VITNYÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016.
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Vitnyéd és Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2016.
január 27-én tartott együttes testületi üléséről
Az ülés helye: Vitnyéd Községi Önkormányzat Hivatalában 9371 Vitnyéd, Fő utca 7.
Jelen vannak Vitnyéd Község Önkormányzata részéről:
Szalai Csaba
Tóth István
Antal József
Horváth Zsuzsanna
Ivancsics László
Kovács Sándor

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Jelen vannak Agyagosszergény Község Önkormányzata részéről
Szalai Istvánné
polgármester
Márk András
alpolgármester
Hegedüsné Németh Ildikó Erzsébet
települési képviselő
Horváth István
települési képviselő
Radics Attila
települési képviselő
Meghívottak:

Pásztor Katalin
Horváth Zoltánné
Vámos Zsuzsanna

jegyző
adóigazgatási munkatárs
igazgatási munkatárs

Szalai Csaba Vitnyéd község polgármestere köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja,
hogy Agyagosszergény Község önkormányzatának Képviselő-testülete 5 fővel, Vitnyéd
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fővel határozatképes.
Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kéri, hogy fogadják el a napirendi pontokat.
Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú igenlő
szavazattal a napirendi pontok tárgyalását elfogadta, a határozat Agyagosszergény község
jegyzőkönyvében található.

Vitnyéd Község Önkormányzatán Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
19/2016.(II.3.) önkormányzati határozat
Vitnyédi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok tárgyalását
hagyta jóvá:
Napirend:
1.
2.
3.

A Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Beszámoló a Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról.
Rendeletalkotás a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

4.

Egyebek

Felelős: Szalai Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

Szalai Csaba Vitnyéd község polgármestere: Vitnyéd község jegyzőkönyveihez jegyzőkönyv
hitelesítőknek javasolja Antal József és Horváth Zsuzsanna képviselőket.
Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú igenlő szavazattal
jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja Antal József és Horváth Zsuzsanna képviselőket.

1. napirendi pont:
A Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Szalai Csaba Vitnyéd község polgármestere: 13 hónapja működik a közös önkormányzati
hivatal. A finanszírozás nagyon fontos kérdés, 7,38 főt finanszíroz az állam és egyelőre azért
nem kell hozzátenni az önkormányzatoknak a működéshez, mert a feladatot 6 fővel látják el.
Részletesen ismerteti a bevételeket és a kiadásokat.
Amennyiben nincs kiegészítés, hozzászólás, akkor elfogadásra javasolja a Vitnyédi Közös
Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetését.

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú igenlő
szavazattal elfogadta a Vitnyédi Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetését, a
határozat Agyagosszergény község jegyzőkönyvében található

Vitnyéd Község Önkormányzatán Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
20/2016.(II.3.) önkormányzati határozat
Vitnyédi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Vitnyédi Közös
Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetését.
Felelős: Szalai Csaba polgármester
Határidő: 2016. december 31.

2. napirendi pont:
Beszámoló a Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

Pásztor Katalin jegyző beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú igenlő
szavazattal elfogadta a Vitnyédi Közös Önkormányzati hivatal 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót, a határozat Agyagosszergény község jegyzőkönyvében található

Vitnyéd Község Önkormányzatán Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
21/2016.(II.3.) önkormányzati határozat
Vitnyédi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Vitnyédi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Pásztor Katalin jegyző
Határidő: 2016. december 31.

3. napirendi pont:
Rendeletalkotás a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Szalai Csaba Vitnyéd község polgármestere: Már évek óta nem volt illetmény emelés a
köztisztviselőknél. 6 fővel látják el a két faluban a teendőket. A költségvetés tárgyalásánál
már említette az emelést, azzal számoltak. Javasolja, hogy a képviselő-testületek fogadják el
az illetménykiegészítésről szóló rendelet tervezetet.
Szalai Istvánné Agyagosszergény község polgármestere: A dolgozók maximálisan elvégzik a
munkájukat, segítenek egymásnak. Nagyon jó az együttműködés. Sokat dolgoznak, és látja,
hogy a munkaidő után is a hivatalban maradnak, sokat túlóráznak. Egyetért az
illetménykiegészítés emelésével, javasolja elfogadásra.

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló rendelet, mely döntés az agyagosszergényi jegyzőkönyvben
található.

Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal megalkotja a
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2016.(…….) önkormányzati rendeletet.

4. napirendi pont:
Egyebek
Szalai Csaba Vitnyéd község polgármestere: Elmondja, a két falunak közös érdeke, hogy
megépüljön a kerékpárút. A megyei kerékpárút hálózatban üres folt a Vitnyéd és
Agyagosszergény közötti szakasz. Sajnos azonban úgy látja, hogy az építésre egyelőre nincs
sok reményük.

Ahhoz, hogy a jövőben legyen esélyük egy pályázatra közösen kell fellépni a két településnek
és legalább meg kellene terveztetni az utat. Kér árajánlatot a tervezésre és javasolja, hogy
mindkét önkormányzat építse be a költségvetésébe.
Több lehetőség is lenne. A 85 főút déli oldalán lévő ingatlanok magántulajdonban vannak,
ott ki kellene sajátítani egy sávot, az északi részen az út és az erdő között megy a gázvezeték,
arra nem építenek. Ott egy keskeny sávot az erdőből kellene elvenni. Az erdőn keresztül
menő földút este nem lenne biztonságos.
Mindenképpen foglalkozzanak ezzel a kérdéssel.
Hegedüsné Németh Ildikó Erzsébet agyagosszergényi képviselő: Jó lenne összekötni a Fertő
táj és a Rábaközi kerékpárutat.
Több tárgy, hozzászólás nem hangzott el, az ülés 18 órakor befejeződött.
K.m.f.

Szalai Csaba
polgármester

Pásztor Katalin
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők

Antal József
képviselő

Horváth Zsuzsanna
képviselő

