
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Nagylók és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február  
    15-én 1630 órai kezdettel tartott együttes üléséről.  

 
Az ülés helye: Községháza Tanácsterme Nagylók  
 
Jelen vannak: Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
   Tóth József   polgármester 
   Arany Zsolt 
   Dobai Teréz 
   Horgosi János  
   Molnár Csaba  
   Viniczai Mária 
   Viniczai Ramóna  települési képviselők 
 
   Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
   Virág József    polgármester 
   Gyömörei Barnáné  
   Koncz Ferenc  
   Suhaj Józsefné 
   Zab Zsuzsanna  települési képviselők  
 
Meghívottak:  Gálné Papp Erika   Nagylók-Hantos Községek Körjegyzője  
 
Tóth József polgármester: 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Hantos Községi Önkormányzat 
polgármesterét, képviselő-testületét. 
Megállapítja, hogy Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a 
megválasztott 8 fő települési képviselőből 7 fő jelen van. Nagylók Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete határozatképes.   
 
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Nagylók Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Viniczai Mária települési képviselőt javasolja.  
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Viniczai Mária képviselőt 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül megválasztotta.   
 
Tóth József polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével.  
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
Tóth József Nagylók Község polgármestere átadja a szót Virág Józsefnek Hantos Község 
polgármesterének.  
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Virág József polgármester:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete részéről a megválasztott 8 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes.  
 
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Koncz Ferenc és Suhaj Józsefné képviselőket 
javasolja.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Koncz Ferenc és Suhaj Józsefné képviselőket 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
Virág József polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
Napirend:  
1./ Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének  
     elfogadása 
     Előadó: Tóth József Nagylók Község polgármestere 
                  Virág József Hantos Község polgármestere 
 
2./ Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének elfogadása  
     Előadó: Tóth József Nagylók Község polgármester 
        Virág József Hantos Község polgármestere  
 
3./ Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi teljesítménykövetelményeinek  
     alapját képező kiemelt célok meghatározása  
     Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző  
 
Nagylók és Hantos Községi Önkormányzaokt Képviselő-testülete rátér az 1./ napirendi pont 
tárgyalására.  
 
1./ Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének  
     elfogadása 
     Előadó: Tóth József Nagylók Község polgármestere 
                   Virág József Hantos Község polgármestere 
     (Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
Tóth József polgármester:  
Elmondja, az írásos előterjesztést és határozati javaslatot mindkét önkormányzat képviselői 
megkapták. A költségvetés a 2009. november 26-i együttes ülésen elfogadott koncepció 
figyelembevételével készült. A tervezetben új elemként szerepel az útiköltség tétele, mivel a 
védőnő időközben jogosítványt szerzett, így feladata ellátása érdekében a két település között 
nem kell különböző tömegközlekedési eszközökhöz igazodnia, mert gépkocsival közlekedik.  
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Emlékezteti a képviselőket, hogy a társulásban korábban foglalkoztatott védőnő is hasonló 
összegű útiköltség térítést kapott.  
 
Arany Zsolt képviselő-testületi tag:  
Kérdezi, a védőnő egy összegben kapja-e az útiköltségre fordítható összeget.  
 
Tóth József polgármester:  
Válaszában elmondja, az útiköltségre fordítható összeg fix összeg, amennyiben a 
meghatározott keretet a védőnő túllépi, azt követően az utazási költségek őt terhelik. Azt is 
elmondja, a pénz természetesen nem egy összegben kerül kifizetésre, hanem havi bontásban.  
Arról is tájékoztatást ad, a védőnő a szabadságolását úgy oldotta meg, hogy ez idáig a 
társulásnak nem kellett bért kifizetni helyettesítésre.   
A költségvetést a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően Hantos Önkormányzat 
előzetes véleményezése, jóváhagyása után Nagylók Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja 
jóvá.  
 
Tóth József Nagylók Község polgármestere átadja a szót Virág Józsefnek, Hantos Község 
polgármesterének.   
 
Virág József polgármester:  
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel 
kapcsolatban.  
 
A Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésével 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Virág József polgármester szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2010. (II. 15.) számú határozata  

 
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetéséről 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylók-Hantos 
Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és 
azt elfogadta.  
A Képviselő-testület a Társulás 2010. évi költségvetését 3.084.000.- Ft kiadási és 
3.084.000.- Ft bevételi előirányzattal elfogadta.  
 
A kiadási előirányzatot az alábbiak szerint állapítja meg:  
  Személyi juttatások:    1.962.000.- Ft 
  Munkáltatót terhelő járulékok:                 470.000.- Ft 
  Dologi kiadások:                   280.000- Ft 
  Tartalék:          372.000.- Ft 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Virág József polgármester 
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Tóth József polgármester: 
Elmondja, az együttes képviselő-testületi ülést megelőzően Nagylók Községi Önkormányzat 
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
tárgyalta a Védőnői Társulás 2010. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést. Felkéri 
Arany Zsoltot a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket a bizottság 
döntéséről.  
 
Arany Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke:   
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság a Nagylók-Hantos 
Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetése tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és azt a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja.  
 
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el. Tóth József polgármester 
szavazásra teszi fel a Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi 
költségvetésének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.  
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2010. (II. 15.) számú határozata  

 
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetéséről 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylók-Hantos 
Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás költségvetési javaslatát és azt az alábbiak 
szerint jóváhagyta.   

 
Bevételek:  
Átvett pénzeszköz a MEP-tól  

- Iskola eü. normatív finanszírozása   3,6 
- Védőnői ellátás fix díja                  100,0 

      -     védőnői ellátás kieg.pótléka            20,0 
     -      védőnői ell. fejkvóta  szerinti díj    33,4 
     összesen havi :                                     257,0 x 12 hó 
            éves bevétel:                                                        3.084.000.- Ft 
                   

 

Kiadások: 
- védőnő illetménye 
                                122.000.-Ft x 12 hó               =              1.464.000.- 
                                                       
- illetmény pótléka  18.000.- Ft x 12 hó                =               216.000.- 
- helyettesítés                                                                             60.000.-  
- továbbképzések                                                                       20.000.- 
- TB járulékok                                                                         470.000.- 
- étkezési hozzájárulás                                                              72.000.- 
- útiköltség           150.000.-                            
- irodaszer beszerzés            25.000.- 
- könyv, folyóirat             10.000.- 
- szakmai anyag , egyéb készlet           40.000.- 
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- kisértékű tárgyi eszköz          80.000.- 
- munkaruha             16.000.- 
- ÁFA              20.000.- 
- reprezentáció              3.000.- 
- kifizető által fizetendő adó         33.000.- 
- felelősség biztosítás             3.000.-  
- gyógyszer beszerzés           30.000.-                               
                          összesen:                2.712 .000.- 
 

Bevétel-kiadás különbözete: 372 eFt, mely összeg tartalékolható a rezsiköltségre, előre 
nem látható kiadásra. 
                                                         
Utasítja a polgármestert, hogy Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 
költségvetésének Nagylók Önkormányzat költségvetésébe történő beépítéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős:    Tóth József polgármester 
Határidő: 2010. február 15.  
                               

 

Ezt követően Nagylók és Hantos Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete rátér a 2./ 
napirendi pont tárgyalására. 
 
 
2./ napirend 
Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: Tóth József Nagylók Község polgármester 
              Virág József Hantos Község polgármestere  
(Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
Virág József polgármester:  
Elmondja, a Körjegyzőség 2010. évi költségvetés-tervezetében szereplő adatok megegyeznek 
a 2009. november 26-án elfogadott költségvetési koncepció számadataival. Azt is elmondja, 
Hantos község számára a Nagylók községgel 2010. január 1-ével létrehozott körjegyzőség 
kedvezőbb kondíciókat tartalmaz, mint a korábbi időben Sárosd községgel működtetett 
körjegyzőség. Véleménye szerint a költségvetés-tervezet jól kidolgozott és végrehajtható, 
elfogadásra javasolja.  
 
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el. Virág József polgármester 
szavazásra teszi fel a Nagylók-Hantos Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének elfogadására 
vonatkozó határozati javaslatot.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2010. (II. 15.) számú határozata 

 
Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetéséről 

 
A képviselőtestület a Nagylók – Hantos Körjegyzőség 2010 évi költségvetési javaslata 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség 2010. évi költségvetési javaslatát 
változatlan formában elfogadja, az alábbiak szerint:  
 
B e v é t e l e k                                                                                  Adatok: eFt 
Normatíva:  
Körjegyzőség működése- alap hozzájárulás:253.530Ft/hó:  

3.042 

                                        -ösztönző hozzájárulás:173.000Ft/hó 2.076 
Nagylók községtől körjegyzőség működéséhez hozzájárulás            11.282 
Hantos Községtől: 
körjegyzőség működéséhez hozzájárulás 

8.746 

Összesen: 25.146 
 

K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt 
  Nagylók –Hantos 

Körjegyzőség 
Székhelye: 
Nagylók 

Nagylók –
Hantos 

Körjegyzőség 
Hantosi 

Kirendeltsége 

 
Összesen: 

Rendszeres személyi juttatások 
alapilletmények: 

8.562 4.437 12.999 

Rendszeres személyi juttatások- 
pótlékok: 

1789 550 2.339 

Soros lépések miatti 
illetményváltozások: 

0 510 510 

Rendszeres személyi juttatások 

összesen: 

10.351 5.497 15.848 

 Nem rendszeres személyi 
juttatások  

2.416 1.192 3.608 

Személyi juttatások összesen: 12.767 6.689 19.456 
 Munkaadókat terh. Járulékok  3.225 1.626 4.851 
Munkáltató által fiz.szja. 343 206 549 
Telefon: 20  20 
Egyéb üzemeltetési szolg. 
(továbbképzés, belföldi kiküldetés, 
reprezentáció stb.) 

135 135 270 

Dologi kiadások összesen: 498 341 839 
Kiadások mindösszesen: 16.490 8.656 25.146 
 
A körjegyzőség 2010. évi engedélyezett létszámkerete: 8 fő  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Felelős:    Virág József polgármester 
Határidő: azonnal                                               
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Tóth József polgármester: 
Elmondja, az együttes képviselő-testületi ülést megelőzően Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Társulási megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően tárgyalta a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésére 
vonatkozó előterjesztést. Felkéri Arany Zsoltot a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a 
képviselőket a bizottság döntéséről.  
 
Arany Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke:   
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság a Nagylók-Hantos 
Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetése tárgyú előterjesztést megtárgyalta és azt a 
határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja.  
 
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el. Tóth József polgármester 
szavazásra teszi fel a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.  
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2010. (II. 15.) számú határozata  

 
Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetéséről 

 
A képviselőtestület a Nagylók–Hantos Körjegyzőség 2010 évi költségvetési javaslata 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség 2010. évi költségvetési javaslatát 
változatlan formában elfogadja, az alábbiak szerint:  
 

 
B e v é t e l e k                                                                                  Adatok: eFt 
Normatíva:  
Körjegyzőség működése- alap hozzájárulás:253.530Ft/hó:  

3.042 

                                        -ösztönző hozzájárulás:173.000Ft/hó 2.076 
Nagylók községtől körjegyzőség működéséhez hozzájárulás 11.282 
Hantos Községtől: 
körjegyzőség működéséhez hozzájárulás 

8.746 

Összesen: 25.146 
 

K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt 
  Nagylók –Hantos 

Körjegyzőség 
Székhelye: 
Nagylók 

Nagylók –
Hantos 

Körjegyzőség 
Hantosi 

Kirendeltsége 

 
Összesen: 

Rendszeres személyi juttatások 
alapilletmények: 

8.562 4.437 12.999 

Rendszeres személyi juttatások- 
pótlékok: 

1789 550 2.339 

Soros lépések miatti 
illetményváltozások: 

0 510 510 
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Rendszeres személyi juttatások 

összesen: 

10.351 5.497 15.848 

 Nem rendszeres személyi 
juttatások  

2.416 1.192 3.608 

Személyi juttatások összesen: 12.767 6.689 19.456 
 Munkaadókat terh. Járulékok  3.225 1.626 4.851 
Munkáltató által fiz.szja. 343 206 549 
Telefon: 20  20 
Egyéb üzemeltetési szolg. 
(továbbképzés, belföldi kiküldetés, 
reprezentáció stb.) 

135 135 270 

Dologi kiadások összesen: 498 341 839 
Kiadások mindösszesen: 16.490 8.656 25.146 
 

A körjegyzőség 2010. évi engedélyezett létszámkerete: 8 fő  
 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős:   Tóth József polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 

Ezt követően Nagylók és Hantos Községi Önkormányzatok képviselő-testülete rátér a 3./ 
napirendi pont tárgyalására. 
 
 

3./ Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi teljesítménykövetelményeinek  
     alapját képező kiemelt célok meghatározása  
     Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző  
     (Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
Elmondja, mivel Nagylók Községi Önkormányzat és Hantos Községi Önkormányzat közösen 
tartja fenn Nagylók-Hantos Községek Körjegyzőségét, ezért a köztisztviselők egyéni 
munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény-követelményeit a körjegyzőséget 
fenntartó önkormányzatok közös testületi ülésen határozzák meg. 2010. évre vonatkozóan a 
teljesítménykövetelmények három fő pontban kerültek meghatározásra kiemelt célok, 
általános célok és eseti célok tekintetében. Természetesen, a képviselők is élhetnek 
javaslattételi jogukkal.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, további javaslat nem hangzott el Virág József 
polgármester szavazásra teszi fel a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését 
megalapozó teljesítménykövetelmények elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2010. (II. 15.) számú határozata 

 
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény 

követelményekről 2010. évre 
 

Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselőik egyéni 
munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény követelményeket – az 1992. évi 
XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – 2010. évre 
vonatkozóan az alábbiakban határozza meg: 
 

I. Kiemelt célok: 
1) Az önkormányzatok ciklusprogramjában meghatározott gazdasági céljainak, éves 

költségvetési irányelveinek való megfelelés, kötelező feladatainak ellátásáról való 
gondoskodás, az önkormányzati beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi 
lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok törvényes és 
gazdaságos megvalósítása. 

 
2) Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a 

rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása. 
 

3) A kultúrált határidőben történő és a jogszabályoknak megfelelő ügyintézés biztosítása, 
az ügyintézők képzése, továbbképzése. 

 
4) A polgármester és a körjegyző önkormányzati és államigazgatási jogkörének 

törvényes és hatékony ellátásának elősegítése, biztosítása. 
 

 

II. Általános célok: 
1.) Az önkormányzati intézmények szakmai munkájának elősegítése, részvétel a fenntartói 
irányításban, ellenőrzésben. 
 
2.) A települések környezeti és közterületi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése, 
javítása. 

 
3.) A képviselő-testületek, bizottságok törvényes működési feltételeinek biztosítása,  a 
döntést megelőző dokumentumok, előterjesztések előkészítése, az alternatívák feltárása, 
közreműködés a döntések végrehajtásában. 

 
4.) Helyi bevételek, befizetési kötelezettségek fokozott, folyamatos figyelemmel kísérése, 
hatékonyságának javítása. 

 
5) Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése és összeállítása. 

 
6) A helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. 

 
7) Önkormányzati társulásokkal, kistérségi együttműködéssel kapcsolatos feladatok 

törvényes és hatékony ellátása. 
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III. Eseti célok: 
1.) Önkormányzatok működését befolyásoló jogszabályok és jogszabályváltozások 
figyelemmel kísérése, illetékesek tájékoztatása. 

 
2.) A vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek korrekt 
tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása, 
lehetőség szerinti csökkentése. 

 
4.) Az országgyűlési képviselői valamint az önkormányzati választás megfelelő 
előkészítése, lebonyolítása  

 
5.) Az elnyert pályázatok megvalósításában való aktív részvétel. (előkészítés, beruházás, 
elszámolás stb.) 

 
Felelős:    Virág József polgármester 
                 Gálné Papp Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény 
értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Nagylók Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2010. (II. 15.) számú határozata 

 
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény 

követelményekről 2010. évre 
 

Nagylók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselőik egyéni 
munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény követelményeket – az 1992. évi 
XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – 2010. évre 
vonatkozóan az alábbiakban határozza meg: 
 

I. Kiemelt célok: 
1.) Az önkormányzatok ciklusprogramjában meghatározott gazdasági céljainak, éves 

költségvetési irányelveinek való megfelelés, kötelező feladatainak ellátásáról való 
gondoskodás, az önkormányzati beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi 
lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok törvényes és 
gazdaságos megvalósítása. 

 
2.) Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a 

rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása. 
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3.) A kultúrált határidőben történő és a jogszabályoknak megfelelő ügyintézés biztosítása, 
az ügyintézők képzése, továbbképzése. 

 
4.) A polgármester és a körjegyző önkormányzati és államigazgatási jogkörének 

törvényes és hatékony ellátásának elősegítése, biztosítása. 
 

II. Általános célok: 
1.) Az önkormányzati intézmények szakmai munkájának elősegítése, részvétel a fenntartói 
irányításban, ellenőrzésben. 
 
2.) A települések környezeti és közterületi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése, 
javítása. 

 
3.) A képviselő-testületek, bizottságok törvényes működési feltételeinek biztosítása,  a 
döntést megelőző dokumentumok, előterjesztések előkészítése, az alternatívák feltárása, 
közreműködés a döntések végrehajtásában. 

 
4.) Helyi bevételek, befizetési kötelezettségek fokozott, folyamatos figyelemmel kísérése, 
hatékonyságának javítása. 

 
5.) Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése és összeállítása. 

 
6.) A helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. 

 
7.) Önkormányzati társulásokkal, kistérségi együttműködéssel kapcsolatos feladatok 

törvényes és hatékony ellátása. 
 

III. Eseti célok: 
1.) Önkormányzatok működését befolyásoló jogszabályok és jogszabályváltozások 
figyelemmel kísérése, illetékesek tájékoztatása. 

 
2.) A vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek korrekt 
tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása, 
lehetőség szerinti csökkentése. 

 
4.) Az országgyűlési képviselői valamint az önkormányzati választás megfelelő 
előkészítése, lebonyolítása. 

 
5.) Az elnyert pályázatok megvalósításában való aktív részvétel. (előkészítés, beruházás, 
elszámolás stb.) 

 
Felelős:    Tóth József polgármester 
                  Gálné Papp Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 
                                                    
 

Az együttes képviselő-testületi ülésen több hozzászólás nem hangzott el.  
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Tóth József polgármester:  
Megköszöni a megjelenteknek a részvételt, az együttes képviselő-testületi ülést 1655 órakor 
bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 

Nagylók Községi Önkormányzat részéről:   Hantos Községi Önkormányzat részéről:  
 
 
 
  Tóth József       Virág József  
                        polgármester      polgármester  
 

 
 

Gálné Papp Erika  
körjegyző 

 
 
 

  Viniczai Mária      Koncz Ferenc  
  jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő  
 
 
 
         Suhaj Józsefné  
         jkv. hitelesítő  
   

 


