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Készült: Barbacs Községi Önkormányzat KépviselĘ-testülete 2015. február 12-én 17.00 órakor a
barbacsi Önkormányzat Tanácskozótermében megtartott ülésérĘl.
Jelen vannak: Giczi András polgármester
Vági Róbert alpolgármester
Kenyeres Viktor, Nagyné Czinder Adrienn, Rácz Szabolcs képviselĘk
Némethné Hajzer Marietta jegyzĘ
Horváthné Németh Sarolta pü. fĘmunkatárs
Tóth Tihamérné fĘmunkatárs
Giczi András polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az
5 fĘ képviselĘ közül 5 fĘ megjelent, így a képviselĘ-testületet határozatképessé nyilvánítja, és az
ülést megnyitja.
Határozati javaslatként a meghívóban szereplĘ napirendi javaslat elfogadását javasolja.
A szavazásban résztvevĘ képviselĘk száma 5 fĘ.
A KépviselĘ-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Barbacs Községi Önkormányzat KépviselĘ-testülete
1/2015.(II.12.) határozata
Barbacs Községi Önkormányzat KépviselĘ-testülete az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el:

NAPIREND
1) A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet beterjesztése.
ElĘadó: Giczi András polgármester
/ElĘterjesztés írásban mellékelve !/
2) Egyéb ügyek.
ElĘadó: Giczi András polgármester
Zárt ülés
3) Szociális ügyek.
ElĘadó: Giczi András polgármester
HatáridĘ: azonnal
FelelĘs: Giczi András polgármester
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Napirend tárgyalása
1) A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet beterjesztése.
ElĘadó: Giczi András polgármester
/ElĘterjesztés írásban mellékelve !/
Giczi András polgármester elmondja, hogy a 2015. évi költségvetés tervezetét képviselĘ
társai írásban kézhez kapták. Javasolja, hogy a mai alkalommal részletesen beszéljék át a
tervezetet. Olyan elképzeléseket szeretne megvalósítani amelybe nem veszik el a pénzük. A
pályázati lehetĘségeket is folyamatosan figyeljük. Újra meg van hirdetve az a pályázat ami az
óvoda és a mĦvelĘdési ház energetikai korszerĦsítését tenné lehetĘvé.
Felkéri Horváthné Németh Sarolta pénzügyi fĘmunkatársat, hogy részletesen ismertesse a
2015. évi költségvetés tervezett bevételeit és kiadásait.
Horváthné Németh Sarolta pénzügyi fĘmunkatárs a 2015. évi költségvetés ismertetését a
bevételi oldallal kezdi. Az óvodánál az idei évben sem emeltünk sem térítési díjat, sem normát,
sem rezsit.
Az óvodának a normatíván felül finanszírozásként 1 900 ezer forintot adunk át, mint az elmúlt
évben, de ebbĘl 1 100 forint körülbelül a bérkompenzáció, amit megkapunk központilag, tehát
kb 700 ezerrel kerül többe az óvoda, mint a kapott központi támogatás.
Az óvoda kiadásainál említeném, hogy szinte minden dolgozó illetményét ki kellett egészíteni a
minimálbérre illetve a garantált bérminimumra, a 15 % eltérítésük megmaradt.
Az óvoda konyhára az élelmezés vezetéséhez kellett venni egy új programot, mert a régi
megszĦnik. Várható költsége 172 ezer Ft + áfa, edényekre 100 ezer forintot, karbantartásra is
100 ezer forintot terveztem.
Nagyné Czinder Adrienn megbízott óvodavezetĘ elmondja, hogy esedékes az óvoda festése
is.
Horváthné Németh Sarolta pénzügyi fĘmunkatárs elmondja, hogy az óvoda mĦködése
biztosított a 2015-ös évre.
Giczi András polgármester megjegyzi, hogy az óvoda költségvetése a konyhával együtt 26
millió forintot tesz ki.
Horváthné Németh Sarolta pénzügyi fĘmunkatárs elmondja, hogy az önkormányzat
bevételei között beterveztem 1400 ezer forintot, amit majd a Kónyi közös Önkormányzati
Hivatal fog visszautalni. Az egyéb mĦködési bevételekre azért terveztem ennyit, mert 2014
évben is több mint 3 millió forint bevételünk keletkezett. Pénzmaradványa az önkormányzatnak
2015. január 1-vel kb. 10 millió 70 ezer forint. Sírhely díjra 100 ezer forintot terveztem.
A normatíva 2 millió Ft-tal több, mint a 2014. évben.
Az önkormányzati adókra az alábbi összegeket terveztem: magánszemélyek kommunális adója
3 millió 600 ezer Ft, iparĦzési adó 8 millió Ft, gépjármĦadó 40 % -ára 2 millió Ft-ot.
Az egészségprogrammal kapcsolatban 1 millió 95 ezer forint kintlévĘségünk van, amit
hamarosan megkapunk.
Giczi András polgármester kérdezi, hogy az adó hátralékok befizetése és letiltása hogyan
alakult az elmúlt évben.
Tóth Tihamérné fĘmunkatárs elmondja a tavalyi évben a felszólítások és letiltások
eredményesek voltak. Természetesen a behajtást tovább folytatják.
Horváthné Németh Sarolta pénzügyi fĘmunkatárs elmondja, közfoglalkoztatás keretén belül
1 fĘt igényeltünk nyolc órában, egy évre erre kapunk 1 millió 200 ezer forintot és 180 ezer
forintba kerül az önkormányzatnak.
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A 2015 évi költségvetés kiadási oldala a következĘkbĘl tevĘdik össze:
Önkormányzat hivatala: a négy órás hivatalsegéd munkabére, polgármester tiszteletdíja és költség
térítése, személyi juttatások szociális hozzájárulási adója, számítógép, 2 db nyomtató, iroda szék
beszerzés, a vagyonkataszter elkészítésének díja, megbízási díjak, járdák karbantartása, lakáshoz
jutási támogatás, karbantartó személyi juttatásai és járulékai, mely 15 %-os béremelést is
tartalmaz, informatikai eszközök karbantartási díja, fĦnyíró karbantartása, benzin beszerzés, a volt
iskola épületének gázzal való fĦtése kb. 500 ezer forint, sporttámogatás, Margaréta idĘsek klub és
az Életmód klub támogatása, könyvtáros megbízási díja, rendezvények költségei, Látvány-tó
bejáratánál a kerítés készítése, segélyezések.
Giczi András polgármester megállapítja, hogy a volt iskola épületének fenntartása 2014. évben 1
millió forintjába került az önkormányzatnak. Jó lenne valamilyen célra hasznosítani.
Vági Róbert alpolgármester a 300 ezer Ft-os alpolgármesteri keretét 2015 ében az óvodának
ajánlja fel.
Nagyné Czinder Adrienn megbízott óvodavezetĘ megköszöni az alpolgármester úr felajánlását,
ígéri hasznos célra fogják felhasználni.
Giczi András polgármester javaslatokat kér a bolt melletti terület kialakítására, az elĘtte álló
buszváróra. A buszvárónk siralmas állapotban van, javítani nem lehet, helyette építeni kellene egy
új fából készült buszvárót kerékpár tárolóval. A bolt melletti területen piactér kialakítását
tervezték, pavilon építésével, a meglévĘ artézi kút helyére diszkút elhelyezését.
A község fĘutcáján mindkét oldalon egységes fák ültetése. A falu arculatának egységes kulturált
kialakítása. Ezen elképzelések megvalósítása érdekében az idei évben tervezzenek e célra
összeget.
Vági Róbert alpolgármester jó kezdeményezésnek tartja a terület rendbetételét, a buszmegállónk
is nagyon megérett arra, hogy kicseréljük.
Giczi András polgármester javasolja, hogy az elhangzottak szellemében tekintse át mindenki a
költségvetés tervezetét, és a következĘ ülésen kerüljön sor elfogadására.
2.) Egyéb ügyek.
ElĘadó: Giczi András polgármester
Giczi András polgármester elmondja, a Csornai Járási Hivatal ellenĘrizte a temetĘt, mellyel
kapcsolatban nem talált jelentĘs hiányosságokat, de felhívja mindkét fél figyelmét, hogy
szükséges a temetĘ üzemeltetĘjének pontos tisztázása.
Megkerestek ezzel kapcsolatban, hogy a képviselĘ-testület vegye fel az Egyházközség jogászával
a kapcsolatot, mert hajlandóak lennének eladni az önkormányzatnak a temetĘt. Kérem a
képviselĘ-testület támogatását, hogy a tulajdonviszonyokat rendezhessük, mert addig semmit nem
tudunk a temetĘvel kezdeni, egy pályázati lehetĘséget sem tudunk megragadni míg ez nincs
letisztázva. Az egyházközség álláspontjának megismerése után tudunk érdemben foglalkozni a
kérdéssel.
Nagyné Czinder Adrienn megbízott óvodavezetĘ elmondja, hogy Dombos Péterné tartós
betegsége idejére 2015. március 2-tĘl külsĘ helyettes alkalmazása szükséges lenne. Kenyeres
Viktorné vállalná a helyettesítést, mivel Ę már korábban dolgozott az óvodában.
Vági Róbert alpolgármester kérdezi, hogy az úgynevezett iskolaréttel mi a szándékunk, mivel
már iskola nincs így a funkcióját elvesztette. játszótérnek nem alkalmas, mert ahhoz nagyon rossz
helyen van. Javasolja, nézzünk utána, hogy építési telkeknek nem lehetne-e értékesíteni.




