
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nagylók és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április  
    26-án 1700 órai kezdettel tartott együttes üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza Tanácsterme Nagylók Község Önkormányzata 
 
Jelen vannak: Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
   Tóth József    polgármester 
   Arany Zsolt 
   Balogh Ágnes 
   Horgosi János 
   Takácsné Erdélyi Mária 
   Viniczai Mária   települési képviselők 
 
   Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
   Fischer József 
   Hangyál Csaba 
   Suhaj Józsefné   települési képviselők 
 
Meghívottak: Gálné Papp Erika   körjegyző 
   Durmitsné Kókai Katalin  gazdálkodási főmunkatárs 
   Koncz Tímea    hantosi külsős alpolgármester 
   Bölcsföldi Eszter   védőnő 
   Nagyné Tóbel Mária   vezető védőnő 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a mai együttes testületi ülés minden kedves résztvevőjét. Külön köszönti 
Nagyné Tóbel Mária vezető védőnőt és Bölcsföldi Eszter védőnőt. 
Megállapítja, hogy a Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a 
megválasztott 7 fő települési képviselőből 6 fő jelen van. Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselőt-testülete  határozatképes. 
 
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Nagylók Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Takácsné Erdélyi Mária települési képviselőt 
javasolja. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Takácsné Erdélyi Mária települési képviselőt 5 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megválasztotta. 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével. 
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 6 szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
Tóth József Nagylók Község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos Község 
polgármesterének. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Sok szeretettel köszönti a két képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Itt szeretné 
megragadni az alkalmat, hogy bemutassa külsős alpolgármesterüket, Koncz Tímeát, aki segíti 
a képviselő-testület munkáját. 
Megállapítja, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a 
megválasztott 5 fő települési képviselőből 3 fő jelen van ketten jelezték, hogy nem tudnak 
részt venni. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 jelenlévő taggal 
határozatképes.      
 
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Suhaj Józsefné települési képviselőt javasolja. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Suhaj Józsefné települési képviselőt 3 igen szavazattal,  
tartózkodás, és ellenszavazat nélkül megválasztotta. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóan szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
1./ Nagylók–Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének                
     teljesítéséről szóló beszámoló 
     Előadó: Tóth József polgármester 
 
2./ Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
     szóló beszámoló 
     Előadó: Tóth József polgármester 
 
 
Nagylók és Hantos Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete rátér az 1./ napirendi pont 
tárgyalására. 
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1. napirend  
Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámoló 
Előadó: Tóth József polgármester    
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Kéri Hantos Község Polgármesterét, hogy először Hantos Község Képviselő-testülete 
tárgyalja meg a napirendet.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot a 
képviselő-testület tagjai kézhez kapták. ( Jegyzőkönyvhöz csatolva) Megkérdezi Gálné Papp 
Erika körjegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatban kíván-e valami kiegészítést tenni. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó 
Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató részletesen tartalmazza 
a Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását. Ahogy a tájékoztatóból is kitűnik, a 
Társulás- ha minimális összegű- de tartalékkal zárt, amit a két tanácsadó fenntartási 
költségeire lehetne fordítani.  
Természetesen, ha a Nagylók-Hantos Védőnői Társulás 2010. évi költségvetésének 
teljesítésével kapcsolatosan kérdés merül fel ,  szívesen válaszol rá Ő is és a jelenlévő 
gazdálkodási munkatárs is..  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása ? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete részéről 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester a Védőnői Szolgálat 2010. 
évi költségvetésének teljesítésével kapcsolatos határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
38./2010.(  IV. 26. )   számú h a t á r o z a t  a 

 
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi   

költségvetésének    teljesítéséről.  
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók – Hantos 
Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás  2005. december 28-án aláírt 
Társulási megállapodásának 4.16. pontjában meghatározott előzetes 
véleményezési jogával élve megtárgyalta a Nagylók – Hantos Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 
szóló   beszámolót . 
 
 A  Képviselő-testület elfogadja és egyetért azzal, hogy a Nagylók – 
Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi 
költségvetésének végrehajtása 3.110.000- Ft teljesített kiadással - és 
3.187.000 Ft.- bevétellel valamint 77. 000.-Ft pénzmaradvánnyal 
kerüljön elfogadásra 

 
A Képviselő-testület elfogadja és egyetért azzal, hogy a  kiemelt kiadások  
az alábbiak szerint kerüljenek megállapításra: 

    - személyi jellegű                            : 2.318.000 - Ft  
    - személyi juttatás járuléka  : 603.000    - Ft 
    - dologi jellegű    :  189.000    - Ft 
 

A  Képviselő-testület elfogadja, és egyetért azzal,  hogy a 2010. évi 
pénzmaradvány  a Hantos és Nagylók településen üzemeltett tanácsadók 
rezsiköltségeinek fedezetére kerüljön felhasználásra.  
 

         A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a  Képviselő-    
        testület döntéséről Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő- 
         testületét értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
                       Felelős:   Fischer József polgármester 

    Határidő: 2011. április 26.  
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot a 
képviselő-testület tagjai kézhez kapták. ( Jegyzőkönyvhöz csatolva)  
Elmondja, hogy a Társulás esetében nem  bonyolult költségvetésről van szó, a tájékoztató 
átlátható. A védőnői feladatellátással kapcsolatban felmerült majdnem összes költség benne 
van, kivéve a tanácsadói helyiséggel kapcsolatos költségek, melyeket a megállapodás alapján 
az önkormányzatok külön, saját költségvetésükből fedezik. A 77. eFt pénzmaradvány ezen 
fenntartási költségek finanszírozására fordíthatók. A Védőnői Társulás költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolóból látható, hogy egy magasabb bérrel alkalmazott védőnő 
esetében a  pénzmaradvány összege alacsony, míg a 2009. évben a pályakezdő védőnő 
alkalmazása esetén ez az összeg magasabb volt.  
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása ? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete részéről sem hangzott el, Tóth József polgármester a Védőnői Szolgálat 
2010. évi költségvetésének teljesítésével kapcsolatos határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
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A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

67/2011. (IV.26.) számú határozat 
 

Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 
2010. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
Nagylók  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók – Hantos Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás  2005. december 28-án aláírt Társulási 
megállapodásának 4.16. pontjában meghatározottak szerint  megtárgyalta a Nagylók – 
Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 
szóló   beszámolót . 
 
A  Képviselő-testület  a Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. 
évi költségvetésének végrehajtását 3.110.000- Ft teljesített kiadással - és 3.187.000 Ft.- 
bevétellel valamint 77. 000.-Ft pénzmaradvánnyal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület  a  kiemelt kiadások  az alábbiak szerint  fogadja el: 
    - személyi jellegű:                                     2.318.000 - Ft  
    - személyi juttatás járuléka  :             603.000 - Ft 
    - dologi jellegű:                                189.000 - Ft 
 
A  Képviselő-testület elfogadja, és egyetért azzal,  hogy a 2010. évi pénzmaradvány  a 
Hantos és Nagylók településen üzemeltett tanácsadók rezsiköltségeinek fedezetére 
kerüljön felhasználásra.  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Tóth József polgármester 
Határidő: 2011. április 26.  
 
 
Ezt követően rátér a két képviselő-testület a 2./ napirend tárgyalására. 
 
 
2. napirend 
Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámoló 
Előadó: Tóth József polgármester 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Ismét kéri Hantos Község Polgármesterét, hogy először Hantos Község Képviselő-testülete 
tárgyalja meg a napirendet.   
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Fischer József polgármester: 
 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége  2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot a képviselő-
testület tagjai kézhez kapták. ( Jegyzőkönyvhöz csatolva) Megkérdezi Gálné Papp Erika 
körjegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatban kíván-e valami kiegészítést tenni. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató részletesen tartalmazza a Körjegyzőség  
2010. évi költségvetésének végrehajtását.  
Ahogy a tájékoztatóból is kitűnik, a Körjegyzőség 2010. évi működéséhez Hantos Községi 
Önkormányzatnak 783.ezer forinttal még hozzá kell járulni. 
 Ennek oka az, hogy Hantos Községi Önkormányzat részére- a megállapodásnak megfelelően- 
a rendszeres bér- és járulék illetve a dologi kiadások 1/12-ed része került számlázásra, amely 
számlákat  Hantos Községi Önkormányzat ki is egyenlített. 
A Körjegyzőség  éves költségvetésben jóváhagyott Hantos Községi Önkormányzat tervezett 
hozzájárulásából tehát – a megállapodásnak megfelelően -levonásra kerültek a nem 
rendszeres juttatások- jubileumi jutalom- összegei illetve ezek járulékai, melyekről külön 
számla került kiállításra és melyet szintén kiegyenlített Hantos Község Önkormányzata. 
Számítási hiba miatt azonban Hantos Községi önkormányzat hozzájárulásából került 
levonásra a Nagylók Községi Önkormányzat által finanszírozandó ( székhelyen dolgozó kettő 
köztisztviselőt érintő) jubileumi jutalmak összege is, így a havi, rendszeresen fizetendő 
részletek összege kevesebb összeggel került megállapításra és ebből fakad a 783 ezer forint 
Hantos által még fizetendő hozzájárulás.  
  
Ugyanakkor fontosnak tartja elmondani azt is, hogy a körjegyzőség 2010. évi 
költségvetésének  végrehajtásáról szóló tájékoztatóból kitűnik az is, hogy a Társulás 
gazdaságilag is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a körjegyző bérét és járulékait az állami 
normatíva fedezte, a körjegyzőség működésére a takarékos működés volt jellemző, a 
jóváhagyott költségvetéshez képest megtakarítás mutatkozik. 
Természetesen, ha a Nagylók-Hantos Községek körjegyzősége  2010. évi költségvetésének 
teljesítésével kapcsolatosan kérdés merül fel ,  szívesen válaszol rá Ő is és a jelenlévő 
gazdálkodási munkatárs is..  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a körjegyzőség beszámolójával kapcsolatban van-e 
valakinek  kérdése, hozzászólása ? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Hantos Község Képviselő-testülete részéről kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester a Körjegyzőség 2010. évi 
költségvetésének teljesítésével kapcsolatos határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
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A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39./2011.(IV.26.) számú 
határozata 

 
Nagylók-Hantos Községek  Körjegyzősége  2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A Képviselő-testület a Nagylók-Hantos Községek  Körjegyzősége  2010. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló  beszámolóját az előterjesztés szerint megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzőség  2010. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót  24.448.000 Ft teljesített bevétellel 
24.448.000 Ft teljesített kiadással az  
 
Bevétel: 
 Módosított előirányzat Teljesítés 
Állami alap hozzájárulás: 3.042 e Ft 3.042 e Ft 
Ösztönző hozzájárulás: 2.076 eFt 2.076 e Ft 
Kereset kiegészítés 784.e Ft 784 eFt 
Átvett pénzeszköz  
Hantos Községi Önk.                             8.452 eFt 7.454 e Ft 
Átvett pénzeszköz  
 Nagylók Községi Önk. 11.792 eFt 11.092 e Ft 
Összesen: 25.146  eFt 24.448 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 19.456 eFt 19.177 eFt 
Járulék 4.851 eFt 4.602 eFt 
Dologi kiadás 839 eFt 669 eFt 
Összesen: 25.146 eFt 24.448 eFt 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a Nagylók Községi Önkormányzatot 
megillető, Nagylók-Hantos Községek Körjegyzőségének 2010. évi működési költségeihez 
szükséges  783.000 Ft átutalásáról gondoskodjon,    szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 Felelős:   Fischer József polgármester 
 
Határidő: 2011. április 30.  

 
 

Tóth József polgármester: 
 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot a képviselő-
testület tagjai kézhez kapták. ( Jegyzőkönyvhöz csatolva)  
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Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a körjegyzőség beszámolójával kapcsolatban van-e 
valakinek  kérdése, hozzászólása ? 
 
Viniczai Mária képviselő: 
 
Kérdezi, hogy a bevételeknél mit jelent az ösztönző hozzájárulás? 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a körjegyzőség bevételei az állami normatívákból és az 
önkormányzatok hozzájárulásiból tevődik össze. Az állami normatívák kettő nagyobb 
részből- alap- és ösztönző hozzájárulásból - tevődik össze. Az ösztönző hozzájárulás az alap-
hozzájáruláson túl illeti meg a körjegyzőséget. Esetünkben az ösztönző hozzájárulás összege 
tekintettel arra, hogy  két községből álló körjegyzőségünk van és  körjegyzőséghez tartozó 
községek egüttes lakosságszáma meghaladja az 1 000 főt, 173 000 forint/körjegyzőség/hónap,  
 
Az ösztönző hozzájárulás, ahogy neve is mutatja arra szolgál, hogy elsősorban 
kistelepüléseket arra ösztönözze, hogy ne önállóan tartsanak fenn hivatalt, hanem 
körjegyzőség fenntartásával lássák el igazgatási feladataikat. 
 
A megállapodás alapján mind az alap-, mind az ösztönző hozzájárulás a körjegyző bérének és 
járulékainak finanszírozására kell fordítani.  
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Kiegészítésképpen elmondja, hogy még több normatívát lehetne igényelni, de ezeknek a mi 
önkormányzataink már nem felelnek meg, ilyen például, ha három kisebb önkormányzat hoz 
létre körjegyzőséget, akkor nagyobb összegű ez az ösztönző hozzájárulás. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József 
polgármester a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége  2010. évi költségvetésének 
teljesítésével kapcsolatos határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

68/2011.(IV.26.) számú határozata 
 

 
Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A Képviselő-testület a Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzőség 2010. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 24.448.000 Ft teljesített bevétellel 
24.448.000 Ft teljesített kiadással az  
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Bevétel: 
 Módosított előirányzat Teljesítés 
Állami alap hozzájárulás: 3.042 e Ft 3.042 e Ft 
Ösztönző hozzájárulás: 2.076 eFt 2.076 e Ft 
Kereset kiegészítés 784.e Ft 784 eFt 
Átvett pénzeszköz  
Hantos Községi Önk.                             8.452 eFt 7.454 e Ft 
Átvett pénzeszköz  
 Nagylók Községi Önk. 11.792 eFt 11.092 e Ft 
Összesen: 25.146  eFt 24.448 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 19.456 eFt 19.177 eFt 
Járulék 4.851 eFt 4.602 eFt 
Dologi kiadás 839 eFt 669 eFt 
Összesen: 25.146 eFt 24.448 eFt 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:   Tóth József  polgármester 
Határidő: 2011. április 30.  

 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a közös nyílt ülésen több napirend nem szerepel, megköszöni a részvételt, az 
ülést 1723 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth József        Fischer József 
           polgármester          polgármester 
 

Gálné Papp Erika 
körjegyző 

 
 
       Takácsné Erdélyi Mária       Suhaj Józsefné 
    jkv. hitelesítő         jkv. hitelesítő 
 


