy meg lesz a kellő számú óvodása, majd a beiratkozás után derül ki.

Bertók László polgármester szerint azt kell betartaniuk a testületeknek, hogy semmilyen adható,
önkormányzati támogatást ne kapjon az a gyerek, szülő, aki a máshova íratja a gyerekét. A
költségvetés idén igazából átmeneti költségvetés lesz, nagyban függ az ÖNHIKI eredménytől, a
az országgyűlési választások után elképzelhető változásoktól.

Nagy Gábor igazgató ismerteti az óvodai és iskolai térítési díjak változtatási javaslatot. A
közbeszerzési ajánlat a rezsi díjakat foglalta magába. Jogszabályi változás miatt a 7. osztályos
tanulókra is kiterjesztette a kedvezményes kört. Az árajánlat a következő szerint alakul.

Iskolai térítési díj 2010. február 1-től

Óvodai térítési díj 2010. február 1-től

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
Összes költség
(rezsi+térítési

díj+ÁFA)
Szülő fizet Önkormányzat

fizet
Állami

támogatás Térítési díj

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és 1 -7. o. (100%-os törvény által előírt kedvezmény)

Összes költség
(rezsi+térítési díj+ÁFA) Szülő fizet Önkormányzat

támogatása
Állami

támogatás Térítési díj

Menza /527 Ft/ 1. – 4.
o. 0 Ft 176 Ft 351 Ft 265 Ft

Menza /527 Ft/ 5. – 7.
o. 0 Ft 68 Ft 459 Ft 265 Ft

Napközi /747 Ft/ 1. – 4.
o. 0 Ft 396 Ft 351 Ft 451 Ft

Napközi /747 Ft/ 5. – 7.
o. 0 Ft 288 Ft 459 Ft 451 Ft

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 3 vagy több gyermekes, tartós beteg vagy fogyatékos és
8. o. (50%-os törvény által előírt kedvezmény)

Menza /527 Ft/ 176 Ft 0 Ft 351 Ft 265 Ft
Napközi /747 Ft/ 226 Ft 170 Ft 351 Ft 451 Ft

Gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő alsó, felső tagozatos (törvény által előírt
kedvezmény nincs)

Vése, Varászló
Menza /527 Ft/ 176 Ft 0 Ft 351 Ft 265 Ft
Napközi/747 Ft/ 226 Ft 170 Ft 351 Ft 451 Ft

Nemesdéd
Menza /527 Ft/ 265 Ft 0 Ft 351 Ft 265 Ft
Napközi/747 Ft/ 451 Ft 0 Ft 351 Ft 451 Ft
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Háromszori étkezés
/600Ft/ 0 Ft 305 Ft 295 Ft 367Ft

Gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő
Háromszori étkezés
/600Ft/ 184 Ft 121 Ft 295 Ft 367 Ft

Vendég étkezés (felnőtt) térítési díja 2010. február 1-től

Fizetendő díj összesen: 600 Ft

K é r d é s ,  h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.

Bertók László polgármester javasolja, hogy a képviselő-testületek külön-külön fogadják el
rendjéről az intézményi térítési díjakról szóló rendeletet.

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

VÉSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2010. (II.11.) számú
r e n d e l e t e

az intézményi térítési díjakról

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

NEMESDÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2010. (II.11.) számú
r e n d e l e t e

az intézményi térítési díjakról

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
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Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

VARÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2010. (II.11.) számú
r e n d e l e t e

az intézményi térítési díjakról

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

Bertók László polgármester javasolja, hogy a képviselő-testületek önkormányzatonként fogadják
el a közoktatási intézmény 2010. évi költségvetését.

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Intézményfenntartó Társulás
keretében működtetett közoktatási intézmény 2010 évi költségvetés-tervezetéről szóló
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Véssey Mihály Általános Iskola 1-8 osztály, Nemesdédi
Tagiskolája 1-4 osztály, a Vései Óvoda, a Nemesdédi Óvoda, a Varászlói Óvoda 2010. évi
költségvetését  e l f o g a d j a .

Felelős: Bertók László polgármester
Határidő: folyamatosan, 2010. december 31-ig

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Intézményfenntartó
Társulás keretében működtetett közoktatási intézmény 2010 évi költségvetés-tervezetéről szóló
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Véssey Mihály Általános Iskola 1-8 osztály, Nemesdédi
Tagiskolája 1-4 osztály, a Vései Óvoda, a Nemesdédi Óvoda, a Varászlói Óvoda 2010. évi
költségvetését  e l f o g a d j a .

Felelős: Halászi Attiláné polgármester
Határidő: folyamatosan, 2010. december 31-ig
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Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 4
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Intézményfenntartó
Társulás keretében működtetett közoktatási intézmény 2010 évi költségvetés-tervezetéről szóló
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Véssey Mihály Általános Iskola 1-8 osztály, Nemesdédi
Tagiskolája 1-4 osztály, a Vései Óvoda, a Nemesdédi Óvoda, a Varászlói Óvoda 2010. évi
költségvetését  e l f o g a d j a .

Felelős: Gresa Gyula polgármester
Határidő: folyamatosan, 2010. december 31-ig

Bertók Katalin körjegyző ismerteti, hogy megjelent „A bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó,
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló
1/2010.(I.19.) ÖM rendelet.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, összege intézményenként maximum 20
millió forint. Egy pályázó legfeljebb egy intézmény fejlesztésére nyújthat be pályázatot.
E támogatásra az óvodát, általános iskolát fenntartó intézményi társulás székhely
önkormányzata nyújthat be pályázatot. Az igényelhető támogatás összege intézményenként
(OM azonosítónként) maximum 20 millió forint.

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Vése – Varászló - Vése Intézményfenntartó Társulás
keretében működő Véssey Mihály Általános Iskola Nemesdédi Óvodájának felújításáról szóló
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Nemesdédi óvoda épületének felújítására „A bölcsődék
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján
pályázatot nyújt be:

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat: NEMESDÉD
Építéssel járó beruházási célok megvalósítása:
1. Óvoda épületének tetőfelújítása és homlokzatfelújítása (Nemesdéd, Fő u.31.)

Bruttó 16.261.398 Ft
Nettó: 13.009.118 Ft
ÁFA: 3.252.280 Ft

Igényelt támogatás összesen: 14.635.258 Ft
Vállalt önerő összesen: 1.626.140 Ft
Beruházás összköltsége:         16.261.398 Ft
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A 2010. évre tervezett önerőt a költségvetési rendelet felhalmozási célelőirányzata tartalmazza.

A Képviselő-testület a pályázat összeállításával megbízza a körjegyzőt és az általános iskola
igazgatóját és utasítja a gesztor Vése önkormányzat polgármesterét a pályázat benyújtására.
Felelős: Bertók Katalin körjegyző

Nagy Gábor igazgató
Bertók László polgármester

Határidő: 2010. február 15.

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

11/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Nemesdéd – Varászló - Vése Intézményfenntartó Társulás
keretében működő Véssey Mihály Általános Iskola Nemesdédi Óvodájának felújításáról szóló
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a nemesdédi óvoda épületének felújítására „A bölcsődék
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján
pályázatot nyújt be:

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat: NEMESDÉD
Építéssel járó beruházási célok megvalósítása:
1. Óvoda épületének tetőfelújítása és homlokzatfelújítása (Nemesdéd, Fő u.31.)

Bruttó 16.261.398 Ft
Nettó: 13.009.118 Ft
ÁFA:     3.252.280 Ft

Igényelt támogatás összesen: 14.635.258 Ft
Vállalt önerő összesen: 1.626.140 Ft
Beruházás összköltsége:         16.261.398 Ft

A 2010. évre tervezett önerőt a költségvetési rendelet felhalmozási célra átadott pénzeszköz
célelőirányzata tartalmazza, melyet a gesztor vései önkormányzatnak ad át a társult nemesdédi
önkormányzat.

A Képviselő-testület a pályázat összeállításával megbízza a körjegyzőt és az általános iskola
igazgatóját és felhatalmazza a gesztor Vése önkormányzat polgármesterét a pályázat
benyújtására.
Felelős: Bertók Katalin körjegyző

Nagy Gábor igazgató
Halászi Attiláné polgármester

Határidő: 2010. február 15.

2) Nemesdéd – Varászló - Vése Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2010. évi
költségvetése.
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Előadó: Bertók Katalin körjegyző
(az előterjesztés írásbeli)

Bertók Katalin körjegyző ismerteti a képviselőkkel, hogy a Nemesdéd, Varászló, Vése Községi
Önkormányzatok Körjegyzőségének 2010. évi költségvetésének tervezetét kiküldtük a
képviselőknek. A körjegyzőség költségvetésének tervezésében követtük az 1995. július 1.-ével
megkötött körjegyzőségi megállapodás elvét: a lakosságszám-arányos finanszírozást az állami
támogatáson felüli részre. Az önkormányzatok első fordulóban tárgyalták a körjegyzőség
költségvetését, Nemesdéden és Varászlón vetődött fel, hogy dolgozzuk át a költségvetést a külső
személyi juttatás megszűntetésével, amelyet megtettünk.

Halászi Attiláné polgármester, mint gesztor önkormányzat kéri a havonkénti finanszírozást a
társult önkormányzat részéről, amely Vése esetében 8.738.699 Ft, Varászló esetében 3.203.963
Ft. Kéri, hogy minden hónapban utalják a társult önkormányzatok a finanszírozást, és ne az
ÖNHIKI támogatás megérkezésére várjanak az elmaradt finanszírozás utalásához.

K é r d é s , h o z z á s z ó l ás a napirendhez nem volt.

Bertók László polgármester javasolja, hogy a képviselő-testületek önkormányzatonként fogadják
el a körjegyzőség 2010. évi költségvetését.

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a körjegyzőség 2010. évi
költségvetés-tervezetéről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Nemesdéd, Varászló,
Vése Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2010. évi költségvetését
e l f o g a d j a .
Felelős: Bertók Katalin körjegyző
Határidő: folyamatosan, legkésőbb a 2010. december 31.-ig

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

12/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a körjegyzőség 2010. évi
költségvetés-tervezetéről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Nemesdéd, Varászló,
Vése Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2010. évi költségvetését
e l f o g a d j a .
Felelős: Bertók Katalin körjegyző
Határidő: folyamatosan, legkésőbb a 2010. december 31.-ig
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Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 4
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a körjegyzőség 2010. évi
költségvetés-tervezetéről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Nemesdéd, Varászló,
Vése Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2010. évi költségvetését
e l f o g a d j a .
Felelős: Bertók Katalin körjegyző
Határidő: folyamatosan, legkésőbb a 2010. december 31.-ig

4) Egyéb, aktuális ügyek.

Bertók László polgármester az egyéb aktuális ügyeket ismerteti a képviselőkkel:
- A hivatal elkészítette a mindhárom község Közfoglalkoztatási Tervét, amelyben

meghatározásra került a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek száma,
akikkel megvalósíthatjuk a 2010. évben felmerülő köztisztasági, valamint egyéb közhasznú
feladatok elvégzését.

Bertók Katalin mb. jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó szabályozásáról:
37/A. § (1) A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára
vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési
megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami foglalkoztatási szerv
által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján - egyéves időtartamra
közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester, illetve
társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt személy előzetes véleményezésre megküldi az
állami foglalkoztatási szervnek, az érintett települési kisebbségi önkormányzatoknak, illetve a
2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami
foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal a
közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől számított tíz
munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben az állami
foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal
határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv
tervezetében foglaltakkal egyetért. A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a
társulás döntéshozó szerve az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat
és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente
február 15-éig fogadja el.

(2) A közfoglalkoztatási terv tartalmazza



10

a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét,
b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és
várható ütemezését,
c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot,
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.
(3) A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a
kincstárnak, valamint az állami foglalkoztatási szervnek. Ha a települési önkormányzat, illetve a
közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatási
tervet az (1) bekezdés szerinti időpontig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási
tervnek a kincstárhoz történő megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra a
124. § (2) bekezdése szerint biztosított állami támogatás 15%-át.
(4) A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt
közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszám
a) 2000 fő feletti lakosságszámú településeknél 10%-át,
b) 2000 fő, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át
elérő mértékű bővítését, illetve csökkentését eredményezi.

K é r d é s , h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.

Bertók László polgármester: javasolja, hogy a községek Közfoglalkoztatási Tervét a képviselő-
testületek külön-külön fogadják el.

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete VÉSE Községi Önkormányzat
KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV-ét  elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet küldje meg az
állami foglalkoztatási szervnek, és a magyar államkincstárnak
Felelős: Bertók László polgármester
Határidő: 2010. február 20.

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

13/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete NEMESDÉD Községi Önkormányzat
KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV-ét  elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet küldje meg az
állami foglalkoztatási szervnek, és a magyar államkincstárnak
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Felelős: Halászi Attiláné polgármester
Határidő: 2010. február 20.

Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  4
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete VARÁSZLÓ Községi Önkormányzat
KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV-ét  elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet küldje meg az
állami foglalkoztatási szervnek, és a magyar államkincstárnak
Felelős: Gresa Gyula polgármester
Határidő: 2010. február 20.

Halászi Attiláné polgármester a Vése- Nemesdéd Vízműtársulat elnöke tájékoztatja a 10-15 %
körüli az olyan személyek száma, akik nem fizetett egyáltalán még hozzájárulást. Megkeresett
bennünket a DRV, hogy mint üzemeltető beléphet-e a projektbe. Álláspontunk szerint
közbeszerzésre ki fogjuk írni majd az üzemeltetést, és akkor jelentkezhet a DRV. Módosíttatni
kell a vízjogi engedélyt, a szennyvíztisztító hatásfokán kellett változtatni. A szennyvíztelep
munkaterületének átadása megtörtént. Folynak a szennyvíz vezeték építési munkálatai mindkét
községben.

Bertók László polgármester a beruházással kapcsolatban ismerteti, hogy egyeztetést végeztünk a
hitelfelvétel ügyében a számlavezető pénzintézettel. Javaslom, hogy Vése Község
Önkormányzata „Vése és Nemesdéd községek szennyvízelvezetésének – és kezelésének
megoldása” elnevezésű DDOP-5.1.4-2008-0040 pályázati azonosítójú szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó önerő finanszírozására a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 32 000 000.-Ft hitelt vesz fel az OTP Bank
Nyrt.-től 20 éves futamidőre.

Halászi Attiláné polgármester javasolja, hogy Nemesdéd Község Önkormányzata „Vése és
Nemesdéd községek szennyvízelvezetésének – és kezelésének megoldása” elnevezésű DDOP-
5.1.4-2008-0040 pályázati azonosítójú szennyvízberuházáshoz kapcsolódó önerő finanszírozására
a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében
31 000 000.-Ft hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től 20 éves futamidőre.

K é r d é s , h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.

Bertók László polgármester: javasolja, hogy Vése és Nemesdéd községek a szennyvíz
beruházásához a hitelfelvételt képviselő-testületek külön-külön fogadják el.
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Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

11/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Vése Község Önkormányzata „Vése és Nemesdéd községek szennyvízelvezetésének – és
kezelésének megoldása” elnevezésű DDOP-5.1.4-2008-0040 pályázati azonosítójú
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó önerő finanszírozására a „Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 32 000 000.-Ft hitelt vesz fel az
OTP Bank Nyrt.-től 20 éves futamidőre.
A képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel megkötendő
szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a hitel teljes futamideje alatt éves költségvetéseibe
betervezi, és megfizetését teljesíti.

A képviselőtestület - az önkormányzat költségvetésén túl - hitelfedezetül felajánlja az alábbi
ingatlanokat:

Szolgáltatóház Vése Fő u.24.             132. hrsz
Orvosi rendelő Vése Hársfa u.1.          9/3. hrsz
Lakás Vése Park u.1.             464.hrsz
Lakás (2 db) Vése Táncsics u.2.   461/2.hrsz
Művelődési ház Vése Szabadság tér 8.70/1.hrsz
Lakás Vése Park u.11.        348/1.hrsz
Orvosi Szolgálati lakás Vése Petőfi u.2.              7.hrsz.
Vendégház Vése Park u.4.             333.hrsz
Lakás Vése Petőfi u.30.         333.hrsz
Könyvtár Vése Rákóczi u.40.     114.hrsz
Tűzoltószertár Vése Hárfa u.24.        132. hrsz

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződéses feltételekben való
megállapodásra és a hitelszerződés együttes aláírására.
Felelős: Bertók László polgármester

Bertók Katalin körjegyző
Határidő: 2010. február 28.

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

14/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Nemesdéd Község Önkormányzata „Vése és Nemesdéd községek szennyvízelvezetésének –
és kezelésének megoldása” elnevezésű DDOP-5.1.4-2008-0040 pályázati azonosítójú
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó önerő finanszírozására a „Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 31 000 000.-Ft hitelt vesz fel az
OTP Bank Nyrt.-től 20 éves futamidőre.
A képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel megkötendő
szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a hitel teljes futamideje alatt éves költségvetéseibe
betervezi, és megfizetését teljesíti.
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A képviselőtestület - az önkormányzat költségvetésén túl - hitelfedezetül felajánlja az alábbi
ingatlanokat:

Orvosi rendelelő Nemesdéd Fő u.107. 98. hrsz.
Művelődési ház Nemesdéd Fő u.137. 331. hrsz.
Lakás Nemesdéd Fő u.28. 515. hrsz.
Gyógyszertár Nemesdéd Fő u.40. 509. hrsz.
Ebédlő, konyha Nemesdéd Fő u.58. 500. hrsz.
Múzeum Nemesdéd Fő u.68. 496. hrsz.
Lakás Nemesdéd Fő u.82. 487. hrsz.
Eü. Tanácsadó Nemesdéd Kossuth u.2. 330. hrsz.
Tejgyűjtő Nemesdéd Kossuth u.6. 328/2. hrsz.
Tűzoltószertár Nemesdéd Kossuth u.18. 320. hrsz.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződéses feltételekben való
megállapodásra és a hitelszerződés együttes aláírására.
Felelős: Halászi Attiláné polgármester

Bertók Katalin körjegyző
Határidő: 2010. február 28.

Bertók László polgármester ismerteti a Böhönye Községi Önkormányzat Körjegyzőjének
megkeresését, amelyben a Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központ Alapító Okiratának
módosítását kéri a társult önkormányzatoktól az alábbiak szerint:
Az alapító okirat 4. pontjának kiegészítésére teszek javaslatot:
Szükségessé vált az egyes ellátási területek településszintű megjelenítése szakterületenként.
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

- Étkeztetés: Böhönye közigazgatási területén.
- Házi segítségnyújtás: Böhönye, Tapsony, Vése, Nemesdéd, Nemesvid községek

közigazgatási területén.
- Idősek nappali ellátás: Böhönye közigazgatási területén a Bethlen G. utca 41. szám alatti

intézményben.
- Gyermekjóléti szolgáltatás: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Vése,

Nemesdéd, Varászló, Nemesvid és Somogysimonyi községek közigazgatási területén élő 0-
18 éves korosztályra.

- Családsegítés: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Vése, Nemesdéd, Varászló

K é r d é s , h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.

Bertók László polgármester: javasolja, hogy a Böhönyei Szociális és Gyermekjóléti Szociális
Központ Alapító Okiratának módosítását a képviselő-testületek külön-külön fogadják el.

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

12/2010. (II.11.) Kt. számú határozat
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Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szociális
Központ alapító okiratának módosításával egyetért, azt elfogadja. A testület az alapító okirat 4.
pontját az alábbi ellátási területek felsorolásával egészíti ki:

- Étkeztetés: Böhönye közigazgatási területén.
- Házi segítségnyújtás: Böhönye, Tapsony, Vése, Nemesdéd, Nemesvid községek

közigazgatási területén.
- Idősek nappali ellátás: Böhönye közigazgatási területén a Bethlen G. utca 41. szám

alatti intézményben.
- Gyermekjóléti szolgáltatás: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Vése,

Nemesdéd, Varászló, Nemesvid és Somogysimonyi községek közigazgatási területén
élő 0-18 éves korosztályra.

- Családsegítés: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Vése, Nemesdéd,
Varászló, Nemesvid és Somogysimonyi községek közigazgatási területén.

Határidő: azonnal
Felelős: Bertók László polgármester

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

15/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szociális
Központ alapító okiratának módosításával egyetért, azt elfogadja. A testület az alapító okirat 4.
pontját az alábbi ellátási területek felsorolásával egészíti ki:

- Étkeztetés: Böhönye közigazgatási területén.
- Házi segítségnyújtás: Böhönye, Tapsony, Vése, Nemesdéd, Nemesvid községek

közigazgatási területén.
- Idősek nappali ellátás: Böhönye közigazgatási területén a Bethlen G. utca 41. szám

alatti intézményben.
- Gyermekjóléti szolgáltatás: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Vése,

Nemesdéd, Varászló, Nemesvid és Somogysimonyi községek közigazgatási területén
élő 0-18 éves korosztályra.

- Családsegítés: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Vése, Nemesdéd,
Varászló, Nemesvid és Somogysimonyi községek közigazgatási területén.

Határidő: azonnal
Felelős: Gresa Gyula polgármester

Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  4
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2010. (II.11.) Kt. számú határozat
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Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szociális
Központ alapító okiratának módosításával egyetért, azt elfogadja. A testület az alapító okirat 4.
pontját az alábbi ellátási területek felsorolásával egészíti ki:

- Étkeztetés: Böhönye közigazgatási területén.
- Házi segítségnyújtás: Böhönye, Tapsony, Vése, Nemesdéd, Nemesvid községek

közigazgatási területén.
- Idősek nappali ellátás: Böhönye közigazgatási területén a Bethlen G. utca 41. szám

alatti intézményben.
- Gyermekjóléti szolgáltatás: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Vése,

Nemesdéd, Varászló, Nemesvid és Somogysimonyi községek közigazgatási területén
élő 0-18 éves korosztályra.

- Családsegítés: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Vése, Nemesdéd,
Varászló, Nemesvid és Somogysimonyi községek közigazgatási területén.

Határidő: azonnal
Felelős: Gresa Gyula polgármester

5) Vése Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Bertók László Vése község polgármestere
(az előterjesztés írásbeli)

Bertók László polgármester javasolja, hogy a vései képviselő-testület fogadja el – az intézményi
költségvetések ismeretében - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

K é r d é s , h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

VÉSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2010. (II.11.)
r e n d e l e t e

az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről.

(a rendelet teljes szövege jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6) Nemesdéd Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Halászi Attiláné Vése község polgármestere
(az előterjesztés írásbeli)
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Halászi Attiláné polgármester javasolja, hogy a nemesdédi képviselő-testület fogadja el – az
intézményi költségvetések ismeretében - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
rendeletet.

K é r d é s , h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

NEMESDÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2010. (II.11.)
r e n d e l e t e

az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről.

(a rendelet teljes szövege jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5) Varászló Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Gresa Gyula Varászló község polgármestere
(az előterjesztés írásbeli)

Gresa Gyula polgármester javasolja, hogy a varászlói képviselő-testület fogadja el – az
intézményi költségvetések ismeretében - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
rendeletet.

K é r d é s , h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.

Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

VARÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2010. (II.11.)
r e n d e l e t e

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.

(a rendelet teljes szövege jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Több napirend nem lévén Bertók László üléslevezető polgármester az együttes ülést bezárja.
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Kmft.

Halászi Attiláné Bertók László
Nemesdéd polgármestere Vése polgármestere

Gresa Gyula
Varászló polgármester

Bertók Katalin
körjegyző


