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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. Telek
László képviselő jelezte, hogy később fog megérkezni, a többi hiányzó képviselők nem
jelezték távollétüket. Az 1. napirendi pont tárgytalan, mert nem kellett módosítani a 2008. évi
költségvetést. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Zsigmondné Kovács Margit
képviselő-testületi tagokat javasolta. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül
van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a
jegyzőkönyv hitelesítők személyével és a napirendi pontokkal egyetértenek-e?
A sárosdi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét és a napirendi pontokat
egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta.
Virág József Hantos Község polgármestere köszöntötte az együttes ülés résztvevőit.
Megállapította, hogy a hantosi képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Gyömörei Barnáné és Parádi Lászlóné képviselő-testületi tagokat javasolta. Megkérdezte,
hogy a kiküldött napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Megkérdezte
a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyével és a kiküldött napirendi
pontokkal egyetértenek-e?
A hantosi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét és a napirendi pontokat
egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1./ Körjegyzőség 2008. évi zárszámadásának megtárgyalása.
2./ Egyebek.
1.
Körjegyzőség 2008. évi zárszámadásának megtárgyalása.

Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy az írásbeli
előterjesztést mindenki megkapta. Pontosan le van vezetve, hogy miből tevődtek össze a
bevételek, illetve a kiadások. Arról kell dönteni, hogy Hantos Önkormányzatnak a 2008. évi
hozzájárulásból a 223 E Ft túlfizetés kerüljön-e beszámításra a következő hónapban a
kifizetéséhez. Megkérdezte, hogy a napirendi ponthoz van-e valakinek hozzászólása?
Zsigmondné Kovács Margit a sárosdi Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Javasolja a testületnek elfogadásra.
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. évi zárszámadását.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2009 (IV. 16.) számú
határozata
Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008. évi zárszámadásáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd-Hantos Körjegyzőség
2008. évi zárszámadását az írásos előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.
A Képviselő-testület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008. évi zárszámadását 44.556.000 Ft
teljesített bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbi
teljesítési főösszeggel állapítja meg:
Bevételek:

44.556.000.-

Kiadások:
- Személyi juttatások
- Járulékok
- Dologi kiadások
Összesen:

34.003.000.10.204.000.349.000.44.556.000.-

A képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy
Hantos Község Önkormányzata által a 2008. évben teljesített 14.532.000,-Ft hozzájárulásból
Hantos Község Önkormányzata 2009. évi hozzájárulásába számítsa be a 223.500,-Ft-ot
a Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy Sárosd Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi
zárszámadásába a határozatnak megfelelően építse be.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal

Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy az előterjesztés korrekt,
nagyon jól összeállított, jól követhető. A beszámoló az előző évről szól. Javasolta elfogadásra.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a körjegyzőség 2008. évi zárszámadását.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2009. (IV. 16.) számú
határozata
Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008. évi zárszámadásáról
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008.
évi zárszámadását az írásos előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.
A Képviselő-testület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008. évi zárszámadását 44.556.000 Ft
teljesített bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbi
teljesítési főösszeggel állapítja meg:
Bevételek:

44.556.000.-

Kiadások:
- Személyi juttatások
- Járulékok
- Dologi kiadások
Összesen:

34.003.000.10.204.000.349.000.44.556.000.-

A képviselő-testület kéri és tudomásul veszi, hogy
Hantos Község Önkormányzata által a 2008. évben teljesített 14.532.000,-Ft hozzájárulásból
223.500 Ft túlfizetés
Hantos Község Önkormányzata 2009. évi hozzájárulásába kerül beszámításra Sárosd
Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Virág polgármester
Határidő: azonnal
2.
Egyebek
Hallósy Péter Sárosd Nagyközség alpolgármestere: Elmondta, hogy szó volt róla, gondolja,
hogy ez hivatalos formára is kerül, hogy nem hosszú távú házasság lesz ez a körjegyzőség.
Saját tájékoztatása miatt kérdezi.
Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy Nagylók Község
Önkormányzata fordult hozzájuk, hogy alakítsanak körjegyzőséget, tekintettel arra, hogy a
nagylóki jegyző elment, és ők jegyző nélkül maradtak. A Körjegyzőség alakításakor azért
keresték meg Sárosd Nagyközség Önkormányzatát, mert szerették volna úgy létrehozni a
körjegyzőséget, hogy az legkisebb változást hozza a település életébe és mód legyen a
jegyzőjük továbbfoglalkoztatására. 2008. január 1-én Nagylók Községi Önkormányzat nem
volt olyan helyzetben, hogy körjegyzőségbe gondolkodjon és a települések nagysága miatt
egyébként is biztos, hogy csak egy vezetőre lett volna szükség. Most viszont, hogy a
Nagylókon a jegyző állás megüresedett, ez az akadály megszűnt, és a körjegyzőség ami
alakulhat közöttük, 6 M Ft-os bevételt tud produkálni. A testület azt mondta, hogy a
tárgyalásokat folytassák ebben az ügyben. Pintérné Szekercés Anna ügyvéd van megbízva,
hogy dolgozza ki ennek a mikéntjét. Június 30-ig a testület nevében írásban kéri felbontani a
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körjegyzőségi megállapodást, amennyiben Nagylók Községi Önkormányzattal sikerül
megállapodni.
Véleménye szerint nagy átalakítást se a sárosdi hivatalban, se pedig a hantosi hivatalban nem
okoztak a körjegyzőség létrehozásával, így a szétválás sem fog óriási átalakításokat okozni. A
Sárosd-Hantos Körjegyzőség működtetése plusz feladatokat, plusz pénzt sem kért egyik
önkormányzattól sem. Egy szükségszerű megoldás volt.
Hallósy Péter Sárosd Nagyközség alpolgármestere: Elmondta, hogy ezt megértik, de tudni
szeretnék, hogy Sárosd a továbbiakban hogyan tervezzen.
Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy tájékoztatta a kollégáját és a
jegyző urat is, hogy ez van tervben. Amikor kérték, hogy járuljanak hozzá, hogy a nagylóki
jegyzőt helyettesítse az aljegyző, ezt a sárosdi testület nem engedte, akkor már tudott erről a
sárosdi testület. Konkrét döntést a jelenlegi körjegyzőség felbontásáról és Nagylók községgel
új körjegyzőség létrehozásáról nem hozott még a hantosi képviselő-testület. Amennyiben
sikerül megegyezésre jutni Nagylókkal, akkor várhatóan 2010. január 1-vel Hantos
Nagylókkal kíván körjegyzőséget alkotni és természetesen a meglévő körjegyzőségből való
kiválásról szóló döntést a jogszabályoknak megfelelően időben meghozzák és erről értesítik
Sárosd Nagyközség Önkormányzatát. Nagylók Községi Önkormányzat információi szerint
nem akar a jelenlegi körjegyzőséghez csatlakozni.
Amikor Hantos a körjegyzőség létrehozásának kérésével fordult Sárosdhoz, akkor is anyagi
megfontolás volt teljes mértékben. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem volt hátrányos senki
számára ez a körjegyzőség. Ha tudnak egy számukra előnyösebb társulást létrehozni, akkor
kénytelenek lesznek a jelenlegi megállapodás felbontását kérni 2009. december 31.-el.
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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