
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nógrádsipek Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án (szerda) 17 órakor megtartott 

együttes ülésén, a Közösségi Házban. 

 

 

Jelen vannak:  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Bárány Erzsébet jegyző 

   Király Tibor, 

   Rigó Tibor és 

   Szita Csaba települési képviselők 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy 7 települési képviselőből 4 fő jelen van (60 %), így az ülés határozatképes, azt 

megnyitotta. 

Javaslatot tett az alábbi napirendi pontok megtárgyalására: 

 

 

Napirendi javaslat 

 

Tárgy:       Előterjesztő: 

 

1./ A Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal  Pintérné Kanyó Judit polgármester 

    2013. évi költségvetésének elfogadása 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, más javaslatot nem 

terjesztettek elő. 

 

Napirend tárgyalása 

 

 

1./ A Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

     Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

     

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Doman Ferenc: Ő is köszönti a megjelenteket. Nógrádsipek részről nem tudják elfogadni a 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az alábbiak miatt. Az első négy hónapban az 

önkormányzatok kapják  a finanszírozást, ezért csak 8 hónap jelenhet meg a költségvetésben. 

A formára vonatkozóan is van észrevételük. A két önkormányzat közötti megállapodás 

értelmében a jegyző és az aljegyző bérének levonása után a maradék normatíva szétosztásra 

kerül a két település között lakosságszám arányosan. Ezt a megállapodást le kell vezetni a 

költségvetésben. A tervezett hiány 100 millió Ft körül van. Ezt a hiányt meg kell magyarázni, 

a fedezetét látni kell. 
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Percze Beáta: A  Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését január 1. napjától kell 

elfogadni. Ettől a naptól kell eredeti költségvetés. 

 

Doman Ferenc: Az I. negyedévben nem azt a finanszírozási összeget kapják az 

önkormányzatok, amelyet a II-IV. negyedévben. Feltétlenül kell még sorokat beiktatni, 

melyekből kiderül, hogy az önkormányzatoknak mennyivel kell hozzájárulni a Közös 

Önkormányzati Hivatal fenntartásához. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Polgármester Úr javaslatának megfelelően átdolgozásra kerül a 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.  Március 20-án 17 órakor a nógrádsipeki 

hivatalban kerül sor  a végleges költségvetés elfogadására. 

 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester megköszönte a 

részvételt, és a képviselő-testületek együttes ülését 17.30 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit        Bárány Erzsébet 

      polgármester               jegyző 


