
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Cserépfalu, Cserépváralja és Bükkzsérc Községek Képviselő-testületeinek 
2016.05.02-án a cserépfalui Közösségi Házban tartott együttes üléséről 
 

Jelen vannak: A  mellékelt jelenléti ív alapján 

 
Csendes Péter Cserépfalu polgármestere: Köszöntöm mindhárom település 
képviselő-testületének tagjait a mai együttes testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 
Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, nem 
hiányzik senki. A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Nagy József és Dósa Sándor 
képviselőket. Aki egyetért a személyükkel, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő 
Cserépfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy József 
és Dósa Sándor képviselőket jelöli ki. 
 
Vasas Csaba Bükkzsérc polgármestere: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. 
Megállapítom, hogy Bükkzsérc község Önkormányzatának Képviselő-testülete is 
határozatképes, 2 képviselő hiányzik. 
 
Dávid Zoltán Cserépváralja polgármestere: Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. 
Megállapítom, hogy Cserépváralja Önkormányzatának Képviselő-testülete 
határozatképes, két képviselő maradt igazoltan távol. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérem Hári Szilvia és Lénárt Andrásné képviselőket. 
 
Csendes Péter: A napirendi pontokat javaslom a meghívó szerint elfogadni. 
Cserépfalu Község Képviselő-testületétől kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Cserépfalu község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Napirendi pontok: 

1. A Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló 
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző 

2. A Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési 
beszámolója 
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző 
  Hócza Annamária KÖH gazd.előadója 

3. Indítványok, javaslatok 
 
Vasas Csaba: Bükkzsérc község képviselő-testületét kérem, hogy aki egyetért a 
napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 
 
 



Szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Bükkzsérc község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el. 
 
Napirendi pontok: 

1. A Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló 
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző 

2. A Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési 
beszámolója 
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző 
  Hócza Annamária KÖH gazd.előadója 

3. Indítványok, javaslatok 
 

Dávid Zoltán: Cserépváralja Képviselő-testületét kérem, hogy aki egyetért a javasolt 
napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazásban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
Cserépváralja község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Napirendi pontok: 

1. A Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 
      beszámoló 

Előadó: Farmosi Zoltán jegyző 
2. A Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési 

beszámolója 
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző 
   Hócza Annamária KÖH gazd.előadója 

3. Indítványok, javaslatok 
 
  
A Képviselőtestületek 1. napirendi pont keretében a Cserépfalui Közös 
Önkormányzati hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót vitatja meg 
 
Csendes Péter: E napirendi pont kapcsán átadom a szót jegyző úr részére. 
Farmosi Zoltán: Nem kívántam bő lére ereszteni a beszámolót. A szöveges 

beszámolóban arra szorítkoztam, ami a statisztikában nincs benne, ha valakinek 

kérdése van, szívesen válaszolok. Olyan körülmények között dolgoztunk tavaly, mint 

2014-ben, változatlan feltételek mellett, annyi könnyebbség volt, hogy 2015-ben nem 

voltak választások. 

Csendes Péter: Kíván-e valaki kérdést feltenni a témával kapcsolatban? 

Cserépfalu Képviselő-testületét kérdezem, aki a 2015. évi tevékenységről szóló 

beszámolót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Cserépfalu község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

19/2016.(V.02.) számú Kt. határozat 



Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
 
Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző 
előterjesztésében a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót és azt a testület 
 

jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farmosi Zoltán jegyző 
 

Vasas Csaba. Bükkzsérc Község Képviselő-testületétől kérdezem, hogy van-e a 

beszámolóval kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata? Amennyiben nincs, aki a 

2015. évi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Bükkzsérc község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

30/2016.(V.02.) számú Kt. határozat 

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
 
Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző 
előterjesztésében a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót és azt a testület 
 

jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farmosi Zoltán jegyző 
 

Dávid Zoltán: A Cserépváraljai Képviselő-testület részéről kérem, akinek a KÖH 

2015.évi beszámolójával kapcsolatban kérdése van, az jelezze. Amennyiben nincs 

kérdés, aki a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Szavazásban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
Cserépváralja község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

11/2016.(V.02.) számú Kt. határozat 

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
 
Cserépváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző 
előterjesztésében a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót és azt a testület 
 



jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farmosi Zoltán jegyző 
 

A Képviselőtestületek 2. napirendi pont keretében a KÖH 2015. évi 

költségvetéséről szóló beszámolót vitatják meg 

 

Csendes Péter: Kiment az írásos előterjesztés a képviselők részére. Átadom a szót 

jegyző úr részére, ha szeretné kiegészíteni a beszámolóját, akkor tegye meg. 

Farmosi Zoltán: A szöveges részben nem minden számadatot magyaráztunk. 

Viszonylag egyszerűsített számszaki adatokat próbáltunk kimutatni. Ha valakinek 

kérdése van a részleteket illetően, az a gazdálkodási előadókhoz felteheti a kérdést. 

A hivatal zárszámadását el kell ahhoz fogadni, hogy az önkormányzati zárszámadási 

rendeletet is el tudjuk utána fogadni. 

Csendes Péter:  A 3.sz. táblázaton a cserépfalui és bükkzsérci kiadásokat nézem, 

az informatikai eszközök karbantartása soron, valamint a villamosenergia 

felhasználás és postaköltség soron is Cserépfalunál jóval magasabbak a költségek. 

Ez miért lehet?  

Hócza Annamária: A bükkzsérci hivatalnak nincs villamosenergia díja, mert azt az 

Önkormányzat fizeti. 

Informatikai eszközök karbantartása soron a rendszergazda költsége van, ami 

Bükkzsércnél 225 e Ft, Cserépfaluban 324 e Ft. 

Csendes Péter: Van-e kérdés hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, 

aki a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

38.263.000  Ft bevétellel és 37.420.000 Ft kiadással elfogadja, kérem kézfeltartással 

jelezze. 

 

Szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Cserépfalu község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

20/2016. (V.2.) számú képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodása 
 
Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserépfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
 
   38.263..000 Ft bevétellel 
   37.420.000 Ft kiadással 
 
   jóváhagyólag elfogadja. 
Határidő: 2016. május 3. 
Felelős: Csendes Péter polgármester 

    Farmosi Zoltán jegyző 
 

Vasas Csaba: A bükkzsérci testülettől kérdezem, hogy van-e kérdés a költségvetési 
beszámolóval kapcsolatban? 



Kiss Károly: A telefonszámla költsége nálunk lényegesen magasabb, mint a másik 

két településen. Mi ennek az oka? 

Vasas Csaba: Vannak olyan szerződések, amit nem tudtunk lemondani, mert még 

nem járt le a szerződés, leginkább ezért vannak benne plusz költségek. Egyébként 

februárban erről már tárgyaltunk. 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem Bükkzsérc Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületét, hogy aki a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Bükkzsérc község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

31/2016. (V.2.) számú képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodása 
 
Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserépfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
 
   38.263..000 Ft bevétellel 
   37.420.000 Ft kiadással 
 
   jóváhagyólag elfogadja 
 
Határidő: 2016. május 3. 
Felelős:  Vasas Csaba polgármester 

     Farmosi Zoltán jegyző 
 

Dávid Zoltán: A cserépváraljai testület részéről van-e észrevétel a 2015. évi 

gazdálkodással kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolót 38.263.000 Ft 

bevétellel és 37.420.000 Ft kiadással elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazásban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
Cserépváralja község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

12/2016. (V.2.) számú képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodása 
 
Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserépfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
   38.263..000 Ft bevétellel 
   37.420.000 Ft kiadással 
 
   jóváhagyólag elfogadja 
 
Határidő: 2016. május 3. 
Felelős:  Dávid Zoltán polgármester 

     Farmosi Zoltán jegyző 



 

A Képviselőtestületek 3. napirendi pont keretében indítványokat, javaslatokat 

tárgyal 

 

Csendes Péter: Van-e valakinek indítványa, javaslata? 

Nagy József: Kicsit hamarabb kellett volna az anyagot kiküldeni, mert ez az idő 

nagyon kevés volt, hogy ekkora adathalmazt össze lehessen vetni a tavalyival. 

Kérem jegyző urat, hogy ezután határidőn belül legyen kiküldve az anyag. 

Farmosi Zoltán: A MÁK a héten zárta le a beszámolót. A kolléganők eltudják 

mondani, hogy hányszor nyitják meg a renszert, mert mindig javítani kell rajta. 

Nagy József: Miért nem lehetett akkor, későbbre tenni az ülést? 

Farmosi Zoltán: A másik két település a héten kívánta tárgyalni az önkormányzati 

zárszámadást, ahhoz azonban először el kell fogadni a Közös Hivatalnak a 

beszámolóját. A képviselőtestületi ülést egyébként nem én hívom össze. 

Nagy József: Miért nem lehetett akkor, hétfőn vagy kedden kiküldeni az anyagot? 

Farmosi Zoltán: Azért, mert akkor még a kincstár nem zárta le a rendszert. 

Dávid Zoltán Az önkormányzati zárszámadást mikor tárgyalják?  

Farmosi Zoltán: Cserépfaluban holnap fogjuk tárgyalni. 

Csendes Péter: Van-e valakinek kérdése, indítványa. Amennyiben nincs 

megköszönöm a munkát és az ülést bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Csendes Péter  Vasas Csaba   Dávid Zoltán 

 Polgármester  polgármester   polgármester 

   

  
     Farmosi Zoltán 
         jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 Cserépfalu részéről: 
 
 
   Nagy József    Dósa Sándor 
 
 
Cserépváralja részéről: 
  
 
 
   Hári Szilvia    Lénárt Andrásné 


