
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nagylók és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 
    15-én 1700 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Községháza tanácsterme 
 
 
Jelen vannak: Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
   Tóth József    polgármester 
   Arany Zsolt    alpolgármester 
   Tanácsné Erdélyi Mária  alpolgármester 
   Balogh Ágnes 
   Viniczai Mária 
   Viniczai Ramóna   települési képviselők 
 
   Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
   Fischer József   polgármester 
   Fischerné Koncz Katalin   
   Hangyál Csaba 
   Suhaj Józsefné 
   Zab Zsuzsanna   települési képviselők 
 
 
Meghívottak: 
  Gálné Papp Erika   körjegyző 
  Durmitsné Kókai Katalin  gazdálkodási főelőadó 
  Koncz Tímea    külsős alpolgármester Hantos 
 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti az idei év első 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 jegyzőkönyvbe hitelesítőjének Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete részéről Viniczai Ramóna települési képviselőt javasolja. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Viniczai Ramóna települési képviselőt 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 
képviselő az együttes ülésen 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 5 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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
Napirend: 
1.) Nagylók – Hantos Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetése 
     Előadó: Tóth József polgármester 
 
2.) Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetés  
     Előadó: Tóth József polgármester 
 
3.) Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége teljesítmény értékelési célok meghatározása 
     Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző 
 
4.) Beszámoló Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról 
     Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző 
 
 
Nagylók és Hantos Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete rátér az 1.) napirendi pont 
tárgyalására. 
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1. napirend 
Nagylók – Hantos Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetése 
Előadó: Tóth József polgármester 
(Előterjesztés és határozati javaslata a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előterjesztést és határozati javaslatot minden képviselő-testületi tag kézhez 
kapta. Különösebben nem kíván hozzáfűzést tenni az előterjesztéshez, esetleg annyit, hogy 
nagyjából lehet látni, a körjegyzőség költségvetése az teljes mértékben megegyezik a tavalyi 
évivel. 
 
 
Átadja a szót Fischer József Hantos község polgármesterének, hogy vitassák meg a 
körjegyzőség 2012. évi költségvetését. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy Hantoson is minden képviselő kézhez kapta a napirendhez kapcsolódó 
anyagot. Az anyagban minden benne van. Lehet látni, hogy Hantosnál szerepel egy jubileumi 
kifizetés is. Miért? 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Valóban a Körjegyzőség Hantosi Kirendeltségén dolgozó egyik köztisztviselő az idei évben 
jubileumi jutalomra lesz jogosult. A jubileumi jutalom összegével   növekszik Hantos 
Önkormányzatnak a Körjegyzőség működtetésére átadandó  pénz nagysága a 2011. évihez 
képest.  
A Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége létrehozásáról szóló megállapodás 17.1. pontja 
alapján a Körjegyzőség működési fedezeteként  a mindenkor  hatályos állami költségvetési 
törvényben meghatározott központi költségvetési hozzájárulások szolgálnak.  
A Megállapodás 17.2. pontja alapján amennyiben a központi költségvetés a körjegyző bérét és 
annak járulékait továbbá a körjegyző részére biztosított mobiltelefon költségét és utazási 
költségtérítését nem fedezi, a többletköltségeket Nagylók Község Önkormányzata és Hantos 
Község Önkormányzata a tárgyév január 1-én hatályos lakosságszám arányosan viselik.  
Amennyiben a költségvetési évben az állami költségvetési támogatásból a Körjegyző 
foglalkoztatásának költségei levonása után többlet keletkezik, úgy a társult önkormányzatokat, 
mint pénzmaradvány szintén ugyanezen  lakosságszám  arányosan illeti meg . 
A Társulási megállapodás alapján a székhely településen dolgozó köztisztviselők bérét és 
járulékait Nagylók Községi Önkormányzat, a Hantosi Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők 
bérét és járulékait Hantos Községi önkormányzat fedezi. 
A  Körjegyzőség 2011. évi költségvetésében szereplő dologi kiadások összegére magasabb 
összeget javaslunk tervezni, mert  tavaly nem terveztük be sehova sem a tanfolyamok, illetve 
a továbbképzések összegeit.  
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Fischer József polgármester: 
 
Csak egy tájékoztatást szeretne kérni a jegyzőasszonytól, csak Nagylókon szerepel a 
telefonköltség, Hantoson miért nem? 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Elmondja, hogy a telefonköltségre tervezett évi  20 eFt a körjegyzőség költségvetésében azért 
Nagylókon lett tervezve, mert ez a körjegyző hivatali telefonjának költségeire van betervezve. 
Ahogy korábban már elmondta a  Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége létrehozásáról 
szóló megállapodás 17.1. pontja alapján a Körjegyzőség működési fedezeteként  a mindenkor  
hatályos állami költségvetési törvényben meghatározott központi költségvetési hozzájárulások 
szolgálnak.  
A Körjegyzőségi Társulás társulási  megállapodás alapján a  körjegyző bérét és annak 
járulékait továbbá a körjegyző részére biztosított mobiltelefon költségét és utazási 
költségtérítését a székhely településnél kell tervezni. Ez az oka annak, hogy a telefonköltség 
csak Nagylóknál szerepel.  
A Megállapodás 17.2. pontja alapján amennyiben a központi költségvetés a körjegyző bérét és 
annak járulékait továbbá a körjegyző részére biztosított mobiltelefon költségét és utazási 
költségtérítését nem fedezi, a többletköltségeket Nagylók Község Önkormányzata és Hantos 
Község Önkormányzata a tárgyév január 1-én hatályos lakosságszám arányosan viselik.  
Amennyiben a költségvetési évben az állami költségvetési támogatásból a Körjegyző 
foglalkoztatásának költségei levonása után többlet keletkezik, úgy a társult önkormányzatokat, 
mint pénzmaradvány szintén ugyanezen  lakosságszám  arányosan illeti meg . 
 
Kérdezi Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási főelőadót, hogy a  körjegyzőség 2012. évi 
költségvetése alapján a körjegyző bére és annak járulékainak továbbá a körjegyző részére 
biztosított mobiltelefon költségéhez és utazási költségtérítéséhez a központi költségvetés által 
biztosított normatíván felül  kell-e illetve mennyit kell a két önkormányzatnak biztosítani? 
 
Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási főelőadó: 
 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy Hantos községnek 99 eFt-ot, Nagylóknak 112 eFt-ot 
kell hozzátenni az állami normatívához. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megköszöni a választ. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése? 
A körjegyzőség 2012. évi költségvetését elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester a 
Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének határozati javaslatát szavazásra teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

 
12/2012. (II.15.) számú határozata 

 
Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetéséről 

 
 

A képviselőtestület a Nagylók – Hantos Körjegyzőség 2012. évi költségvetési javaslata 
című előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség  2012. 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 9.623 
Hantos Községtől: 
körjegyzőség működéséhez hozzájárulás 

9.897 

Összesen: 24.638 
 
 
K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt 
  Nagylók –Hantos 

Körjegyzőség 
Székhelye: Nagylók 

Nagylók –Hantos 
Körjegyzőség 

Hantosi 
Kirendeltsége 

 
Összesen: 

személyi juttatások 
alap.illetmények 

10.309 6.212 16.521 

pótlékok 290 0 290 
Soros lépések miatti 
illetményváltozások: 

18 31 49 

cafeteria 750 450 1.200 
Jubileumi jutalom 0 730 730 
Személyi juttatások összesen: 11.367 7.423 18.790 
 Munkaadókat terh. járulékok  2.957 1.937 4.894 
Munkáltató által fiz.szja.+eho 143 85 228 
Telefon: 20 0 20 
Egyéb üzemeltetési szolg. 
(továbbképzés, belföldi kiküldetés, 
reprezentáció stb.) 

353 353 706 

Dologi kiadások összesen: 516 438 954 
Kiadások mindösszesen: 14.840 9.798 24.638 
 
A körjegyzőség 2012. évi engedélyezett létszámkerete: 8 fő  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal                                               
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Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók – Hantos 
Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését elfogadta. 
 
 
Fischer József Hantos község polgármestere visszaadja a szót Tóth József Nagylók község 
polgármesterének. 
 
 
Tóth József polgármestere: 
 
Megköszöni Fischer József polgármester tájékoztatását. Nagylók Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének javasolja elfogadásra a költségvetést.  
 
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponthoz van-e valakinek 
hozzászólása, kérdése. 
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés  nem hangzott el, Tóth  József polgármester 
a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének határozati javaslatát szavazásra teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

7/2012. (II.15.) számú határozata 
 
 

Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetéséről 
 
 

A képviselőtestület a Nagylók – Hantos Körjegyzőség 2012. évi költségvetési javaslata 
című előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség  2012. 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 9.623 
Hantos Községtől: 
körjegyzőség működéséhez hozzájárulás 

9.897 

Összesen: 24.638 
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K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt 
  Nagylók –Hantos 

Körjegyzőség 
Székhelye: Nagylók 

Nagylók –Hantos 
Körjegyzőség 

Hantosi 
Kirendeltsége 

 
Összesen: 

személyi juttatások 
alap.illetmények 

10.309 6.212 16.521 

pótlékok 290 0 290 
Soros lépések miatti 
illetményváltozások: 

18 31 49 

cafeteria 750 450 1.200 
Jubileumi jutalom 0 730 730 
Személyi juttatások összesen: 11.367 7.423 18.790 
 Munkaadókat terh. járulékok  2.957 1.937 4.894 
Munkáltató által fiz.szja.+eho 143 85 228 
Telefon: 20 0 20 
Egyéb üzemeltetési szolg. 
(továbbképzés, belföldi kiküldetés, 
reprezentáció stb.) 

353 353 706 

Dologi kiadások összesen: 516 438 954 
Kiadások mindösszesen: 14.840 9.798 24.638 
 
A körjegyzőség 2012. 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 a két képviselő-testület rátér a 2.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 
2. napirend 
Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetése 
Előadó: Tóth József polgármester 
(Előterjesztés, határozati javaslata a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai megkapták a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és határozati javaslatot.. 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Megyei 
Igazgatóságától kapott  finanszírozás elegendő a védőnői szolgálat kiadásainak a 
finanszírozásához. Remélhetőleg az idei évben nem kerül sor megint helyettesítésre, nem lesz 
szükség  magasabb bérű helyettesítő alkalmazására úgy,  mint az elmúlt évben.  
A Védőnői Társulás 2011. évi költségvetésében is volt tartalék, de azt a helyettesítésre 
kifizetett  többlet kiadás elvitte. 
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. Látható, hogy az idei évre megközelítőleg 500 eFt tartalék van tervezve, amit a ét település 
majd év vége felé a tanácsadói helyiségek fenntartására, üzemeltetésére fordíthatja. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos község 
polgármesterének, hogy a napirendet tárgyalják meg.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai megkapták a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és határozati javaslatot.. 
 
Elmondja, hogy a tapasztalatok és a visszajelzések alapján, az új védőnő nagyon jól látja el a 
faladatát, legalábbis csak ilyeneket hall. 
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése a 
Nagylók – Hantos Védőnői Társulás 2012. évi költségvetéséhez kapcsolódóan? 
 
 
Fischerné Koncz Katalin képviselő: 
 
Kérdezi, hogy a védőnő cafetéria juttatása miért nem lehet annyi, mint a köztisztviselőké? 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Elmondja, hogy Nagylók- Hantos Védőnői Társulás esetén cafetéria juttatás eddig nem került 
bevezetésre. A bevezetéséről szóló döntést és a juttatás összegének meghatározása a két 
fenntartó, Hantos illetve Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladata. 
Ennek hiányában csak az előző évi, egyébként Nagylók Községi önkormányzat által 
foglalkoztatott közalkalmazott részére biztosított 6.000 Ft/ hó béren kívüli juttatás összegét 
tervezhettük.  
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy véleménye szerint még jó, hogy ennyi is lehet ez a béren kívüli juttatás. 
Igaz, hogy a védőnői szolgálat önálló költségvetéssel rendelkezik, azonban figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a Nagylók Önkormányzatánál foglalkoztatott összes közalkalmazottnak – 
beleértve a társulásokban dolgozó helyi közalkalmazottakat is – 6 eFt plusz járulékai béren 
kívüli juttatást kell fizetni a képviselő-testület döntése alapján, ami így együttesen már nem 
kicsi összeg. A védőnő is közalkalmazotti jogviszonyban áll, ezért  Ő továbbra is azt javasolja, 
hogy részére is 6.000 Ft/hó+ járulékai béren kívüli juttatás kerüljön megállapításra. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin képviselő: 
 
Elmondja, hogy Hantoson más a közalkalmazottak cafetéria juttatása. 
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Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Ahogy az előbb jelezte a védőnői társulás esetén nem került bevezetésre a cafetéria juttatás 
rendszere és ugyanígy nem került sor Nagylók Községi Önkormányzat  más feladaton 
foglalkoztatott közalkalmazottai esetében sem a cafetéria juttatás, mint béren kívüli juttatási 
forma. 
 
Hantoson valóban úgy döntött a képviselő-testület, hogy az Önkormányzat által 
foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók esetén bevezeti a cafetéria rendszert, a 
köztisztviselőknek biztosított összeggel megegyező összegben. 
 
A védőnői társulás esetén egyik önkormányzatnál alkalmazott béren kívüli juttatásokra 
vonatkozó rendszer átvétele nem kötelező.  
A védőnői társulás esetén ahogy már korábban is elmondta a két fenntartó, Nagylók illetve 
Hantos Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kell a döntést meghozni, bevezeti-e 
a Társulásnál foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a cafetéria rendszert, illetve 
bevezetése esetén mekkora cafetéria keretet, összeget határoz meg.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszöni a jegyzőasszony válaszát. Azt gondolja, hogy a védőnő juttatását akkor is egy szintre 
kellene hozni, a hantosi közalkalmazottakéval,  mert úgy érzi, egyfajta bérviszály van jelenleg. 
Valamilyen megoldást biztos lehetne találni, ha mást nem, a tartalékból esetleg az év végén 
lehetne képezni egy jutalom keretet. 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a védőnői társulás költségvetésébe csak szorosan a szolgálat működtetéséhez 
szükséges személyi juttatások és minimális dologi kiadás szerepel a társulási 
megállapodásnak megfelelően. Ugyanakkor a védőnői szolgálat működéséhez szükséges 
Tanácsadók fűtési, világítási stb. költségeit szintén a megállapodás alapján az 
önkormányzatok külön- külön költségvetéseikből biztosítják. Ezért úgy gondolja, hogy a 
Társulás költségvetésében kimutatott tartalék nem is lenne, ha ezeket a költségeket is 
beszámolnánk a Társulás kiadásai közé. 
Véleménye szerint a  Társulás költségvetésébe szereplő  466 eFt tartalék, nem egy megmaradt 
pénz, amit  szét lehet osztogatni cafetériára és egyebekre. Ha minden egyes feladatellátásból 
kivennénk  az intézmények fenntartási ( rezsi) költségeit, mindenhol lehetne ilyen vagy ennél 
nagyobb tartalékot kimutatni.  
Ezért továbbra is azt javasolja, hogy maradjon a védőnő béren kivüli juttatása a tervezett 
szinten és a tartalékot a két tanácsadó fenntartási költségei csökkentésére használják. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy maximálisan megérti a polgármester úr érvelését. De úgy gondolja – havi 6 
eFt plusz juttatásról van szó, ami évi 72 eFt-ot jelentene – ki lehet gazdálkodni. 
Erre valamilyen megoldást tudnak majd találni. Ha úgy nézzük  ez a plusz csak havi 3-3 eFt-
tal érintené  a két települést havonta. 
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Tóth József polgármester: 
 
Ezt a javaslatot Nagylók  részéről nem nagyon tudja támogatni, mert  attól tart, hogy ez a 
döntés elindít egy lavinát. A többi, Nagylók Önkormányzatánál foglalkoztatott 
közalkalmazott is igényt tartana erre a plusz 6.000 Ft béren kívüli juttatásra, amit emberileg 
támogatni tudna, de erre az önkormányzat költségvetésében fedezetet teremteni nem lehet. 
Ezért tartja magát az eredeti határozati javaslathoz és ezt javasolja a nagylóki képviselőknek 
is elfogadásra. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elfogadja a polgármester úr javaslatát. Úgy gondolja meg fognak tudni egyezni. 
Kérdezi Hantos Község Képviselő-testületét, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még 
kérdésük?  
Ha nincs kérdés, javasolja elfogadásra az eredeti határozati javaslatot. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester a 
Védőnő Szolgálat 2012. évi költségvetésének határozati javaslatát szavazásra teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2012. (II.15.) számú határozata 
 
 

Nagylók - Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetéséről 
 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylók - Hantos 
Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és 
azt elfogadta.  
A Képviselő-testület a Társulás 2012. évi költségvetését 3.140.000.- Ft kiadási és 
3.140.000.- Ft bevételi előirányzattal elfogadta.  
 
A kiadási előirányzatot az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
  Személyi juttatások:    1.888.000,- Ft 
  Munkáltatót terhelő járulékok:                 499.000,- Ft 
  Dologi kiadások:                  287.000,- Ft 
  Tartalék:         466.000,-Ft 

 



 11 

A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók – Hantos 
Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetését elfogadásra javasolja. 
 
 
Fischer József Hantos község polgármestere visszaadja a szót Tóth József Nagylók község 
polgármesterének. 
 
 
Tóth József polgármestere: 
 
Megköszöni Fischer József polgármester tájékoztatását. Kéri Nagylók Községi Önkormány 
Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetéséről. 
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester a Védőnői 
Szolgálat 2012. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

8/2012. (II.15.) számú határozata 
 

 
Nagylók - Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetéséről 

 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylók - Hantos 
Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és 
azt elfogadta.  
A Képviselő-testület a Társulás 2012. évi költségvetését 3.140.000.- Ft kiadási és 
3.140.000.- Ft bevételi előirányzattal elfogadta.  
 
A kiadási előirányzatot az alábbiak szerint állapítja meg:  
  Személyi juttatások:    1.888.000,- Ft 
  Munkáltatót terhelő járulékok:                 499.000,- Ft 
  Dologi kiadások:                  287.000,- Ft 
  Tartalék:         466.000,-Ft 
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A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 

 
 
Ezt követően a két képviselő-testület rátér a 3.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 
3. napirend 
Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége teljesítmény értékelési célok meghatározása 
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző 
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó anyagot mindenki kézhez kapta. Kérdezi Gálné 
Papp Erika körjegyző asszonyt, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészíteni 
valója. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján a köztisztviselők 
munkateljesítményét munkakörüknek és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak 
figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának évente mérlegelési jogkörben eljárva írásban kell értékelni. 
A Ktv. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat esetében a 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselő-testületnek kell döntenie.  
 
Mivel Nagylók Községi Önkormányzat és Hantos Községi Önkormányzat közösen tartja fenn 
Nagylók- Hantos Községek Körjegyzőségét, ezért a döntést mind Nagylók Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének, mind Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének el kell  fogadni   A képviselő-testületeknek külön-külön határozattal kell 
elfogadnia az adott évre vonatkozó kiemelt céljait.  
Az önkormányzatok esetében a kiemelt célok az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatának, a ciklusprogramnak, éves munkatervnek, illetve egyes kiemelt 
akcióprogramoknak, feladatterveknek megfelelően határozhatók meg. 
Ha van valakinek plusz javaslata, szívesen veszi, ha kérdés van, szívesen válaszol rá. 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Megköszöni a szóbeli kiegészítést. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos község 
polgármesterének. 
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Fischer József polgármester: 
 
Megkérdezi Hantos Község Képviselő-testületét, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester 
a Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége teljesítmény értékelési célok meghatározásáról 
szóló határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2012. (II.15.) számú határozata 
 

a köztisztviselők munkateljesítmény értékelését megalapozó  
önkormányzati célok meghatározásáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat kiemelt céljait az 
alábbiakban határozza meg: 
 
1./ Átfogó célok – melyek az önkormányzat működtetésére vonatkoznak 
- Az önkormányzat ciklusprogramjában meghatározott gazdasági céloknak, éves 
költségvetési irányelveknek 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. 
- Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a 
rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása. 
- A település jövőképének tudatos alakítása. 
- Az önkormányzati feladatok ellátására létrejött társulások munkájában való hatékony 
részvétel. 
 
2./ Tevékenységi célok – melyek a település fejlődésének ösztönzésére vonatkoznak 
- településrendezés, utak, árkok építése, karbantartása, a település környezeti és 
közterületi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése 
- foglalkoztatás növelésének elősegítése 
-közszolgáltatások színvonalának emelése 
- a hatósági- és közigazgatási ügyintézés ügyfél centrikus jellegének erősítése 
 
3./ Funkcionális célok – melyek az önkormányzat eredményes működését szolgálják 
- eredményes vagyongazdálkodás, a célszerűségi, hatékonysági és takarékossági 
szempontok figyelembevételével  
- a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló határozatban foglaltak végrehajtása 
- működési feltételek biztosítása, intézmények gazdaságos működtetése 
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- helyi bevételek, befizetési kötelezettségek fokozott, folyamatos figyelemmel kísérése, 
hatékonyságának javítása 
- pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése és összeállítása 
 
4./ Eseti célok – esetenként, meghatározott időpontban időszerűvé váló feladatok, 
melyek teljesítéséhez közérdek fűződik 
- önkormányzat működését befolyásoló jogszabályok és jogszabályváltozások 
figyelemmel kísérése, széles körű tájékoztatás 
- a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek korrekt tájékoztatása, 
fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása 
- az elnyert pályázatok megvalósításában való aktív részvétel (előkészítés, beruházás, 
elszámolás stb.) 
- helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása 
- ellenőrzések után felmerült kifogások kijavítása 
 
A Képviselő-testület felhívja a körjegyzőst, hogy a meghatározott célok ismeretében a 
köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit írja elő. 
 
Határidő: 2012.03.31. 
Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző 
 
 
Fischer József Hantos község polgármestere átadja a szót Tóth József Nagylók község 
polgármesterének. 
 
  
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy aki közelebbről látja a Körjegyzőség munkáját, nap mint nap itt dolgozik, az 
tapasztalhatja, hogy nap mint nap mekkora többlet terhet jelent a  jelenlegi törvényhozás 
intenzitása. 
A jogszabályi változások miatti többlet feladatokon túl egyre több olyan adatkérés, munka 
van, amit haladéktalanul el kell végezni a napi munkamenet mellett. Gyakran előfordul, hogy  
például reggel kap a körjegyzőség egy emailt haladéktalan adatszolgáltatásra, de már két óra 
múlva kérik is a választ. 
Ezeket a feladatokat úgy kell elvégezni, hogy mellette az ügyfelekkel, és az egyéb,  határidős 
feladatokkal is foglalkozni kell, ami nem könnyű feladat.  
Mindezeken túl véleménye szerint nemcsak Nagylókon, hanem Hantoson is jelentkeznek 
olyan plusz feladatok, amelyek nem szorosan kötődnek a köztisztviselők munkaköréhez, de a 
lakosság érdekében elvégzik. Gondol itt például az élelmiszer segély pályázat lebonyolítására 
és a segélyek kiosztására. De hozhatna még számtalan példát arra, hogy mi mindenben nem 
segítik a körjegyzőség dolgozói a lakosságot. Bár nem feltétlenül a körjegyzőség feladata 
lenne azokkal foglalkozni,  egyik település hivatalában sem utasítják el a lakosokat, 
igyekeznek ügyes-bajos dolgaikat elintézni, megoldásában segíteni. Teszik ezt úgy, hogy a 
Körjegyzőség engedélyezett létszáma a két településen összesen 8 fő. 
Itt szeretné megköszönni az elmúlt évben végzett munkáját a körjegyzőség minden 
dolgozójának. 
Fontosnak tartja elmondani az új Önkormányzati törvényben foglaltakra is tekintettel, hogy ez 
a  körjegyzőség jól működik. Így az új önkormányzati törvény 2000 fő település létszám alatti 
egységes önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó részének  hatályba lépése 
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időpontjában is elmondható lesz, hogy  a két önkormányzat által fenntartott körjegyzőség egy 
jól működő szervezet, amit érdemes tovább működtetni. Reméli, hogyha nem lesz további 
törvény módosítás  különösebb szervezeti átalakítás, változás nélkül Körjegyzőségünk a 
feladatát el fogja tudni látni. Bízik abban, hogy a mostani állapot szerint tovább tud működni 
ez a rendszer. 
Elmondja még, hogy természetesen mindenki elvárásait, mindenki kívánságát nem tudják 
kollégái  kielégíteni, de úgy gondolja, az esetek túlnyomó többségében elégedettek lehetnek a 
lakosok. 
Kérdezi a  képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk a napirendhez? 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester a 
Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége teljesítmény értékelési célok meghatározásáról 
szóló 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 
 

9/2012. (II.15.) számú határozata 
 

a köztisztviselők munkateljesítmény értékelését megalapozó  
önkormányzati célok meghatározásáról 

 
Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat kiemelt céljait az 
alábbiakban határozza meg: 
 
1./ Átfogó célok – melyek az önkormányzat működtetésére vonatkoznak 
- Az önkormányzat ciklusprogramjában meghatározott gazdasági céloknak, éves 
költségvetési irányelveknek 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. 
- Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a 
rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása. 
- A település jövőképének tudatos alakítása. 
- Az önkormányzati feladatok ellátására létrejött társulások munkájában való hatékony 
részvétel. 
 
2./ Tevékenységi célok – melyek a település fejlődésének ösztönzésére vonatkoznak 
- településrendezés, utak, árkok építése, karbantartása, a település környezeti és 
közterületi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése 
- foglalkoztatás növelésének elősegítése 
-közszolgáltatások színvonalának emelése 
- a hatósági- és közigazgatási ügyintézés ügyfél centrikus jellegének erősítése 
 
3./ Funkcionális célok – melyek az önkormányzat eredményes működését szolgálják 
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- eredményes vagyongazdálkodás, a célszerűségi, hatékonysági és takarékossági 
szempontok figyelembevételével  
- a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló határozatban foglaltak végrehajtása 
- működési feltételek biztosítása, intézmények gazdaságos működtetése 
- helyi bevételek, befizetési kötelezettségek fokozott, folyamatos figyelemmel kísérése, 
hatékonyságának javítása 
- pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése és összeállítása 
 
4./ Eseti célok – esetenként, meghatározott időpontban időszerűvé váló feladatok, 
melyek teljesítéséhez közérdek fűződik 
- önkormányzat működését befolyásoló jogszabályok és jogszabályváltozások 
figyelemmel kísérése, széles körű tájékoztatás 
- a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek korrekt tájékoztatása, 
fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása 
- az elnyert pályázatok megvalósításában való aktív részvétel (előkészítés, beruházás, 
elszámolás stb.) 
- helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása 
- ellenőrzések után felmerült kifogások kijavítása 
 
A Képviselő-testület felhívja a körjegyzőst, hogy a meghatározott célok ismeretében a 
köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit írja elő. 
 
Határidő: 2012.03.31. 
Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző 
 
 
Ezt követően a két képviselő-testület rátér a 4.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 
4. napirend 
Beszámoló Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról 
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Kérdezi a körjegyző asszonyt, hogy az írásos anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni? 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Elmondja, hogy az anyagot mindenki kézhez kapta. A Körjegyzőség 2011. évi munkájáról 
szóló beszámoló formátumában a 2010. évivel megegyező.  A beszámoló összehasonlítási 
alapként szerepel a beszámolóban a  2010. évi adatok is. 
A beszámoló összeállításában, az adatszolgáltatásban a körjegyzőség valamennyi 
köztisztviselője részt vett.  
 
Mindkét képviselő-testület előtt ismert, de itt is szeretné elmondani, hogy 2011. évben a 
Magyar Államkincstár az aktív korúak ellátásához kötődő normatíva ellenőrzést tartott  
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mindkét Önkormányzatnál.  Az ellenőrzés során, minimális – pár ezer forintos- visszafizetésre 
került sor, számolási hiba miatt. Az ellenőrzés során megvizsgálták a  megállapító 
határozatokat, a nyilvántartásainkat, a visszaigényléseket., apróbb hibákon kívül hiányosságot 
nem állapítottak meg. Az éves belső ellenőrzések is lezajlottak, amit már a képviselő-
testületek megtárgyaltak. 
Több hozzáfűznivalója nincs a beszámolóhoz, ha valakinek van kérdése, szívesen válaszol rá. 
  
 
Tóth József polgármester: 
 
Megköszöni a szóbeli kiegészítést. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos község 
polgármesterének.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy itt szeretné megragadni az alkalmat, hogy megköszönje a hantosi kollégáknak 
az egész éves munkáját. Azért is szeretné megköszönni, a 2011-es évet, mivel új polgármester 
lévén sok segítségre szorult, de mindenki ugyanúgy helyt állt mindenben. Bárki jött a 
hivatalba, az ajtó mindig nyitva állt, mindenben segítettek a lakosoknak is, és biztos benne, 
hogy ezentúl is így végzik a munkájukat.  
Az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester 
a Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról szóló beszámolót 
szavazásra teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

15/2012. (II.15.) számú határozata 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók – Hantos Községek 
Körjegyzősége 2011. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta. 
 
 
Fischer József Hantos község polgármestere átadja a szót Tóth József Nagylók község 
polgármesterének. 
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Tóth József polgármester: 
 
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez? 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester a 
Nagylók – Hantos Községek Körjegyzőségének 2011. évi munkájáról szóló beszámolót 
szavazásra teszi fel. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
10/2012. (II.15.) számú határozata 

 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók – Hantos Községek 
körjegyzősége 2011. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta. 
 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a közös nyílt ülésen több napirend nem szerepel, megköszöni a részvételt, az 
ülést 1740 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth József               Fischer József 
          polgármester                            polgármester 
 
 

Gálné Papp Erika 
körjegyző 

 
 
 

 Viniczai Ramóna              Suhaj Józsefné 
   jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 

 
 

 
 


