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JEGYZOKONW

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testúletének 2016. február 16-i
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő{estületével közösen megtartott ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván képviselők (7 fó)

Szádvári Erika aljegyző (Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Kunbaracs Község részéről Tóth Ferenc polgármester, Lőrincz Edit jegyző, helyi képviselők,
valamint alpolgármester.

Jeqvzőkönvvvezető : Selypes lzabella elóadó

Kardos Attila polgármester: 16.00. órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselő-testületi ülés határozatképes 7 fó képviselőből 7 fő jelen van.

A ieqvzőkönvv hitelesítésére felkérte: simkóné Jámbor Marianna és
Visontay lstván képviselóket.

A Képviseló-testúlet a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta.

A képviselők Kardos Attila - polgármester - javaslatára az alábbi napirendet fogadta el:

1. Előterjesztés Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésére
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

NAPIRENDl PoNT TÁRGYALÁsR:

1. Előterjesztés Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésére
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy az éves
költségvetés tárgyalása közös képviselő{estületi úlésen zajlik, ahol mindkét önkormányzat
képviselőtestülete külön- külön hozza meg határozatát, Örömét fejezte ki, hogy a közös
önkormányzati hivatal jól működik, sikerült olyan előnyös megállapodást kötni, mely mindkét
fél számára elfogadható,



Tóth Ferenc - polqármester: köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy zárszámadás
elfogadása alkalmával Kunbaracs látja vendégül a ladánybenei testületet. Ó is jó
megállapodásnak tartja a két testület közti együttműködést.

Szádvári Erika - alieqvző: elmondta, hogy jelen előterjesztés kizárólag a közös
önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésére vonatkozik, tehát a két önkormányzat egyéb
kiadásainak, bevételeinek részletezésére nem. Mindkét településnek a saját költségvetése
magánügy, azt a másik képviselő-testület nem tárgyalja. Részletesen ismertette a közös
hivatal költségvetésének bevételi oldalát, elmondta, hogy az állami bevételek - a 2013.
februárjában megkötött megállapodás értelmében a települések lélekszámának
fü9gvényében kerültek meghatározásra. Kiadások vonatkozásában elmondta, hogy
Ladánybene esetében elegendő az állami támogatás, Kunbaracsnak pedig saját
költségvetéséből ki kell egészítenie,

Kardos Attita - potqármester: kérdezte, hogy van-e a képviselőknek kérdésük az
előterjesztéssel kapcsolatban.

A képviselók részéről kérdés, észrevétel, hozzászőlás nem hangzott el, ezért Kardos Attila -
po lg á rm ester szav azás ra ké rte a képvíseló ket.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazaí és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 1712016. (!l, 16.) határozata
a közös önkormányzati hivatal 20í6. évi költségvetéséről

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testülete egyetért a közös önkormányzati
hivatal 2016. évi költségvetésével, azt javasolja a 2016. évi költségvetési rendeletben
elfogadni,
FeleIős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. február í6.

A képviselő-testületi ülésen egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila - polgármester az
ülés 16. 15 órakor bezáfta.
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JELENLrrt ív

Készült: Ladánybene Községi Önkorm ányzat Képviselő-testületének
Kunbarac s Község Önkormá ny zat Képvi s el ő -testül etéve l együtt tartott
2016. február 16- i ülésén

Jelen vannak:

1. Kardos Attila polgármester

2.Mátyás Ferenc Miklós képviselő

3. dr. Rácz Imre Gábor képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő

5. Tóth Árpádképviselő

6. Vida Lászlőné képviselő

7. Visontay István képviselő

8. Szádvári Erika aljegyző
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