
 

 

 

 

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 

(3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 32.) megtartott Verpelét, Tarnaszentmária,Feldebrő 

képviselő-testület együttes ülésről.   

 

Ülés helye: Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Jelen vannak: 

  

1. Farkas Sándor polgármester 

2. Fűr Zoltán képviselő alpolgármester 

3. Stekkelpak Csilla képviselő 

4. Kiss Györgyné képviselő 

5. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő  

6. Kelemen József polgármester 

7. Dr. Doktor Ferenc alpolgármester 

8. Dér Tibor képviselő 

9. Virág István képviselő 

10. Czipó László polgármester 

11. Gyuráczné Szabó Éva képviselő 

12. Vágnerné Szabó Katalin képviselő 

13. Dudás András képviselő 

 

Távolmaradását jelezte:  

1. Dancs Tibor képviselő 

2. Vadászné Varga Éva képviselő 

3. Gál Csaba képviselő 

4. Szabó Zoltán képviselő 

5. Hídvégi Judit képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:   

1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

 



 

 

NAPIREND: 

 

1. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

elfogadására 

Előadó: Farkas Sándor polgármester 

2. Javaslat belső ellenőrzési feladataink ellátásra külső szerv felkérése 

Előadó: Vasasné dr. Zelei Mónika 

3. Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előadó: Vasasné dr. Zelei Mónika 

 

 

Farkas Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és a tisztelt képviselő-testületi 

tagokat, valamint tagönkormányzataink polgármestereit és képviselőit. Megállapítom, hogy 

határozatképesek vagyunk, mivel teljes létszámmal jelen vagyunk. A kiküldött napirendi 

pontokkal kapcsolatban van kérdés, amennyiben nincs kérdés javaslom elfogadásra a 

napirendi pontokat. 

 

Aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

21/2014. (II.25.) határozat 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

I. Napirendi pont: Javaslat a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

költségvetésének elfogadására 

 

Farkas Sándor polgármester: A tagönkormányzatok részére az anyag továbbításra került. A 

Közös Hivatal költségvetése 73 millió forintot tesz ki, a tagönkormányzatok nem kapnak 

pénzt, hiszen mint gesztor önkormányzat Verpelét látja el a feladatokat.  

 

Kelemen József polgármester: A dologi kiadások lakosságarányosan kerülnek szétosztásra. 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: 7. mellékletben fel van tüntetve Feldebrő tekintetében, 

hogy mivel Feldebrő településen kirendeltség működik így részükre a kiadásokra beépített 

összeg átadásra kerül  

 

Farkas Sándor polgármester: Van kérdés a költségvetéssel kapcsolatban, amennyiben nincs 

javaslom elfogadásra. Aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét, Feldebrő, Tarnaszentmária önkormányzat képviselő-testülete 

egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

 



22/2014. (II.25.) határozat 

 

Verpelét Város Önkormányzat, Feldebrő Községi Önkormányzat és Tarnaszentmária Községi 

Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal elfogadta a Verpeléti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester, Kelemen József polgármester, Czipó László 

polgármester, Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző, Kiszály Mária pénzügyi csoportvezető 

Határidő: értele szerint 

 

Farkas Sándor polgármester: Bízom benne, hogy a továbbiakban is jól tudunk 

együttműködni. 

 

II. napirendi pont: Javaslat belső ellenőrzési feladataink ellátásra külső szerv felkérése 

 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Köszöntöm a megjelenteket. Az Mötv. 119.§ (4) –(5) 

bekezdés értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. A II. 

napirendi pontunk egy külső szerv által elvégzendő belső ellenőri tevékenység. Több helyről 

is kaptunk árajánlatot, de a Költségvetési Ellenőr Kft.-tól kaptuk a legjobb árajánlatot, 

melynek havi díja 30000/hó Verpelét esetében, Tarnaszentmária és Feldebrő teleülésen ezen 

szolgáltatás 15000 Ft/hó A belső ellenőr ebbe az összegbe az ajánlatban található feladatokat 

látja el. Kérem, hogy a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet is fogadja el a testülete. 

 

Farkas Sándor polgármester: Célszerű ezt a feladatot ellátó szervet felkérni és ezeket a 

feladatokat más külső szervvel elkészíteni. Korábbi években a Kistérségi munkaszervezet 

látta el ezeket a feladatok, mely a tavalyi évben megszűnt. 

 

Czipó László polgármester: Javaslom elfogadásra, hogy a belső ellenőri feladatokat az 

említtet Kft. lássa el. 

 

Dér Tibor képviselő: Az ellenőrzésnél, ha hiba adódik, akkor kit terhel a felelősség? 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Az ellenőri feladatokat ellátó szerv csupán csak segíti a 

munkánkat és javaslatokat tesz a hibák orvoslására. Nincs szankcionálási lehetőség, valamint 

vállalja a rendkívüli esetekben a plusz ellenőrzést, melynek díja 35 ezer forint.. 

 

Farkas Sándor polgármester: Aki egyetért az elhangzottakkal kérem kézfeltartással 

szavazzon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Megállapítom, hogy Verpelét, Feldebrő, Tarnaszentmária önkormányzat képviselő-testülete 

egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

23/2014. (II.25.) határozat 

 

Verpelét Város Önkormányzat, Feldebrő Községi Önkormányzat és Tarnaszentmária Község 

Önkormányzt képviselő-testülete egyhangú szavazattal elfogadta a belső ellenőrzési 

feladatokra kijelölt szervkén a Költségvetési Ellenőr Kft.-t, mely Verpelét esetében 30.000 Ft/ 

hó , Feldebrő és Tarnaszentmária település esetében pedig 15.000 Ft/hóban állapítja meg az 

ellenőri díjat. 

  

Elfogadják a 2014. évi belső ellenőri tervet, mely a jegyzőkönyv mellékeltét képezi. 

Felelős: Farkas Sándor polgármester, Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző,  

Határidő: értelem szerint 

 

 

III. Napirendi pont: Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: A kormányzati funkciók, államháztartási feladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szerint módosítani 

szükséges a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát, miszerint a szagágazati 

besorolás megszűnt és helyébe kormányzati funkció lépett.  

 

Farkas Sándor polgármester: Kérem aki elfogadja a Verpeléti Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratának módosítását, kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét, Feldebrő, Tarnaszentmária önkormányzat képviselő-testülete 

egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

24/2014. (II.25) határozat 

 

Verpelét, Feldebrő, Tarnaszentmária Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy a kormányzati funkciók, államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szerint a Verpeléti Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratát a mellékletet képező tartalommal elfogadja. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

 

Mivel más tárgyban bejelentés nem érkezett az ülést b e z á r o m .  

 

k.m.f. 

 

 

 

……………………………………    ……………………………….. 



      Farkas Sándor     Vasasné dr. Zelei Mónika 

  polgármester       jegyző 


