
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Nagylók és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.  
    november 29-én 1700 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Közösségi Ház Konferencia terme 
 
 
Jelen vannak: Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
   Tóth József    polgármester 
   Arany Zsolt    alpolgármester 
   Takácsné Erdélyi Mária  alpolgármester 
   Balogh Ágnes    
   Horgosi János 
   Viniczai Mária   települési képviselők 
 
   Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
   Fischer József   polgármester 
   Hangyál Csaba   
    Suhaj Józsefné   települési képviselők 
 
 
Meghívottak:  Gálné Papp Erika   körjegyző 
    Durmitsné Kókai Katalin  gazdálkodási főmunkatárs 
    Koncz Tímea   külsős alpolgármester Hantos 
     
 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti az együttes testületi ülés minden kedves résztvevőjét. Megállapítja, hogy 
a Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a megválasztott 7 fő települési 
képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. 
 
Az együttes testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete részéről Arany Zsolt alpolgármestert javasolja. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Arany Zsolt alpolgármestert 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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Tóth József polgármester: 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban szereplő napirendek figyelembevételével. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 6 igen 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 közös testületi ülés minden kedves résztvevőjét. Megállapítja, hogy 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 fő települési 
képviselőből 3 fő jelen van, a képviselő-testület 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, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban szereplő napirendek 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 2011. évi költségvetésének 
     ¾ éves teljesítése 
     Előadó: Tóth József polgármester 
 
2./ Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetése 
     koncepciója 
     Előadó: Tóth József polgármester 
 
3./ Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése 
     Előadó: Tóth József polgármester 
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4./ Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetése módosítása 
     Előadó: Tóth József polgármester 
 
5./ Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Tóth József polgármester 
 
 
Nagylók és Hantos Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete rátér az 1./ napirendi pont 
tárgyalására. 
 
 
1. napirend 
Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének ¾ 
éves teljesítése 
Előadó: Tóth József polgármester 
(Jelentés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetésének ¾ éves teljesítése beszámoló számszaki  részét  és a határozati javaslatot 
mindenki kézhez kapta.  
 
Tóth József Nagylók Község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos Község 
polgármesterének. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a hantosi képviselők is megkapták az anyagot. Kérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása a napirendhez? 
 
A napirenddel kapcsolatban Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester a Védőnői Szolgálat 2011. 
évi ¾ éves 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 
 

134./2011. (XI. 29.) számú határozata 
 

A képviselő-testület a Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. 
évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolója tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. 
évi költségvetésének ¾ éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 
               Előirányzat           Előirányzat 
Átvett pénzeszköz MEP-től    3.191 eFt   2.389 eFt 
Összesen:      3.191 eFt   2.389 eFt 
 
 
Kiadás: 
 
               Előirányzat           Előirányzat 
Személyi juttatás     2.000 eFt   1.787 eFt 
Járulék        499 eFt      472 eFt 
Dologi kiadás         527 eFt      186 eFt 
Összesen:      3.026 eFt   2.445 eFt 
 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
 
Fischer József Hantos Község polgármestere visszaadja a szót Tóth József Nagylók Község 
polgármesterének. 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Megkérdezi Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a napirenddel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester a Védőnői Szolgálat 2011. évi 
¾ éves 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: 
 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

162/2011. (XI. 29.) számú határozata 
 
 

Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének  
I-III. negyedévi végrehajtásáról 

 
 
A képviselő-testület a Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. 
évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolója tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. 
évi költségvetésének ¾ éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 
               Előirányzat           Előirányzat 
Átvett pénzeszköz MEP-től    3.191 eFt   2.389 eFt 
Összesen:      3.191 eFt   2.389 eFt 
 
 
Kiadás: 
 
               Előirányzat           Előirányzat 
Személyi juttatás     2.000 eFt   1.787 eFt 
Járulék        499 eFt      472 eFt 
Dologi kiadás         527 eFt      186 eFt 
Összesen:      3.026 eFt   2.445 eFt 
 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Tóth József polgármester 
 
 
Ezt követően a két képviselő-testület rátér a 2./ napirend tárgyalására. 
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2. napirend 
Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetése 
koncepciója 
Előadó: Tóth József polgármester 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a napirend anyagát mindenki kézhez kapta.  
 
 
Tóth József Nagylók Község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos Község 
polgármesterének. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a hantosi képviselők is megkapták az anyagot. Bízik benne, hogy fog 
teljesülni a tervezet.  
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy Hantoson elégedettek az új védőnő munkájával. Úgy 
gondolja jól döntött a két testület. 
Kérdezi Hantos Község Képviselő-testületét, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendhez? 
Elfogadásra javasolja a Védőnői Szolgálat 2012. évi koncepcióját. 
 
A napirenddel kapcsolatban Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester a Védőnői Szolgálat 2012. 
évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

135./2011. (XI. 29.) számú határozata 
 

Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi  
költségvetési koncepciójáról 

 
 

A képviselő-testület Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetési koncepciója tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás 2012. évi koncepcióját elfogadja. 
 
Utasítja a polgármester, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: azonnal 
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Fischer József Hantos Község polgármestere visszaadja a szót Tóth József Nagylók Község 
polgármesterének. 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a védőnő illetménye a bértábla szerint lett megállapítva, így a személyi 
kiadásokon és a szükséges dologi kiadásokon túl várhatóan  a bevételekből kb. fél millió 
forint a tanácsadókra fordítható majd. 
Megkérdezi Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a napirenddel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 
A napirenddel kapcsolatban Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester a Védőnői Szolgálat 2011. évi 
¾ éves teljesítésével kapcsolatos határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

163/2011. (XI. 29.) számú határozata 
 
 

Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi  
költségvetési koncepciójáról 

 
 

A képviselő-testület Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetési koncepciója tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás 2012. évi koncepcióját elfogadja. 
 
Utasítja a polgármester, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Tóth József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Ezt követően a két képviselő-testület rátér a 3./ napirend tárgyalására. 
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3. napirend 
Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése 
Előadó: Tóth József polgármester 
(Jelentés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóth József polgármester 
 
A napirend anyagát a nagylóki képviselő-testület minden tagja kézhez kapta. 
 
 
Tóth József Nagylók Község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos Község 
polgármesterének. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy az írásos anyag Hantos Község Képviselő-testületének is kiment. Kérdezi a 
körjegyző asszonyt, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kiegészíteni valója? 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatban kiegészítenivalója nincs, de ha kérdése van 
valakinek, szívesen válaszol rá. 
 
A napirenddel kapcsolatban Hantos Község Képviselő-testületének hozzászólása, kérdése nem 
volt, Fischer József polgármester a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének ¾ éves 
teljesítéséről szóló határozat javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

136/2011. (XI. 29.) számú határozata 
 

Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének ¾  negyedéves 
teljesítéséről 

 
 
A Képviselő-testület Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének ¾ negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
A Képviselő-testület Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének ¾ negyedéves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg: 
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 adatok ezer Ft-ban 
B e v é t e l Mód. 

előirányzat 
Teljesítés 

(I.01 – 
 IX.30-ig) 

Telj. %-a 
mód.eir- 

hez 
viszonyítva 

Várh.telj. 
XII-31-ig 

Várható 
maradvány 

Normatía      
-ebből: körj.műk.hez 
alapnormatíva  
–prémium évek 
- keresetkiegészítés 

 
5.118 

 
2.150 

 
70,7 

 
5.118 

 
0 

Nagylók Községi 
Önkormányzat 
hozzájárulás 

 
10.059 

 
6.676 

 
66,4 

 
10.059 

 
0 

Hantos Községi 
Önkormányzat 
hozzájárulás 

 
9.399 

 
6.743 

 
71,7 

 
9.399 

 
0 

Összesen: 24.576 17.917 72,9 24.576 0 
 
 
 

K i a d á s 
Mód. 
Előir. 

Teljesítés (I.01-
IX.30-ig) 

Telj. %-a 
mód.eirhez 
viszonyítva 

Várh.telj. 
XII-31-ig 

Várható 
maradvány 

Személyi jutt. 19.183 14.137 73,7 19.183 0 
Járulékok 4.817 3.435 71,3 4.817 0 
Dologi kiad. 576 324 56,3 576 0 
Összesen: 24.576 17.896 72,8 24.576 0 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2011. november 30., végrehajtás folyamatos. 
 
 
Fischer József Hantos Község polgármestere visszaadja a szót Tóth József Nagylók Község 
polgármesterének. 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése a körjegyzőség ¾ éves költségvetésével 
kapcsolatban? 
 
 
A napirenddel kapcsolatban Nagylók Község Képviselő-testületének hozzászólása, kérdése 
nem volt, Tóth József polgármester a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének ¾ éves 
teljesítéséről szóló határozat javaslatot szavazásra teszi fel. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

164/2011. (XI. 29.) számú határozata 
 
 

Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének ¾  negyedéves 
teljesítéséről 

 
 
A Képviselő-testület Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének ¾ negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
A Képviselő-testület Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének ¾ negyedéves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 adatok ezer Ft-ban 
B e v é t e l Mód. 

előirányzat 
Teljesítés 

(I.01 – 
 IX.30-ig) 

Telj. %-a 
mód.eir- 

hez 
viszonyítva 

Várh.telj. 
XII-31-ig 

Várható 
maradvány 

Normatía      
-ebből: körj.műk.hez 
alapnormatíva  
–prémium évek 
- keresetkiegészítés 

 
5.118 

 
2.150 

 
70,7 

 
5.118 

 
0 

Nagylók Községi 
Önkormányzat 
hozzájárulás 

 
10.059 

 
6.676 

 
66,4 

 
10.059 

 
0 

Hantos Községi 
Önkormányzat 
hozzájárulás 

 
9.399 

 
6.743 

 
71,7 

 
9.399 

 
0 

Összesen: 24.576 17.917 72,9 24.576 0 
 
 
 

K i a d á s 
Mód. 
Előir. 

Teljesítés (I.01-
IX.30-ig) 

Telj. %-a 
mód.eirhez 
viszonyítva 

Várh.telj. 
XII-31-ig 

Várható 
maradvány 

Személyi jutt. 19.183 14.137 73,7 19.183 0 
Járulékok 4.817 3.435 71,3 4.817 0 
Dologi kiad. 576 324 56,3 576 0 
Összesen: 24.576 17.896 72,8 24.576 0 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Tóth József polgármester 
Határidő: 2011. november 30., végrehajtás folyamatos. 
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Ezt követően a két képviselő-testület rátér a 4./ napirend tárgyalására. 
 
 
4. napirend 
Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetése módosítása 
Előadó: Tóth József polgármester 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a napirendhez tartozó anyagot mindenki kézhez kapta, melyben látható, hogy 
a népszámlálás pénzügyi lebonyolításával kapcsolatban kellett a költségvetés módosítani. 
 
 
Tóth József Nagylók Község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos Község 
polgármesterének. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ő is megerősíti, hogy a népszámlálás pénzügyi lebonyolítása a körjegyzőségen keresztül 
tudott megvalósulni, ez indokolja a módosítást. 
Kérdezi Hantos Község Képviselő-testületét, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása? 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester 
a Körjegyzőség költségvetésének módosításával kapcsolatos határozati javaslatot szavazásra 
teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

137/2011. (XI. 29.) számú határozata 
 

Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosításáról 
 
 

Nagylók Községi önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylók – 
Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló írásos 
előterjesztést és azt változatlan formában jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetés 
módosítását 25.865.000,-Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt 
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

• Személyi juttatások:   20.098.000,-Ft 
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• Munkaadókat terhelő járulékok:    5.041.000,-Ft 
• Dologi kiadások:        726.000,-Ft 
• Összesen:   25.865.000,-Ft 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős:  Fischer  József polgármester 
 
Határidő: 2011. november 30. 
 
 
 
Fischer József Hantos Község polgármestere visszaadja a szót Tóth József Nagylók Község 
polgármesterének. 
 
 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése a körjegyzőség költségvetésének 
módosításával kapcsolatban? 
 
 
A napirenddel kapcsolatban Nagylók Község Képviselő-testületének hozzászólása, kérdése 
nem volt, Tóth József polgármester a Körjegyzőség költségvetésének módosításával 
kapcsolatos határozat javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

164/2011. (XI. 29.) számú határozata 
 

Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosításáról 
 
 

Nagylók Községi önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylók – 
Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló írásos 
előterjesztést és azt változatlan formában jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetés 
módosítását 25.865.000,-Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt 
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

• Személyi juttatások:   20.098.000,-Ft 
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• Munkaadókat terhelő járulékok:    5.041.000,-Ft 
• Dologi kiadások:        726.000,-Ft 
• Összesen:   25.865.000,-Ft 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: Tóth József polgármester 
 
Határidő: 2011. november 30. 
 
 
 
Ezt követően a két képviselő-testület rátér a 5./ napirend tárgyalására. 
 
 
5. napirend 
Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési koncepciója 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatban az anyagot mindenki kézhez kapta, kéri az ezzel 
kapcsolatos véleményeket, javaslatokat. 
 
 
Tóth József Nagylók Község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos Község 
polgármesterének. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy Hantos Község Képviselő-testületének is minden tagja megkapta az írásos 
anyagot. Kérdezi a körjegyző asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója a koncepcióval 
kapcsolatban? 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Elmondja, hogy kiegészítenivalója  nincs, a Kormány által  2012. évre vonatkozó 
költségvetési  törvényjavaslat a 2011-es évvel megegyező számokat tartalmazza jórészt, 
amely esetleges  módosítások miatt még változhat. 
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján lett tervezve a körjegyzőség költségvetés. A 
bevétel  és a  kiadások is a  2011-es évi szinten lettek  tervezve. 
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Fischer József polgármester: 
 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése a koncepcióval 
kapcsolatban?  
Javasolja elfogadásra a Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési 
koncepcióját. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester a 
Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának határozati javaslatát szavazásra teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

138/2011. (XI.29.) számú határozata 
 

Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról 

 
A képviselő-testület Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról című előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség 2012. évi koncepcióját 
változatlan formában elfogadja. A koncepció a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
A 20121. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg. 
 
A bevételeknél az állami normatívát, valamint az önkormányzatok hozzájárulásait kell 
tervezni. 
 
Személyi kiadások: 

- bérfejlesztésre nem tervezhető, csak a soros lépés miatt 
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat 
- jutalmazás nem tervezhető 
- a köztisztviselők cafetéria keretének mértéke a 2011. évi összeggel tervezhető 

 
Dologi kiadások: 

- a dologi kiadások a 2011. évi szinten tervezhető 
 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Fischer József Hantos Község polgármestere visszaadja a szót Tóth József Nagylók Község 
polgármesterének. 
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Tóth József polgármester: 
 
Kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése a körjegyzőség 2012. évi költségvetési 
koncepciójával kapcsolatban? 
 
 
A napirenddel kapcsolatban Nagylók Község Képviselő-testületének hozzászólása, kérdése 
nem volt, Tóth József polgármester a Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójával  
kapcsolatos határozat javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

166/2011. (XI.29.) számú határozata 
 
 

Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról 

 
 
A képviselő-testület Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról című előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség 2012. évi koncepcióját 
változatlan formában elfogadja. A koncepció a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
A 20121. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg. 
 
A bevételeknél az állami normatívát, valamint az önkormányzatok hozzájárulásait kell 
tervezni. 
 
Személyi kiadások: 

- bérfejlesztésre nem tervezhető, csak a soros lépés miatt 
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat 
- jutalmazás nem tervezhető 
- a köztisztviselők cafetéria keretének mértéke a 2011. évi összeggel tervezhető 

 
Dologi kiadások: 

- a dologi kiadások a 2011. évi szinten tervezhető 
 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: Tóth József polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a közös nyílt ülésen több napirend nem szerepel, megköszöni a részvételt, az 
ülést 1725 órakor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 Tóth József              Fischer József 
           polgármester               polgármester 
 
 
 

 
Gálné Papp Erika 

körjegyző 
 
 
 
 

 Arany Zsolt              Suhaj Józsefné 
          jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 

 
  
 


