Alap Község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa György utca 31.
℡ 25/221-102,  25/220-370

Alsószentiván Község Önkormányzata
7012 Alsószentiván, Béke út 56/a.
℡ 25/504-720 25/224-501

JEGYZİKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS
ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2012. MÁJUS 9-ÉN TARTOTT
SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL
Napirendi pont:
1. Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének végrehajtása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
2.
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének
végrehajtása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége Alapító Okiratának V. számú módosítása
3.
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

4.

Beszámoló Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi munkájáról
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete határozata:
48/2012/(V. 9.) számú határozat: Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosításáról mosósításáról
49/2012/(V. 9.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról
50/2012/(V. 9.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége Alapító Okiratának V. számú
módosítása
51/2012/(V. 9.) számú határozat: Beszámoló Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi
munkájáról
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete határozata:
27/2012/(V. 9.) számú határozat: Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosításáról mosósításáról
28/2012/(V. 9.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról
29/2012/(V. 9.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége Alapító Okiratának V. számú
módosítása
30/2012/(V. 9.) számú határozat: Beszámoló Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi
munkájáról

JEGYZİKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének és Alsószentiván Község
Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 9-én 17.00 órai kezdettel tartott soron
következı nyilvános együttes ülésérıl
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap Dózsa György utca 31.

Jelen vannak: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete részérıl
Méhes Lajosné
polgármester
dr. Gubik Zoltán
alpolgármester
Bölcskei Jenıné
települési képviselı
Erıs Gábor
települési képviselı
Suplicz Attila
települési képviselı
Salamon Lajos
települési képviselı
Zuppon Andrea
települési képviselı

Jelen vannak: Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete részérıl
Nagy Lajos
polgármester
Nagy János
alpolgármester
Boros István
települési képviselı
Fehér József
települési képviselı
Husvéth Imre
települési képviselı

Meghívott:

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
Fekete Zoltánné szociális és pénzügyi ügyintézı
Husvéth Imréné igazgatási és adóügyi ügyintézı
Végh Éva pénzügyi ügyintézı

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:
Köszöntöm az együttes ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat mind Alap, mind
Alsószentiván község képviseletében.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete határozatképes, a
Képviselı-testült 7 tagja jelen van, az ülést megnyitom.
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolom Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete
részérıl Bölcskei Jenıné és Salamon Lajos képviselıket, kérem az alapi képviselı-testület
tagjait, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal Bölcskei
Jenıné és Salamon Lajos képviselıt az együttes ülésrıl készült jegyzıkönyv hitelesítıjének
elfogadta.
Jegyzıkönyvvezetınek javasolom Kisariné Lukács Györgyit, kérem aki egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kisariné Lukács Györgyit egyhangúan 7
igen szavazattal az együttes ülés jegyzıkönyvvezetıjének elfogadta.
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Javasolom, hogy az együttes ülés napirendjét a meghívóval azonos tartalommal fogadjuk el,
kérem Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagjait, aki a meghívóban
szerepelı napirendi pontot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület az együttes ülés napirendi pontját - a
meghívóban szerepelı javaslattal azonosan - egyhangúan 7 igen szavazattal elfogadta.
Átadom a szót Alsószentiván Község Polgármesterének.
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere:
Köszöntöm a megjelent képviselı-testületi tagokat, mind Alsószentiván, mind Alap község
képviseletében.
Megállapítom, hogy Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete
határozatképes, a Képviselı-testület 5 tagja jelen van, az ülést megnyitom.
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolom Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete részérıl Boros István és Husvéth Imre képviselıket, kérem az alsószentiváni
képviselı-testület tagjait, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal
Boros István és Husvéth Imre képviselıt az együttes ülésrıl készült jegyzıkönyv
hitelesítıjének elfogadta.
Jegyzıkönyvvezetınek javasolom Kisariné Lukács Györgyit, kérem, aki egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete Kisariné Lukács Györgyit
egyhangúan 5 igen szavazattal az együttes ülés jegyzıkönyvvezetıjének elfogadta.
Javasolom, hogy az együttes ülés napirendjét a meghívóval azonos tartalommal fogadjuk el,
kérem Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testületének tagjait, aki a
meghívóban szerepelı napirendi pontot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testület az együttes ülés napirendi pontját a meghívóban szerepelı javaslattal azonosan - egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
végrehajtása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
2.

Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének végrehajtása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
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3.

Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége Alapító Okiratának V. számú módosítása
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

4.

Beszámoló Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi munkájáról
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

Átadom a szót Alap Község Polgármesterének.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. ALAP-ALSÓSZENTIVÁN VÉDİNİI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ
TÁRSULÁS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:
Az elıterjesztést a Képviselı-testületek tagjai megkapták, mely felvázolja, hogy alakult a két
önkormányzat által fenntartott Védınıi Szolgálatot fenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének végrehajtása. Alapos kimutatást készítettek a kolléganık, itt szeretném
megköszönni a munkájukat. A védınıi társulásra kapott normatíva elég volt,
kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk. Kérem, a Körjegyzı Asszonyt esetleges szóbeli
kiegészítését tegye meg.
Kérem a képviselıket a napirendi ponthoz szóljanak hozzá, esetleges kérdéseiket tegyék fel.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága az elıterjesztést
tárgyalta, felkérem Salamon Lajos elnök urat, hogy a bizottság döntését ismertesse.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
A napirendi pont keretében tárgyalt elıterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánom, esetleges
kérdéseikre készséggel válaszolok.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke (Alap):
A Pénzügyi Bizottság a Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló elıterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
A védınıi szolgálat szakmailag jól mőködik, mind Alapon, mind Alsószentivánon is. A volt
védınıtıl szépen átvette a két település ügyeit a feladatot jelenleg is ellátó védını. Ha így
mőködik a továbbiakban is az a két falu közös elınyére válik.
Erıs Gábor képviselı:
Megkérdezném azt, hogy a tetves gyermekeknek nem lehetne igazolást adni, hogy ne
fertızzék meg a többi egészséges gyermekeket?
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Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Szakmai döntésre van szükség, amit az orvos hoz meg, saját hatáskörben intézkedik. Az
ÁNTSZ lenne a jogosult, de nincs idı, hogy napokat várjunk a helyzettel. A jó éles olló a
megoldás, megnyírni a gyereket, vagy kémiai úton kell elpusztítani az élısködıket. Az
iskolaorvosnak kell szólni ilyen helyzetben.
Átadom a szót Alsószentiván Község Polgármesterének.
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere:
Kérem az alsószentiváni képviselıket, amennyiben kérdésük van azt tegyék fel, illetve
szóljanak hozzá a napirendi ponthoz.
Úgy látom nincs kérdés a képviselık részérıl.
Az elıterjesztés határozati javaslatot tartalmaz, kérem az alsószentiváni képviselıket, aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Község Önkormányzata
27/2012. (V. 9.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta
Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Védınıi
Társulás) 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
I.

A Képviselı-testület a Védınıi Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítését
6.459.000 forint bevételi és 6.487.000 forint kiadási elıirányzattal elfogadja.
I.1. A Védınıi Társulás 2011. évi bevételeinek teljesítése jogcím szerinti
bontásban az alábbi:
a) egyéb központi támogatás:
2.570.000 forint,
b) mőködési célú pénzeszköz átvétel TB Alapoktól: 3.889.000 forint
I.2. Védınıi Társulás 2011. évi kiadásainak teljesítése jogcím szerinti bontásban
az alábbi:
a) személyi juttatások:
3.926.000 forint,
b) munkaadókat terhelı járulékok:
992.000 forint,
c) dologi és folyó kiadások:
1.445.000 forint,
d) felhalmozási kiadások:
124.000 forint.
II.

A Védınıi Társulás esetén 2011. évben mőködési célú, valamint felhalmozási célú
hitel felvételére nem került sor, a Védınıi Társulásnak adósságállománya,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a
szerinti adósságot keletkezetı ügylete nem keletkezett.

III.

A Védınıi Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nem voltak.

IV.

A Védınıi Társulás 2011. évben európai uniós támogatással megvalósuló
programot nem teljesített.

Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy ezen
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határozat tartalma Alap Község Önkormányzata 2011.
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet részét képezi.

évi

költségvetésének

Átadom a szót Alap Község Polgármesterének.
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:
Kérem az alapi Képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
48/2012. (V. 9.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta AlapAlsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Védınıi
Társulás) 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
I.

A Képviselı-testület a Védınıi Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítését
6.459.000 forint bevételi és 6.487.000 forint kiadási elıirányzattal elfogadja.
I.1. A Védınıi Társulás 2011. évi bevételeinek teljesítése jogcím szerinti
bontásban az alábbi:
a) egyéb központi támogatás:
2.570.000 forint,
b) mőködési célú pénzeszköz átvétel TB Alapoktól: 3.889.000 forint
I.2. Védınıi Társulás 2011. évi kiadásainak teljesítése jogcím szerinti bontásban
az alábbi:
a) személyi juttatások:
3.926.000 forint,
b) munkaadókat terhelı járulékok:
992.000 forint,
c) dologi és folyó kiadások:
1.445.000 forint,
d) felhalmozási kiadások:
124.000 forint.

II.

A Védınıi Társulás esetén 2011. évben mőködési célú, valamint felhalmozási célú
hitel felvételére nem került sor, a Védınıi Társulásnak adósságállománya,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a
szerinti adósságot keletkezetı ügylete nem keletkezett.

III.

A Védınıi Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nem voltak.

IV.

A Védınıi Társulás 2011. évben európai uniós támogatással megvalósuló
programot nem teljesített.

A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert és Nyikosné Katzenberger
Erika körjegyzıt, hogy a határozat tartalmának megjelenítésérıl Alap Község
Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendelettervezetben gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: azonnal
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2.

ALAP-ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE 2011.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:
Körjegyzı Asszony és Csıgörné Csısz Éva kolléganı az elıterjesztést a Körjegyzıség 2011.
évi költségvetése végrehajtásáról elkészítette, melyet a képviselı-testületek tagjai a
meghívóval együtt megkaptak. A Körjegyzıség elıirányzatainak alakulását mind az
elıterjesztés, mind a csatolt táblázatok bemutatják.
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetés végrehajtásának bevételi
fıösszege: 36.634.000 forint, kiadási fıösszege: 34.558.000 forint.
2011. évben a Körjegyzıség 3.042.000 forint alaphozzájárulást, 2.076.000 forint ösztönzı
hozzájárulást, összesen 5.118.000 forint állami támogatást kapott, hasonlóan a megelızı
évihez.
A támogatás lakosságarányos megoszlása az alábbi:
Alap község Önkormányzata esetén az állami támogatás: 3.911.000 forint,
Alsószentiván község Önkormányzata esetén az állami támogatás: 1.207.000 forint.
Kérem, a Körjegyzı Asszonyt esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg.
Kérem a képviselıket a napirendi ponthoz szóljanak hozzá, esetleges kérdéseiket tegyék fel.
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, kérem Salamon Lajost, hogy ismertesse
döntésüket.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
A napirendi pont keretében tárgyalt elıterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánom, esetleges
kérdéseikre készséggel válaszolok.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke (Alap):
A Pénzügyi Bizottság a Körjegyzıség 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
elıterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Átadom a szót Alsószentiván Község Polgármesterének.
Nagy János alpolgármester
Az elıterjesztésbıl úgy tőnik, hogy nem lakosságszám arányosan járulnak hozzá a települések
a körjegyzıség mőködéséhez, mert ha lakosságszámra visszaosztjuk a hozzájárulás összegét,
nem biztos, hogy ezt a számot kapjuk.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
A körjegyzıségi megállapodás alapján a települések csak a körjegyzı kiadásaihoz járulnak
hozzá lakosságarányosan, míg az alapi székhelyen dolgozó köztisztviselıkkel kapcsolatos
kiadásokat Alap Község Önkormányzata, az alsószentiváni kirendeltségen dolgozó
köztisztviselıkkel kapcsolatos kiadásokat Alsószentiván Község Önkormányzata fedezeti. Az
eltérés ebbıl adódik.
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere:
Amennyiben egyéb kérdés a képviselık részérıl nincs; az elıterjesztés határozati javaslatot
tartalmaz, kérem az alsószentiváni képviselıket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
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szavazzon.
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Község Önkormányzata
28/2012. (V. 9.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az AlapAlsószentiván Községek Körjegyzısége (a továbbiakban: Körjegyzıség) 2011. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
I.

A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének teljesítését
36.634.000 forint bevételi és 34.558.000 forint kiadási elıirányzattal
elfogadja.

I.1. A Körjegyzıség 2011. évi bevételeinek teljesítése jogcím szerinti bontásban az
alábbi:
a) intézményi mőködési bevétel:
1.000 forint,
b) támogatásértékő bevétel:
1.589.000 forint,
c) körjegyzıségi finanszírozás:
32.824.000 forint,
d) elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
2.220.000 forint.
I.2. Körjegyzıség 2011. évi kiadásainak teljesítése jogcím szerinti bontásban az
alábbi:
a) személyi juttatások:
26.227.000 forint,
b) munkaadókat terhelı járulékok:
6.464.000 forint,
c) dologi és folyó kiadások:
1.639.000 forint,
d) támogatásértékő pénzeszköz átadás
222.000 forint,
e) átfutó kiadás:
6.000 forint.
I.3. A Körjegyzıség 2011. évi költségvetése bevételének és kiadásának teljesítése
településenként (forintban):
Önkormányzat
megnevezése
Alap
Alsószentiván

Bevétel
teljesítése
23.326.000
11.719.000

Kiadás
teljesítése

Különbözet

22.060.000
10.909.000

1.266.000
810.000

A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a székhelytelepülés
önkormányzata a zárszámadás elfogadását követıen Alsószentiván Község
Önkormányzatával pénzügyileg rendezi.
II.

A Körjegyzıségnek 2011. évben 2.082.000 forint pénzmaradványa
keletkezett, melybıl pénzkészlet 666.000 forint, átfutó kiadás (december
havi bérjellegő kiadás) 416.000 forint.

III.

A Körjegyzıségnek 2011. évben felújítási, felhalmozási bevétele, illetıleg
kiadása nem keletkezett.
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IV.

A Körjegyzıség esetén 2011. évben mőködési célú, valamint felhalmozási
célú hitel felvételére nem került sor, a Körjegyzıségnek
adósságállománya, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkezetı ügylete nem
keletkezett.

V.

A Körjegyzıségnek több éves kihatással járó feladatai nem voltak.

VI.

A Körjegyzıség 2011. évben európai uniós támogatással megvalósuló
programot nem teljesített.

Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy ezen
határozat tartalma Alap Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet részét képezi.
Átadom a szót Alap Község Polgármesterének.
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:
Kérem az alapi Képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
49/2012. (V. 9.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap-Alsószentiván
Községek Körjegyzısége (a továbbiakban: Körjegyzıség) 2011. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
I.

A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének teljesítését
36.634.000 forint bevételi és 34.558.000 forint kiadási elıirányzattal elfogadja.
I.1. A Körjegyzıség 2011. évi bevételeinek teljesítése jogcím szerinti bontásban az
alábbi:
a) intézményi mőködési bevétel:
1.000 forint,
b) támogatásértékő bevétel:
1.589.000 forint,
c) körjegyzıségi finanszírozás:
32.824.000 forint,
d) elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
2.220.000 forint.
I.2. Körjegyzıség 2011. évi kiadásainak teljesítése jogcím szerinti bontásban az
alábbi:
a) személyi juttatások:
26.227.000 forint,
b) munkaadókat terhelı járulékok:
6.464.000 forint,
c) dologi és folyó kiadások:
1.639.000 forint,
d) támogatásértékő pénzeszköz átadás
222.000 forint,
e) átfutó kiadás:
6.000 forint.
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I.3. A Körjegyzıség 2011. évi költségvetése bevételének és kiadásának teljesítése
településenként (forintban):
Önkormányzat
megnevezése
Alap
Alsószentiván

Bevétel
teljesítése
23.326.000
11.719.000

Kiadás
teljesítése

Különbözet

22.060.000
10.909.000

1.266.000
810.000

A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a székhelytelepülés
önkormányzata a zárszámadás elfogadását követıen Alsószentiván Község
Önkormányzatával pénzügyileg rendezi.
II.

A Körjegyzıségnek 2011. évben 2.082.000 forint pénzmaradványa keletkezett,
melybıl pénzkészlet 666.000 forint, átfutó kiadás (december havi bérjellegő
kiadás) 416.000 forint.

III.

A Körjegyzıségnek 2011. évben felújítási, felhalmozási bevétele, illetıleg kiadása
nem keletkezett.

IV.

A Körjegyzıség esetén 2011. évben mőködési célú, valamint felhalmozási célú
hitel felvételére nem került sor, a Körjegyzıségnek adósságállománya,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a
szerinti adósságot keletkezetı ügylete nem keletkezett.

V.

A Körjegyzıségnek több éves kihatással járó feladatai nem voltak.

VI.

A Körjegyzıség 2011. évben európai uniós támogatással megvalósuló programot
nem teljesített.

A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert és Nyikosné Katzenberger
Erika körjegyzıt, hogy a határozat tartalmának megjelenítésérıl Alap Község
Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendelettervezetben gondoskodjon.
Felelıs: polgármester, körjegyzı
Határidı: azonnal

3. ALAP-ALSÓSZENTIVÁN
KÖZSÉGEK
KÖRJEGYZİSÉGE
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK V. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:
Átadom a szót a Körjegyzı Asszonynak.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
A Képviselı-testületek tagjai a Körjegyzıség Alapító Okirata módosításáról szóló
elıterjesztést, valamint a módosításról rendelkezı okirat tervezetének példányát megkapták.
Az elıterjesztés tárgyát képezı Alapító Okirat V. számú módosítását indokolják az alábbiak:
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Megjelent a szakfeladatrendrıl és az államháztartási szakágazati rendrıl szóló 56/2011. (XII.
31.) NGM rendelet, melynek módosítására is sor került már 2012. március 2-i hatállyal.
Elıterjesztett Alapító Okirata V. számú módosítása tartalmazza az Okirat 8. pontjának
módosítását, igazodva említett jogszabályváltozáshoz.
2012. március 1-jét követıen a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
helyett a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályos, illetıleg
2012. július 1-jétıl a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény helyett a 2012.
évi I. törvény lép hatályba; mely indokolja az Alapító Okirat 10. pontjának módosítását, mely
a költségvetési szerv vezetıjének, a körjegyzınek a kinevezési rendjérıl, a foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölésérıl rendelkezik.
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere:
Kérdezem Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testületének tagjait, van-e
kérdés. Amennyiben nincsen, kérem az alsószentiváni képviselıket, hogy aki a Körjegyzıség
Alapító Okirata V. számú módosítására irányuló javaslattal elıterjesztés szerinti tartalommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Község Önkormányzata
29/2012. (V. 9.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap-Alsószentiván Községek
Körjegyzısége Alapító Okirata V. számú elıterjesztés szerinti módosításához törzskönyvi bejegyzés szerinti hatállyal – alábbi tartalommal egyetért:
1./ Az ALAPÍTÓ OKIRAT 8. PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:
„8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: Alap
Község Önkormányzat Képviselı-testülete és Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39. § (1) bekezdése alapján
igazgatási feladataik ellátására körjegyzıséget alakítanak és tartanak fenn.
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi

társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladat rend szerinti alaptevékenység:
Megnevezés

Szakfeladat száma

8.1.

Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841114

8.2.

Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841115

8.3.

Európa parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek

841117

8.4.

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek

841118
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8.5.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
igazgatási tevékenysége

841126

8.6.

Statisztikai tevékenység

841173

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

2./ Az ALAPÍTÓ OKIRAT 10. PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:
„10. A költségvetési szerv vezetıjének, a körjegyzınek a kinevezési rendje, a
foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
10.1. A körjegyzıi álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati
eljárás elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely
önkormányzat polgármestere látja el.
A pályázati felhívást a „közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben meghatározott módon kell közzétenni.
10.2.
A körjegyzıt az alapító önkormányzatok képviselı-testületei nevezik ki
együttes ülésen, minısített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan
idıre szól.
10.3.
A költségvetési szervnél alkalmazott foglalkoztatottak a „közszolgálati
tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott jogviszonyt
létesítenek. Egyes foglalkoztatottakkal a „Munka Törvénykönyvérıl” szóló 1992.
évi XXII. törvény, 2012. július 1-jétıl a 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó
jogviszony is létesíthetı.”
A Képviselı-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetıjét, hogy a módosítás
törzskönyvi nyilvántartáson történı átvezetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: azonnal
Átadom a szót Alap Község Polgármesterének.
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:
Kérem az alapi képviselıket, hogy aki a Körjegyzıség Alapító Okirata V. számú
módosítására irányuló javaslattal elıterjesztés szerinti tartalommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
50/2012. (V. 9.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap-Alsószentiván Községek
Körjegyzısége Alapító Okirata V. számú elıterjesztés szerinti módosításához törzskönyvi bejegyzés szerinti hatállyal – alábbi tartalommal egyetért:
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1./ Az ALAPÍTÓ OKIRAT 8. PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:
„8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: Alap
Község Önkormányzat Képviselı-testülete és Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39. § (1) bekezdése alapján
igazgatási feladataik ellátására körjegyzıséget alakítanak és tartanak fenn.
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi

társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladat rend szerinti alaptevékenység:
Megnevezés

Szakfeladat száma

8.1.

Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841114

8.2.

Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841115

8.3.

Európa parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek

841117

8.4.

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek

841118

8.5.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
igazgatási tevékenysége

841126

8.6.

Statisztikai tevékenység

841173

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

2./ Az ALAPÍTÓ OKIRAT 10. PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:
„10. A költségvetési szerv vezetıjének, a körjegyzınek a kinevezési rendje, a
foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
10.1. A körjegyzıi álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati
eljárás elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely
önkormányzat polgármestere látja el.
A pályázati felhívást a „közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben meghatározott módon kell közzétenni.
10.2.
A körjegyzıt az alapító önkormányzatok képviselı-testületei nevezik ki
együttes ülésen, minısített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan
idıre szól.
10.4.
A költségvetési szervnél alkalmazott foglalkoztatottak a „közszolgálati
tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott jogviszonyt
létesítenek. Egyes foglalkoztatottakkal a „Munka Törvénykönyvérıl” szóló 1992.
évi XXII. törvény, 2012. július 1-jétıl a 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó
jogviszony is létesíthetı.”
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A Képviselı-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetıjét, hogy a módosítás
törzskönyvi nyilvántartáson történı átvezetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: azonnal

4. BESZÁMOLÓ
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN
KÖRJEGYZİSÉGE 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

KÖZSÉGEK

Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:
A Körjegyzıség munkájáról szóló beszámolóról készült elıterjesztést a képviselık
megkapták. Szeretném megköszönni mind a Körjegyzı Asszony, mind a Körjegyzıség
valamennyi munkatársának a munkáját. Átadom a szót a Körjegyzı Asszonynak.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
A Képviselı-testületek tagjai a Körjegyzıség 2011. évi munkájáról szóló beszámolót
megkapták. Az elıterjesztésben is felvázoltam, hogy a Körjegyzıség 2008. évi létrehozása óta
az elmúlt év - az addigi évektıl eltérıen - a körjegyzıségben foglalkoztatott köztisztviselık
személyi állományában hozott jelentıs változásokat.
Az elıterjesztés tartalmazza, hogy 2009. évtıl kezdve a 2012. évi költségvetési tervadatokig
hogyan alakult a két település körjegyzıség mőködéséhez történı hozzájárulása.
Az elıterjesztést egyebekben kiegészíteni nem kívánom, esetleges kérdéseikre készséggel
válaszolok.
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere:
Kérdezem az alsószentiváni képviselıket van-e kérdés, hozzászólás a körjegyzıségi
beszámolóhoz? A Körjegyzıségi személyi változások jórészt Alsószentivánt érintették, de
talán a kezdeti nehézségeket sikerült áthidalni, és a belépı új kollégák azonosulni tudnak a
feladatokkal. A köztisztviselıi munkához kitartást kívánom valamennyi munkatárs részére.
Az elıterjesztést határozati javaslatot tartalmaz, miután egyéb kérdés, hozzászólás nincsen,
kérem aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Község Önkormányzata
30/2012. (V. 9.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap-Alsószentiván Községek
Körjegyzısége 2011. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és annak tartalmát
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Átadom a szót Alap Község Polgármesterének.
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:
Kérdezem az alapi Képviselı-testület tagjait, hogy a beszámolót illetıen van-e egyéb kérdés,
hozzászólás?
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Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
A beszámoló utolsó oldalán az információk, tájékoztató adatok közül emelnék ki dolgokat.
Az egyik, hogy Alapon, a 2011-es éven a születettek száma 10 fı, Alsószentivánon 4 fı, a
halálozások száma Alapon 38 fı Alsószentivánon 5 fı.
A fıszámon iktatott ügyiratok száma Alapon 1454, Alsószentivánon 487. Az alszámon
iktatott ügyiratok száma Alapon 2410, Alsószentivánon 1372. Csak figyelem felkeltésbıl
emeltem ki ezeket az adatokat.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, kérem, aki az elıterjesztés szerinti határozati
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
51/2012. (V. 9.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap-Alsószentiván Községek
Körjegyzısége 2011. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és annak tartalmát
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Az ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné polgármester megköszönte a
részvételt és az ülést 17.25 órakor bezárta.

K.m.f.
Alap Község Önkormányzata részérıl:

Alsószentiván Község Önkormányzata részérıl:

Méhes Lajosné
polgármester

Nagy Lajos
polgármester

Bölcskei Jenıné
jegyzıkönyv hitelesítı

Salamon Lajos
jegyzıkönyv hitelesítı

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Boros István
jegyzıkönyv hitelesítı

Husvéth Imre
jegyzıkönyv hitelesítı

