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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és Hantos Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-én 17 órakor 
megkezdett együttes üléséről 

 
Jelen vannak:  
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
 Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Hallósy Péter alpolgármester 
 Horváth Gábor József képviselő 
 Mrázik Sándor képviselő 
 Petrányiné Nagy Olga képviselő 
 Pribék Ferenc képviselő 
 Takács Istvánné képviselő 
 Zsigmondné Kovács Margit képviselő 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
 Virág József polgármester 
 Hangyál Csaba alpolgármester 
 Gyömörei Barnáné képviselő 
 Parádi Lászlóné képviselő 
 Suhaj Józsefné képviselő 
 Zab Zsuzsanna képviselő 
 
 Dosztály Csaba jegyző 
 Gálné Papp Erika aljegyző 
 Tar Károlyné gazd. főmunkatárs 
 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
Távol: 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 Kovács Tibor Orbán képviselő 
 Pleizer Lajos képviselő 
 Telek László képviselő 
 Végh László képviselő 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
 Bógó István képviselő 
 Koncz Ferenc képviselő 
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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.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor és Horváth Gábor József képviselő-testületi tagokat 
javasolta.  
A sárosdi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Virág József Hantos Község polgármestere köszöntötte az együttes ülés résztvevőit.  
Megállapította, hogy a hantosi képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Zab Zsuzsanna és Parádi Lászlóné képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A hantosi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
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 hantosi képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett a napirenddel. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy a 
körjegyzőség költségvetését módosítani kellene, és azután kerülne sor a beszámolóra. 
Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy az ismertetett napirendi pontokkal egyetértenek-e?  
 
A sárosdi képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett a napirenddel. 
 
 

1. 
A körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosítására 

 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármester: Elmondta, hogy mindenki 
megkapta az írásos anyagot. A bevételeknél azért van módosítás, mert van egy fő a 
prémiumévek programban, ezt be kell építeni. Valamint voltak a különböző plusz juttatások, 
kereset kiegészítés a dolgozóknak és ezt nem lehetett a költségvetésbe betervezni, mert ezeket 
utána kapták. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a körjegyzőség 2009. évi költségvetésének 
módosítását az előterjesztés szerint. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

127/2009 (IX. 10.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosításáról 
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd-Hantos 
Körjegyzőség 2009. évi módosított költségvetését az írásos előterjesztés szerinti 
formában jóváhagyja. 
 
B e v é t e l e k 
 
Állami: 
*Körjegyzőség működése: alap hozzájárulás      3.600.000 Ft 
*Központosított hozzájárulás        2.649.000 Ft 
*Sárosd Nagyközségtől körjegyzőség 
 működéséhez hozzájárulás       25.438.000 Ft 
*Hantos Községtől körjegyzőség 
  működéséhez hozzájárulás       15.156.000 Ft 
Összesen:         46.843.000 Ft 
 
 K i a d á s o k 
* Személyi juttatások       35.821.000 Ft 
*Munkaadókat terhelő járulékok     10.644.000 Ft 
*Dologi kiadások                378.000 Ft 
Összesen:                   46.843.000 Ft 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A Körjegyzőség létszámát a Képviselő-testület 14 főben határozza meg. 
 
Utasítja a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség módosított költségvetését az 
előterjesztésnek megfelelően építse be Sárosd Nagyközség 2009. évi költségvetéséről 
szóló rendeletébe. 
 
Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
 
Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy az előterjesztés, amit 
mindenki megkapott, tartalmazza a módosítás indoklását. Egyértelműen van összeállítva az 
előterjesztés és a határozati javaslat is. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a körjegyzőség 2009. évi 
költségvetésének módosítását. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
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Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
75./2009. (IX. 10.) számú 

 
H a t á r o z a t a 

 
A körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosításáról 

 
 
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. 
évi módosított költségvetését az írásos előterjesztés szerinti formában jóváhagyja. 
B e v é t e l e k 
 
Állami: 
*Körjegyzőség működése: alap hozzájárulás      3.600.000 Ft 
*Központosított hozzájárulás        2.649.000 Ft 
*Sárosd Nagyközségtől körjegyzőség 
 működéséhez hozzájárulás       25.438.000 Ft 
*Hantos Községtől körjegyzőség 
  működéséhez hozzájárulás       15.156.000 Ft 
Összesen:         46.843.000 Ft 
 
 K i a d á s o k 
* Személyi juttatások       35.821.000 Ft 
*Munkaadókat terhelő járulékok     10.644.000 Ft 
*Dologi kiadások                378.000 Ft 
Összesen:                   46.843.000 Ft 
 
( Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A Körjegyzőség létszámát a Képviselő-testület 14 főben határozza meg. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Virág József polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
 
 

2. 
Beszámoló a körjegyzőség 2009. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 

 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármester: Elmondta, hogy az írásos 
anyagot mindenki megkapta. Az anyagban részletezve van, hogy milyen kiadások és 
teljesítések történtek június 30-ig. A teljesítés nagyjából időarányos. A dologi kiadásoknál 
van nagyobb felhasználás, a belföldi kiküldetések teljesítésénél. Gondolkodni kell azon, 
hogyha elfogy a betervezett összeg, akkor a testületek vállalják-e a kiegészítést.  
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Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: Elmondta, hogy a túllépés nagyobb részt a 
továbbképzések miatt van, amelyek jelentősebb mértékben voltak, mint az előző évben, és az 
azokhoz szükséges bejárás útiköltsége. Hantos esetében inkább személygépkocsi használat 
van, és napi díj elszámolása. Sárosd nem számol fel napidíjat, és busszal járnak a 
továbbképzésekre. Az egyéb üzemeltetési és szolgáltatási költségek tervezésekor nem 
számolták a zárszámadás kötelező felülvizsgálatát. 236 E Ft-ot fizettek ki a könyvvizsgálatért, 
amibe beépül a körjegyzőség költségvetése is. A körjegyzőségre ebből 46.800 Ft költség jut. 
Ismertette, hogy telefonköltségre, szakkönyvbeszerzésre illetve egyéb dologi kiadásra 
mekkora összeg lett elszámolva. 
 
Gálné Papp Erika aljegyző: Elmondta, hogy egyes években több továbbképzés jelentkezik, 
és akkor megnövekedhet ez a költség. Nem emlékszik, arra, hogy a hantosi kirendeltségen 
dolgozók esetében  volt napidíj elszámolva a belföldi kiküldetések esetében. Megjegyzi, hogy 
a köztisztviselői törvény előírja, hogy  a napidíj jár a köztisztviselő részére abban az esetben, 
amikor a köztisztviselő munkahelyétől távol munkavégzés céljából  munkáltató megbízásából 
kiküldetésben van.  
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármester: Megkérdezte, hogy dönt-e 
arról a testület, hogy ahol vannak plusz összegek, azokat átcsoportosítja, vagy majd a III. 
negyedév tárgyalásakor teszik tisztába a költségvetés ezen részét? Kérte, hogy a belföldi 
kiküldetésekkel kapcsolatban egyeztessenek Hantossal.  
 
Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy a dologi kiadásoknál lévő 
túllépéstől nem kell különösebben megijedni, mert ebben a rendszerben maradni kell pénznek 
a járulékcsökkentés miatt. Az év végére egyensúlyba kerülnek a dologi kiadások. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy a 
könyvvizsgálatot legközelebb tervezni kell, és figyelembe kellene venni ezt is a dologi 
kiadásoknál, bele kell tenni a körjegyzőségi költségvetésbe. 
 
Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy decemberig tudni kellene, 
hogy mekkora összeg lesz a könyvvizsgálat, hogy be tudják tervezni. 
 
Gálné Papp Erika aljegyző: Elmondta, hogy a zárszámadáskor mind a két testület látni 
fogja, hogy mibe került, hogyan áll az elszámolás ebben a tekintetben is. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy a 
beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy azzal tudná elfogadni a beszámolót, hogy a 
következő együttes testületi ülésre legyen egyértelmű kimutatás az utazási költségekkel 
kapcsolatban. 
 
Gálné Papp Erika aljegyző: Nem emlékszik, arra, hogy a hantosi kirendeltségen dolgozók 
esetében  volt napidíj elszámolva a belföldi kiküldetések esetében. Ennek- tekintettel arra, 
hogy a dologi kiadások ilyen részletes ismertetését itt hallotta az ülésen először nem tudott 
utánanézni. Azt, hogy  az utazási költségtérítés az egész Hivatal tekintetében a kiküldött 
anyagban szereplő összeg nem vitatja, de annak, hogy például volt-e napidíj elszámolás nem 
volt módjába utánanézni. 
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Az előterjesztés a jogszabályoknak megfelelő részletességgel tartalmazza a költségvetés I. 
félévi teljesítését. Természetesen semmi akadálya, hogyha a képviselők igénylik a következő 
ülésre részletesen kimutassák a kiküldetési rendelvényre történt kifizetéseket a Kirendeltség 
tekintetében. A többi dologi kiadásra illetve az útiköltség kifizetésre  vonatkozó adatok 
sárosdi Hivatalnál állnak kizárólag rendelkezésre- úgy gondolja ezek kimutatása sem ütközik 
akadályba. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Szavazásra tett fel a 
beszámoló elfogadását azzal, hogy kérik a dologi kiadásoknak egy részletesebb kimutatását a 
következő ülésre.  
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2009 (IX. 10.) számú  
H a t á r o z a t a 

 
Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A Képviselő-testület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009.I. félévi költségvetésének 
beszámolóját az előterjesztés szerint megtárgyalta. 
A Képviselő-testület a Körjegyzőség  2009.I. félévi költségvetésének végrehajtását az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
                   adatok ezer Ft-ban 
 
                 B e v é t e l 

Módosított 
előirányzat

Teljesítés 
(I.01-VI.30-ig) 

Teljesítés %-a 
Mód.előir—hoz
viszonyítva 

Normatíva 6.249 4.629 74,0
- ebből: körjegyzőség működéséhez

                       alapnormatíva 
                      -prémium évek fedezete 
                      -keresetkiegészítés 

3.600
   958
1.691

 
1.980 

958 
1.691 

Sárosd Nagyközségi Önkormányzat 
Hozzájárulás 25.438

 
12.620 49,6

Hantos Községi Önkormányzat 
Hozzájárulás 15.156

 
7.749 51,1

Összesen: 46.843 24.998 53,4
 

 
K i a d á s 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
(I.01-VI.30-ig)

Teljesítés %-a
Mód.eir-hoz 
viszonyítva 

Személyi juttatások 35.821 18.949 52,9
Járulékok 10.644 5.696 53,5
Dologi kiadások 378 353 93,4
Összesen: 46.843 24.998 53,4
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
A következő közös testületi ülésre a dologi kiadásokat részletezzék, tisztázzák. 
 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 15. 
 
Virág József Hantos Község polgármestere: Megkérdezte, hogy a beszámolóval 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
körjegyzőség 2009. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 
kiegészítésekkel, javasolta a dologi kiadások kirészletezését. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
76./2009.(IX.10.) számú  

határozata 
 

Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 
 
A Képviselő-testület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009.I. félévi költségvetésének 
beszámolóját az előterjesztés szerint megtárgyalta. 
A Képviselő-testület a Körjegyzőség  2009.I. félévi költségvetésének végrehajtását az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
                  adatok ezer Ft-ban 
 
                 B e v é t e l 

Módosított 
előirányzat

Teljesítés 
(I.01-VI.30-ig) 

Teljesítés %-a 
Mód.előir—hoz
viszonyítva 

Normatíva 6.249 4.629 74,0
- ebből: körjegyzőség működéséhez

                       alapnormatíva 
                      -prémium évek fedezete 
                      -keresetkiegészítés 

3.600
   958
1.691

 
1.980 

958 
1.691 

Sárosd Nagyközségi Önkormányzat 
Hozzájárulás 25.438

 
12.620 49,6

Hantos Községi Önkormányzat 
Hozzájárulás 15.156

 
7.749 51,1

Összesen: 46.843 24.998 53,4
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K i a d á s 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
(I.01-VI.30-ig)

Teljesítés %-a
Mód.eir-hoz 
viszonyítva 

Személyi juttatások 35.821 18.949 52,9
Járulékok 10.644 5.696 53,5
Dologi kiadások 378 353 93,4
Összesen: 46.843 24.998 53,4
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Virág József polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 15. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző Sárosd Nagyközség polgármestere 
 
 
 
 
 
Mrázik Sándor Horváth Gábor József 
 hitelesítő hitelesítő 
 
 
 
 
 
Gálné Papp Erika Virág József 
 aljegyző Hantos Község polgármester 
 
 
 
 
Parádi Lászlóné Zab Zsuzsanna 
 hitelesítő hitelesítő 
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