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Az ülés megnyitása

Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere köszöntötte a közös testületi
ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a sárosdi képviselő-testület határozatképes.
Horváth Gábor József képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Hallósy Péter
alpolgármester és Mrázik Sándor képviselő jelezte, hogy később érkeznek. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Végh László és Kovács Tibor Orbán képviselő-testületi tagokat javasolta.
A sárosdi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel, egyhangúlag
elfogadta.
Virág József Hantos Község polgármestere köszöntötte az együttes ülés résztvevőit.
Megállapította, hogy a hantosi képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Hangyál Csaba alpolgármestert és Suhaj Józsefné képviselő-testületi tagot javasolta.
A hantosi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel, egyhangúlag
elfogadta.
Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem
volt. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetérteneke?
A napirendi pontokat a hantosi képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy először a
költségvetés módosítását tárgyalják, utána következik a beszámoló. Megkérdezte, hogy az
ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Megkérdezte a
képviselő-testületet, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e?
A sárosdi képviselő-testület 8 igennel, egyhangúlag egyetértett.
Napirendi pontok:
1./ Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének módosítása.
2./ Beszámoló a körjegyzőség 2008. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról.
3./ Körjegyzőség 2009. évi költségvetési koncepciója.
4./ Egyebek.
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1.
Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének módosítása
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy az írásbeli
előterjesztést mindenki megkapta.
Takács Istvánné képviselő megkérdezte, hogy miért kell a költségvetési hozzájárulást
csökkenteni, amikor félévkor emelték meg.
Gálné Papp Erika aljegyző: Elmondta, a körjegyzőség költségvetésének ismételt
módosítására azért van szükség mert egyrészről az évközben – központi intézkedésre – a
2008. évi bérfejlesztések kiegészítésére kapott összeggel növelni szükséges az államtól kapott
normatívák összegét és csökkenteni az Önkormányzatok körjegyzőség működéséhez adott
hozzájárulásait, másrészről 1 fő köztisztviselő átsorolásából fakadó illetménynövekedés miatt
a személyi juttatások és a járulékok előirányzatait meg kell növelni. Javasolja a módosítás
elfogadását.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, a kiküldött
anyagban elírás van az összesen sorban is 44.585.000 Ft a helyes szám. Megkérdezte, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt.
Szavazásra tette fel a körjegyzőség 2008. évi költségvetésének módosítását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2008. (XI. 20.) számú
Határozata
Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008. évi elemi költségvetésének módosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd-Hantos Körjegyzőség
2008. évi elemi költségvetésének módosítását az írásos előterjesztés szerinti formában
jóváhagyja.
A képviselőtestület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosítását
44.585.000 Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az
alábbiak szerint állapítja meg:
•
Személyi juttatások:
34.003.000 Ft
•
Munkaadókat terhelő járulékok:
10.204.000 Ft
•
Dologi kiadások:
378.000 Ft
•
Összesen:
44.585.000 Ft
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: 2008. november 30.
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Virág József Hantos Község polgármestere: Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a körjegyzőség
2008. évi költségvetésének módosítását.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2008. (XI. 20.) számú
határozata
Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008. évi elemi költségvetésének módosításáról
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008.
évi elemi költségvetésének módosítását az írásos előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.
A képviselőtestület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosítását
44.585.000 Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az
alábbiak szerint állapítja meg:
•
Személyi juttatások:
34.003.000 Ft
•
Munkaadókat terhelő járulékok:
10.204.000 Ft
•
Dologi kiadások:
378.000 Ft
•
Összesen:
44.585.000 Ft
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2008. november 30.
2.
Beszámoló a körjegyzőség 2008. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki
megkapta.
Gálné Papp Erika aljegyző: Elmondta, hogy a körjegyzőség 2008. évi költségvetésének ¾
éves teljesítése az összes kiadás és bevétel figyelembevételével 76,08%-ban teljesült. A
személyi kiadás az előirányzathoz képest 76,1 %-ban ,míg a dologi kiadások 38,9 %-ban
teljesült.
Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy a III. negyedéves teljesítés
75 % kellene, hogy legyen. Nagyon szép ez a 76,1 %. Ez a feladat nagyon jól tervezhető. A
beszámolóból látszik, hogy jól és takarékosan működik a hivatal.
Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy a személyi kiadások időarányosak, mert
kifizették már az ez évre járó egyéb juttatásokat is.
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Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt.
Szavazásra tette fel a körjegyzőség 2008. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 8 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2008. (XI. 20.) számú
Határozata
Sárosd–Hantos Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének háromnegyedéves
végrehajtásáról
A képviselőtestület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008 évi költségvetésének háromnegyed
éves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a körjegyzőség társulás 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves
beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok eFt-ban
Módosított Teljesítés(I.1.- Várható Várható
Bevétel
előir.

Normatíva
Ebből:-

Körjegyzőség
működéséhez.
Alapnormatíva
egyszeri kereset kiegészítés
2008- évi bérfejl. Fedezete
Sárosd Nagyközségi Önkormányzat
hozzájárulása
Hantos Községi Önkormányzat hozzájárulása
Összesen
Kiadás
Személyi
kiadás
Járulék
Dologi
kiadás
Összesen

Módosított
előir.

Teljesítés(I.1.IX.30.)

IX.30.)

telj.
teljesítés
(X.1.(I.1.XII.31.) XII.31.)

7.439
4.440

4.652
2.882

2.787
1.558

7.439
4.440

277
1.764
23.244

277
1.493
18.372

0
271
4.872

277
1.764
23.244

13.902
44.585

10.899
33.923

3.003 13.902
10.662 44.585
Adatok eFt-ban

Várható telj. (X.1.- Várható
teljesítés
XII.31.)
(I.1.-XII.31.)

34.003

25.878

8.125

34.003

10.204
378

7.898
147

2.306
231

10.204
378

44.585

33.923

10.662

44.585

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: 2008. november 30.
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Virág József Hantos Község polgármestere: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a körjegyzőség 2008.
III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2008. (XI. 20.) számú
határozata
Sárosd–Hantos Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének háromnegyedéves
végrehajtásáról
A képviselőtestület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008 évi költségvetésének háromnegyed
éves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a körjegyzőség társulás 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves
beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok eFt-ban
Módosított Teljesítés(I.1.- Várható Várható
Bevétel
előir.

Normatíva
Ebből:-

Körjegyzőség
működéséhez.
Alapnormatíva
egyszeri kereset kiegészítés
2008- évi bérfejl. Fedezete
Sárosd Nagyközségi Önkormányzat
hozzájárulása
Hantos Községi Önkormányzat hozzájárulása
Összesen
Kiadás
Személyi
kiadás
Járulék
Dologi
kiadás
Összesen

Módosított
előir.

Teljesítés(I.1.IX.30.)

IX.30.)

telj.
teljesítés
(X.1.(I.1.XII.31.) XII.31.)

7.439
4.440

4.652
2.882

2.787
1.558

7.439
4.440

277
1.764
23.244

277
1.493
18.372

0
271
4.872

277
1.764
23.244

13.902
44.585

10.899
33.923

3.003 13.902
10.662 44.585
Adatok eFt-ban

Várható telj. (X.1.- Várható
teljesítés
XII.31.)
(I.1.-XII.31.)

34.003

25.878

8.125

34.003

10.204
378

7.898
147

2.306
231

10.204
378

44.585

33.923

10.662

44.585

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2008. november 30.
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3.
Körjegyzőség 2009. évi költségvetési koncepciója
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a III. negyedévi beszámolóval
együtt kell a koncepciót benyújtani. Hétről-hétre változnak a számok. A körjegyzőségi
költségvetésben a legnagyobb tétel a bérek, amit tudnak tervezni, ami jövőre sem lesz több.
Kb. 300 E Ft lesz havonta a körjegyzőség támogatása, ami meglehetősen lecsökkent.
Gálné Papp Erika aljegyző: Elmondta, hogy a koncepció nagyon képlékeny. A személyi
illetmények 12 hónapra vannak tervezve. Külön egyéb jutalmazási keret nincs. A dologi
kiadásokat az idei évi összeggel tervezték. Törekedni kell a takarékoskodásra.
Ám fontosnak tartja elmondani, hogy- annak ellenére, hogy a körjegyzőség ¾ éves
teljesítéséről szóló beszámolóban a dologi kiadások 38,9 %-os teljesítést mutatnak, mely
között szerepel a továbbképzésekre fordítható kiadás is- nem lenne szerencsés a
továbbképzésekre fordítandó összeg csökkentése a következő év költségvetési tervezésénél,
arra hivatkozva, hogy az idei összeg nem költődött el. A továbbképzéseken való részvétel, az
itt szerzett ismeretek nagyban hozzájárulnak a Hivatal szakszerű, jogszerű működéséhez.
Sajnos a tanfolyamok ára pedig nem csökken, hanem valószínűleg növekedni fog.
Hallósy Péter Sárosd Nagyközség alpolgármestere 17 óra 30 perckor megérkezett.
Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy az önkormányzatok részére
meghatározták, hogy nincs 13. havi bér. Ez megtakarítást jelent, befagyasztják a béreket, így
kevesebb kiadásai lesznek az önkormányzatoknak, azt mondják, ezért megfaragják a
normatívákat. Amennyit elvettek, az több, mint amennyit megtakarítanak azzal, hogy nem
adják oda a 13. havi bért. A körjegyzőség működtetésének a támogatásához kevesebbet
adnak, mint az idén. De ezen túl is csökkentett normatívát az állam. Nem tudja, honnan fogják
pótolni a kiesést.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt.
Szavazásra tette fel a körjegyzőség 2009. évi költségvetési koncepcióját.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2008. (XI. 20.) számú
Határozata
Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetési koncepciójáról
A képviselőtestület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009 évi költségvetési koncepciója című
előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség 2009. évi koncepcióját változatlan formában
elfogadja. A koncepció a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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A 2009. 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 illetve törzsgárda jutalomra lehet előirányzat
-jutalmazás nem tervezhető
Dologi Kiadások:
- A dologi kiadások a 2008. évi szinten tervezhető
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása miatt az eddigieknél szigorúbb
gazdálkodásra van szükség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: 2008. november 30.
Virág József Hantos Község polgármestere: Megkérdezte, hogy a rendszeres személyes
juttatások , pótlékok rovat mit takar?
Gálné Papp Erika aljegyző: Elmondta, hogy a Sárosdi Hivatalnál ezen a rovaton szerepel a
körjegyzői pótlék, a körjegyző vezetői pótléka, illetve a 10 %-os illetménykiegészítés, a
Sárosdi Polgármesteri Hivatal Hantosi Kirendeltségénél pedig a 10%-os illetménykiegészítés
szerepel.
Virág József Hantos Község polgármestere: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a körjegyzőség 2009.
évi költségvetési koncepcióját.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2008. (XI. 20.) számú
határozata
Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetési koncepciójáról
A képviselőtestület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009 évi költségvetési koncepciója című
előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség 2009. évi koncepcióját változatlan formában
elfogadja. A koncepció a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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A 2009. 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 illetve törzsgárda jutalomra lehet előirányzat
-jutalmazás nem tervezhető
Dologi Kiadások:
- A dologi kiadások a 2008. évi szinten tervezhető
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása miatt az eddigieknél szigorúbb
gazdálkodásra van szükség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2008. november 30.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Mivel több kérdés,
hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést és az együttes testületi ülést bezárta.
Virág József Hantos község polgármestere mivel több kérdés, hozzászólás nem volt,
megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
K.m.f.
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hitelesítő

