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11-3/2009.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2009. január 26-án 18
órakor kezdődött üléséről.
Jelen vannak:
Heréd Község Képviselő-testülete részéről:
Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné,
Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula,
Kovács József, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Nagykökényes Község Képviselő-testülete részéről
Török László polgármester, Nagy Ferenc alpolgármester, Dr. Forgács György,
Koszora Ferenc, Koszoráné Mosonyi Tímea, Laczik Rudolf, Nagy Zoltán és
Szita Róbert képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó
Szilvágyi- Hordós Zsuzsanna pénzügyi előadó
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Kómár József polgármester
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Heréd Község Képviselő-testülete
határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 10 képviselő jelen van.
Török László polgármester
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Nagykökényes Község Képviselőtestülete határozatképes, mert a megválasztott 8 képviselőből 8 képviselő jelen van.
Átadja a szót Heréd község polgármesterének.
Kómár József polgármester
Javaslatot tesz a meghívón feltüntettet napirendi pontok megtárgyalására, melyet mindkét
Képviselő-testület egyszerre szavaz meg.
A két önkormányzat Képviselő-testületei a meghívón feltüntetett napirend tárgyalására
vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértetek.
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I.) Napirendi pont
A 2007 évben kötött óvodai „Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálata és
módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Megkérdezi a körjegyzőt, hogy kíván-e hozzászólni a kiküldött előterjesztéshez.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előzetes egyeztető tárgyalásra ez az anyag még nem volt kész, a társulási megállapodás a
költségvetési tételeket nem módosítja. Említést érdemel, hogy két pontban történt változás:
I.)
Az intézmény vezetője megbízatásnál: bár a Közigazgatási Hivatal nem tett
törvényességi észrevételt ez ügyben, de szaklapban olvasta, hogy ezért
visszajelzést kaptak. A mostani módosítás lényege, hogy nem lehet a három
testület együttes döntése, Heréd dönt, a másik két testület véleményez. 2010-ben
aktuális lesz, mert lejárt az óvodavezető megbízatása.
II.)
Finanszírozás tekintetében, pedig új szabály került a társulási törvénybe, mellyel
módosítani kell a társulási megállapodást. Jelen helyzetben a három polgármester
közös előzetes döntése a pénzügyi hozzájárulás, mely eddig még mindig sikeres
volt ebből vita nem volt. A törvény viszont kötelezi a társult önkormányzatok
megállapodásában a nem fizetés esetén az eljárási rend (akár inkasszó rögzítését).
Többi változás törvényhez, való igazodásból (jegyzőről - körjegyzőségre változásból) adódik.
Felhívja a Képviselő-testületek figyelmét, hogy a határozatot külön-külön kell megszavazni
és minősített többség szükséges a módosításhoz. Heréd esetében 6 fő igen és Nagykökényes
esetében 5 fő igen szavazat szükséges.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2007. évben kötött
„Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálatát és módosítását szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a 2007. évben
kötött „Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálatáról és módosításáról szóló
határozatot elfogadta.
Török László polgármester
Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a 2007. évben kötött „Társulási megállapodás”
jogszabályi felülvizsgálatával és módosításával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a 2007.
évben kötött „Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálatáról és módosításáról szóló
határozatot elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel 2007. évben kötött
„Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálatáról és módosításáról szóló javaslatot
elfogadta.
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A herédi Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal és a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
1/2009.(I.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a
2007.06.27-én aláírt Napközi Otthonos Óvodai Intézményfenntartó Társulási
megállapodás felülvizsgálata alapján az időközben bekövetkezett szervezeti
változásokra tekintettel, valamint a 1997. évi CXXXV.tv. (Ttv.) 8.§-ának
megfelelés érdekében a Társulási Megállapodás módosítására a következő
határozatot hozzák:
A Társulási Megállapodás a következők szerint módosul:
1. 1.2. pontja kiegészül a következő szövegrésszel: „A közös feladatok és hatáskörök
gyakorlásával megbízott: Heréd Község Önkormányzata (székhelye: 3011. Heréd,
Rákóczi út 39.)”
2. 2.1.2.pontjában a szakigazgatási feladatokkal megbízott szabályozásánál a
szervezeti változásokra tekintettel „Heréd Község Önkormányzatának Jegyzőjét”
szövegrész helyébe „Heréd- és Nagykökényes Községek Körjegyzőjét” szövegrész
lép. E pontból hatályát veszti a következő szövegrész: „ A szakigazgatási
feladatok ellátásával megbízott a tagintézményt érintő feladatok ellátása során
köteles egyeztetni Nagykökényes Község Önkormányzatának Jegyzőjével.”
3. 2.2.2. pontjából „együttes döntést” igénylő ügyek közül hatályát veszti az „ az
Intézmény vezetőjének megbízása és felette a munkáltatói jogok gyakorlása”
szövegrész, továbbá
4. A 2.2.2. pontjának 4. francia bekezdése helyébe a következő 2.2.3. pont és a
következő rendelkezések lépnek:
„2.2.3.
Az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, felmentése a Ttv. 8.§ (1) –
(2) bek. szabályozására figyelemmel Heréd Község Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. A döntése előtt legalább 8 napos határidő
biztosításával ki kell kérnie Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete véleményét és hozott döntéséről a testületi határozat megküldésével 3
napon belül tájékoztatni köteles a társult önkormányzatot.
Heréd Község Önkormányzatának munkáltatói joga: az óvodavezetői megbízás
(kinevezés), a vezetői megbízás visszavonása, fegyelmi felelősségre vonás
kezdeményezése, felmentés.
A felsoroltak közé nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény vezetőjével
kapcsolatban Heréd Község Polgármestere gyakorolja. A tagintézmény vezetője és
az óvoda dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat a vonatkozó jogszabályok
szerint az Óvodavezető gyakorolja.”
5.

A 2.2.2. pont eredeti 5. és 6. francia bekezdései változatlanul átkerülnek a
2.2.3. pont 2. és 3. bekezdéseivé.”
6.
2.3.1. pontjában a szakigazgatási feladatokkal megbízott szabályozásánál a
szervezeti változásokra tekintettel „Heréd Község Polgármesteri Hivatala”
szövegrész helyébe „Heréd- Nagykökényes Körjegyzőség” szövegrész lép. E
pontból hatályát veszti a következő szövegrész: „ A
tagóvodát érintő
szakigazgatási feladatok kérdéseiben Nagykökényes Község Önkormányzatának
Jegyzőjével előzetesen egyezteti szükséges.”
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7.

2.3.3.pontjában a szervezeti változásokra tekintettel a „Heréd Község
Önkormányzatának Jegyzője- a tagóvoda vonatkozásában előzetesen egyeztetve
Nagykökényes Község Jegyzőjével ” szövegrész helyébe „Heréd- és Nagykökényes
Községek Körjegyzője” szövegrész lép.
8. A 2.5.5. pontban az első mondatot követő szövegrész helyébe a következő
rendelkezés lép: „Amennyiben a 2.4.2. szerinti a tulajdonos önkormányzatokat
terhelő beruházások, felújításokon és a 2.5.2. szerinti önállóan fizetendő
költségeken kívüli dologi kiadások és a személyi kiadások fedezetére a bevételek
nem elegendőek a társult önkormányzatok a fizetendő hozzájárulást az
intézménybe járó tanulók lakóhelyét figyelembe véve gyermeklétszám arányosan
határozzák meg. A fizetendő hozzájárulás mértékét minden évben a költségvetés
előkészítése során a társult önkormányzatok polgármesteri egyeztetik.
- A társult önkormányzatok befizetési kötelezettségüket a Finanszírozási
Megállapodásban meghatározva – havonta arányos mértékben – teljesítik.
- A havi támogatás utalásának elmaradása esetén a gesztor, Heréd Község
Polgármestere 15 napos írásbeli felszólítást küld a társult önkormányzat számára.
- Amennyiben a társult önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a
teljesítést, ezen 15 napos határidő alatt 30 napos haladékot kérhet, és erre
jogosult.
- A 30 napos haladék letelte után Heréd Község Önkormányzata az elmaradt
hozzájárulás mértékéig inkasszóval élhet a nem teljesítő önkormányzat számlája
ellen.”
9. A 2.5.5-ben „Heréd Község Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe „HerédNagykökényes Körjegyzőség” lép, valamint a Nagykökényes Polgármesteri
Hivatalára vonatkozó utolsó mondat hatályát veszti.
10.

Az 5.2. pontban a társulási megállapodás felmondása határideje
szabályozásában: „ június 30. napjáig” helyébe „március utolsó munkanapjáig”
szövegrész lép.

11.

A Társulási megállapodás módosítása 2009. február 1.-én lép hatályba, a
határozattal nem érintett rendelkezések változatlanul maradnak.
Társult Önkormányzatok felkérik Heréd és Nagykökényes Községek Körjegyzőjét,
hogy a Megállapodás módosításáról és az érintettek értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Heréd és Nagykökényes Községek Körjegyzője
Határidő: 15 nap
II.) Napirendi pont

A Herédi Napközi Otthonos Óvoda közös intézmény finanszírozási kérdésének
áttekintése, a 2009. évi Finanszírozási Megállapodás jóváhagyása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A finanszírozást a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Felkéri Juhász Istvánné
elnököt, hogy az ott elhangzottakról tájékoztassa a Képviselő-testületeket.
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Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottsági ülésen módosítás nem történt így a napirendi pontot ebben a formában
a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Kómár József polgármester
A tervezetből látszik, hogy ebben az évben magasabb lesz a hozzájárulás, mert nyugdíjba
vonul az óvoda vezetője, amelynek a költsége kb.3 MFt. Véleménye, hogy korrekt
megállapodás született, a hozzájárulás 2010-ben kevesebb lesz, mert ott már nem keletkezik
ekkora kiadás. Jól tudja, hogy a nagykökényesi tagóvodába jelen pillanatban 6 herédi
gyermek jár, ha nem járna ennyi gyermek a nagykökényesi óvodát be kellett volna zárni.
Viszont az is igaz, hogyha a gyermekeket Heréden kellett volna elhelyezni, akkor újabb
csoportot kellett volna megnyitni. A nagykökényesi óvodában is megindult a korszerűsítés
csak ott lassúbb a folyamat.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Óvoda 2009. évi
Finanszírozási Megállapodásáról szóló határozatot szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az Óvoda 2009.
évi Finanszírozási Megállapodásról szóló határozatot elfogadta.
Török László polgármester
Megkéri a testület tagjait, aki egyetért az Óvoda közös intézmény 2009. évi Finanszírozási
Megállapodás jóváhagyásával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal az Óvoda
közös intézmény 2009. évi Finanszírozási Megállapodásról szóló határozatot elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület elfogadta az Óvoda 2009. évi Finanszírozási
Megállapodásról szóló javaslatot.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal és a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
2/2009.(I.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Társult Képviselő-testületek az intézményfenntartó társulás keretében működtetett
Napközi Otthonos Óvoda finanszírozásának kérdését a 2007. június 27-én aláírt
Társulási Megállapodás 2.5.4. pontja alapján áttekintették és a társulási
megállapodás pontosításával azt megfelelőnek találták.
Társult önkormányzatok megállapodtak abban, hogy a rendkívüli költségként 2009.
évben a tagóvoda vezető nyugdíjazásával kapcsolatos költségek közül a felmentési
időre járó bért csakis Nagykökényes Község Önkormányzata viseli.
A Képviselő-testületek az intézmény – e jegyzőkönyv mellékletét képező- 2009. évi
finanszírozási megállapodását a fenti elvek alapján elfogadják.
Felkérik a Képviselő-testületek Heréd és Nagykökényes Községek körjegyzőjét,
hogy a megállapodás aláíratásáról gondoskodjon.
Felelős: Heréd-Nagykökényes Körjegyzője
Határidő: 15 nap
6

III.) Napirendi pont
A Herédi Napközi Otthonos Óvoda és Tagintézménye 2009. évi költségvetéséről szóló
tervezet megtárgyalása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Az intézményi költségvetést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Felkéri Juhász
Istvánné elnököt, hogy az ott elhangzottakról tájékoztassa a Képviselő-testületeket.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottsági ülésen módosítás történt. A polgármester javasolta, hogy az előtetőre
szánt összeg br.450 eFt-tal kerüljön csökkentésre. Így a határozati javaslatban az intézmény
bevételi és kiadási előirányzata 32.336 eFt-ról 31.886 eFt-ra módosul; a bevételi forrásoknál a
Heréd Község Önkor. támogatása 9.279 eFt-ról 8.829 eFt-ra; a kiadási címeknél a beruházás,
felújítás 1.450 eFt-ról 1MFt-ra csökken. Az állami támogatások önkormányzatok szerinti
megoszlásánál Heréd székhely 49 fő oszlopban a normatív támogatásnál a 7.945.500 Ft
helyett 11.397.333 Ft a helyes összeg az előterjesztésben, valamint Nagykökényes tagóvoda
16 fő oszlopban a normatív támogatásnál a 2.594.500. Ft helyett 3.630.000 Ft. Így lesz helyes
az első oszlopban a normatív támogatási sor. Módosításokkal a napirendi pontot a Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolja.
Kómár József polgármester
Bár az előző ülésen nem lett elmondva, hogy az étkeztetéshez kapott normatív támogatás csak
a nyersanyagot fedezi a különbözetet a herédi önkormányzat finanszírozza. Az köztudott,
hogy az óvodai normatíva mindig kevesebb, amely független attól, hogy társultak e az
önkormányzatok. Az óvodai konyha fenntartásához jelentősen hozzá kell járulni.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Óvoda és
Tagintézménye 2009. évi költségvetési tervezetét szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az Óvoda és
Tagintézménye 2009. évi költségvetési tervezetéről szóló határozatot elfogadta.
Török László polgármester
Megkéri a testület tagjait, aki egyetért az Óvoda és Tagintézménye 2009. évi költségvetési
tervezetével, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal az Óvoda és
Tagintézménye 2009. évi költségvetési tervezetéről szóló határozatot elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta az Óvoda és
Tagintézmény 2009. évi költségvetés tervezésről szóló javaslatot.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal és a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
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3/2009.(I.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd- és Nagykökényes Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a
közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Napközi Otthonos
Óvoda 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítják meg:
1.

a.) Bevételi források:
Normatív támogatások
Normatív kötött felh-ú támogatás
Kistérségi Többcélú Társulás támogatása
Heréd Község Önkorm. Támogatása
Nagykökényes Község Önkorm.támogatása
b.) Kiadási címek:
Beruházás, felújítás
Rendszeres és nem rendszeres személyi jut
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Szakmai anyag (közös)
egyéb dologi (Heréd)

2.
-

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata:

31.886 eFt.
18.097 eFt
70 eFt
2.524 eFt
8.829 eFt
2.366 eFt
1.000 eFt
22.206 eFt
6.688 eFt
727 eFt
1.265 eFt.

Az intézmény alkalmazottainak létszámát az alábbiak szerint állapítják
meg:
Főfoglalkozású teljes munkaidős dolgozók:
Óvodapedagógus:
6 fő
Dajka:
3 fő
3. Az intézmény gazdálkodása Heréd Község Önkormányzata költségvetési
számlájáról történik, a gazdálkodással összefüggő feladatokat a HerédNagykökényes Körjegyzőség látja el.

4. Az intézmény finanszírozását az önkormányzatok az alábbiak szerint
biztosítják:
- A normatív állami támogatást Heréd Község Önkormányzata a Magyar
Államkincstáron keresztül havonta a nettó finanszírozás keretében kapja meg.
- Nagykökényes Község Önkormányzata a hozzájárulást évi 12 részletben, havonta
előre a hónap 3-ig utalja át Heréd Község Önkormányzata költségvetési
számlájára.
5. Társult önkormányzatok a részletes szabályokról a jegyzőkönyv mellékletét képező
2009. évi finanszírozási megállapodást elfogadják.
Felkérik a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy az intézmény költségvetésének
Heréd Község Önkormányzata költségvetésébe a fentiek szerinti betervezéséről,
valamint az éves finanszírozási megállapodás végrehajtásáról gondoskodjon, az
intézményvezetőt pedig arra, hogy az intézmény költségvetésének fentiek szerinti
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos 2009. évben
Felelős: körjegyző, intézményvezető
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IV.) Napirendi pont
A 2007. évben kötött körjegyzőségi „Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálata
és módosítása.
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Megkérdezi Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyzőt, hogy kíván e szólni az előterjesztéshez.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A körjegyző kinevezése tekintetében a Társulási törvény nem változott. Változások az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlásában való megállapodásban és a körjegyzőségi munkakörökben,
valamint ebből következően a társulás megszűnése esetén a továbbfoglalkoztatási
kötelezettségben történt. A 14. pontban a törvényhez való igazolás végett a finanszírozásnál
itt is az inkasszó lehetőségéről szóló passzust a megállapodásban rögzíteni kell. Továbbá a
körjegyzőségi SZMSZ-ből a 12. pont kerül a hivatal kiegészítő tevékenységéről elhagyásra,
mert a körjegyzőség és az önkormányzat jobban elkülönül. Pusztai Ottóné Ilike hívta fel a
figyelmet arra, hogy az Alapító Okiratban nem szerepel a 751922 önkormányzatok
elszámolásai szakfeladat, mely most kerül rögzítésre. Az SZMSZ-ben az 5. pontban a
képzettségi pótlékra jogosító munkaköröknél az államháztartási szabályoknak megfelelően a
mérlegképes könyvelő államháztartási szakon helyébe regisztrált mérlegképes könyvelő
indokolt. Ezekkel a módosításokkal kerül majd egységes szerkezetbe az Alapító Okirat,
melyet 8 napon belül a Magyar Államkincstár felé fel kell terjeszteni, hogy így kerüljön a
törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2007. évben kötött
körjegyzőségi „Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálatát és a fenti okiratok
módosítását szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a 2007 évben
kötött körjegyzőségi „Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálatáról és a
Megállapodás, a körjegyzőségi SZMSZ, és a körjegyzőségi Alapító Okirat módosításáról
szóló határozatot elfogadta.
Török László polgármester
Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a 2007 évben kötött körjegyzőségi „Társulási
megállapodás” jogszabályi felülvizsgálatával és a fenti okiratok módosításával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a 2007.
évben kötött körjegyzőségi „Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálatáról és a
Megállapodás, a körjegyzőségi SZMSZ, és a körjegyzőségi Alapító Okirat módosításáról
szóló határozatot elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a 2007. évben
kötött körjegyzőségi „Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálatáról és a
Megállapodás, a körjegyzőségi SZMSZ, és a körjegyzőségi Alapító Okirat módosításáról
szóló javaslatot.
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A herédi Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal és a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
4/2009.(I.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a 2007.08.23-én
aláírt Körjegyzőség létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás felülvizsgálata
során az időközben bekövetkezett szervezeti változásokra tekintettel a Társulási
Megállapodás, a Körjegyzőség SZMSZ-e, és Alapító Okirata módosítására a következő
határozatot hozzák:
1. A Körjegyzőség Társulási Megállapodás a következők szerint módosul:
- 7. pontjában „ A körjegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a polgármesterek
együttesen gyakorolják.” szövegrész helyébe az ügyrendnek megfelelően a következő
szabályozás lép: „ A körjegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Heréd Község
Polgármestere gyakorolja, melyhez be kell szereznie Nagykökényes Polgármestere
egyetértését is, kivéve a szabadás kivételének engedélyezéséhez, jogszabály változás
miatti átsoroláshoz, jogszabályokban kötelezően előírt juttatások kifizetéséhez. „
-9. pontjában a körjegyzőségi munkakörök módosulnak a következők szerint: a 9. pont
d) pontban igazgatási előadó 4 főről 3 főre csökken, és a 9. pont új következő f) ponttal
egészül ki: f) ügykezelő 1 fő.
-10. pontjában a Körjegyzőség esetleges megszűnése esetére a továbbfoglalkoztatási
kötelezettségnél az a ) pont helyébe a következő a) pont lép: „a) Heréd Község
Önkormányzatát 6 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő és 1 fő kisegítő tekintetében terheli.
-13. pontban c) pontjában „7 fő köztisztviselő és 1 fő kisegítő” helyébe „6 fő
köztisztviselő, 1 fő ügykezelő és 1 fő kisegítő” szövegrész lép.
A 14. pontot a befizetési kötelezettség nem teljesítése esetére alkalmazandó eljárással
kiegészül az alábbiak szerint:
- „A havi támogatás utalásának elmaradása esetén Heréd Község Polgármestere 15
napos írásbeli felszólítást küld a társult önkormányzat számára.
- Amennyiben a társult önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a
teljesítést, ezen 15 napos határidő alatt 30 napos haladékot kérhet, és erre jogosult.
- A 30 napos haladék letelte után Heréd Község Önkormányzata az elmaradt
hozzájárulás mértékéig inkasszóval élhet a nem teljesítő önkormányzat számlája
ellen.”
2. Körjegyzőség intézményi szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) módosul a
következők szerint: I. fejezet:
- 11 pont kiegészül a 751922 önkormányzatok elszámolásai szakfeladattal.
- 12. pontjának szabályozása a kiegészítő tevékenységekről hatályát veszti a számozás
fenntartásával.
III. fejezet: - 5. pontjában „a mérlegképes könyvelő államháztartási szakon”
szövegrész helyébe „regisztrált mérlegképes könyvelő” lép.
3. A 4/2007.(X.9.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okiratának 11.pontja kiegészül a „751922 önkormányzatok
elszámolásai „ szakfeladattal.
4. E határozat szerinti módosulások 2009. február 1.-én lépnek hatályba, a határozattal
nem érintett rendelkezések változatlanul maradnak.
Társult Önkormányzatok felkérik a Körjegyzőt, hogy a Megállapodás, az SZMSZ és Alapító
okirat módosításáról és az érintettek értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Heréd és Nagykökényes Községek Körjegyzője
Határidő: 15 nap
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V.) Napirendi pont
A Körjegyzőség 2009. évi költségvetéséről szóló tervezet megtárgyalása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A körjegyzőség költségvetését a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Felkéri
Juhász Istvánné elnököt, hogy az ott elhangzottakról tájékoztassa a Képviselő-testületeket.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottsági ülésen módosítás nem történt így a napirendi pontot ebben a formában
a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Kómár József polgármester
A körjegyzőség intézményi finanszírozása és költségvetése nagyon fontos. Hatékonyan és jól
működik a Körjegyzőség. Információ megfelelően áramlik a két önkormányzat munkatársai
között, tartják a kapcsolatot és segítenek egymásnak. Látja a körjegyző mennyit dolgozik,
hogy a két önkormányzat jól működjön. Bár rémisztő hírek terjedtek a tavalyi év végén a
társulási normatívák tekintetében, amiből csak a körjegyzőségnél történt 2 MFt-os csökkenés.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Körjegyzőség 2009.
évi költségvetés tervezetét szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a Körjegyzőség
2009. évi költségvetés tervezetéről szóló határozatot elfogadta.
Török László polgármester
Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a Körjegyzőség 2009. évi költségvetés tervezetével,
szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a
Körjegyzőség 2009. évi költségvetés tervezetéről szóló határozatot elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel
Körjegyzőség 2009. évi költségvetés tervezetéről szóló javaslatot.

elfogadta

a

A herédi Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal és a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
5/2009.(I.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd-Nagykökényes Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Körjegyzőség
2009. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítják meg:
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1. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata: 33.770 eFt
-

a) Bevételi források:
Normatív támogatások
Heréd Község Önkorm. támogatása
Nagykökényes Község Önkorm.támogatása

6.038 eFt
22.854 eFt
4.878eFt

-

b) Kiadási címek:
Beruházás- számítógép vásárlás (Heréd)
Rendszeres és nem rendszeres személyi jut
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

168 eFt
24.543 eFt
6.990 eFt
2.069 eFt

c) A körjegyzőségben foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint állapítják
meg:
-

Főfoglalkozású dolgozók:
Körjegyző
Herédi székhely hivatal

-

1 fő
Nagykökényesi kirendeltség

1 fő
6 fő köztisztviselő
1 fő ügykezelő
hivatalsegéd
2 fő köztisztviselő

2. A körjegyzőség finanszírozását az önkormányzatok az alábbiak szerint biztosítják:
-

A normatív állami támogatást Heréd Község Önkormányzata a Magyar
Államkincstáron keresztül havonta a nettó finanszírozás keretében kapja meg, és
intézmény finanszírozásként biztosítja a költségvetéskor jóváhagyott összeget.

-

Nagykökényes Község Önkormányzata a hozzájárulást évi 12 részletben, havonta
előre a hónap 3-ig utalja át Heréd Község Önkormányzata 62100171-18000005
költségvetési számlájára, havi 406.500 Ft/hó részletekben.

Felkérik a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség költségvetésének Heréd
Község Önkormányzata költségvetésébe a fentiek szerinti betervezéséről és végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: körjegyző
VI.) napirendi pont
Körjegyzőség 2009. évi teljesítménykövetelményeinek alapján képező kiemelt célok
meghatározása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Megkérdezi Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyzőt, hogy kíván e szólni az előterjesztéshez.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tavalyi feladatokhoz hasonlóan 2009. évre úgymond részfeladatok lesznek kiemelve,
melyekkel a hivatali munkatársaknak többet kell foglalkozniuk. Lesznek olyan feladatok is a
2009. évben, amelyek nem minden évben jelentenek elfoglaltságot (EP választás). Valamint a
közigazgatási hatósági eljárásban (Ket.) is igen komoly változások vannak, amelyeket az
ügyintézőkkel közösen fog megbeszélni és elsajátítani. Ügyfélszolgálat tekintetében panasz
nem érkezett, úgy véli mindkét településen elmondható, hogy ügyfél centrikus az ügyintézés.
Kómár József polgármester
Meggyőződése, hogy e nélkül a határozat nélkül is jól működne a Körjegyzőség.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Körjegyzőség 2009.
évi teljesítményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározását szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a Körjegyzőség
2009. évi teljesítményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról szóló határozatot
elfogadta.
Török László polgármester
Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a Körjegyzőség 2009. évi teljesítményeinek alapját
képező kiemelt célok meghatározásával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a
Körjegyzőség 2009. évi teljesítményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról
szóló határozatot elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület elfogadta a Körjegyzőség 2009. évi
teljesítményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról szóló javaslatot.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal és a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
6/2009.(I.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd
és
Nagykökényes
képviselő-testületei
a
Körjegyzőség
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009. évi kiemelt célokat a következők
szerint határozzák meg:
1.
2009. évi EP választási feladatok sikeres lebonyolítása
2.
Adókintlévőségek behajtása
3.
Pályázatok figyelése, előkészítése, lebonyolítása, elszámolása
4.
Intézményfenntartó társulások pénzügyi –gazdálkodási feladatai ellátása
5.
Aktuális önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
6.
Az átfogóan módosult Ket. szerinti hatósági eljárás, ügyintézési határidők
maradéktalan betartása
7.
Ügyfélcentrikus minőségi munka végzése.
Felkérik a Képviselő-testületek Heréd község polgármesterét és a körjegyzőt, hogy a
teljesítménykövetelményeket a körjegyző és a köztisztviselők részére az elfogadott
célok szerint határozzák meg.
Felelős: Heréd Község Polgármestere, Körjegyző
Határidő: 30 nap
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VII.) Napirendi pont
Kérdések, interpellációkés egyebek
Kómár József polgármester
Megkérdezi a Képviselő-testületeket, hogy van e kérdésük vagy észrevételük.
Nagy Zoltán képviselő
Véleménye szerint mind a két településnek csak előnye származott a társulásból. Igaz
Nagykökényes esetében, ha nincs a társulás, akkor nehéz helyzetbe került volna a település. A
kimutatásokból jól látszik, hogy már 2007-ről jelentős megtakarítása van az önkormányzatnak
a társulásból. Megköszöni a herédi önkormányzatnak és a körjegyzőség dolgozóinak
munkáját.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kéréssel fordul a képviselőkhöz, mert a saját gépjármű használatnál változott a jogszabály a
bevezetett cégautó adó miatt. Így módosítani szükséges az elszámolására használt
formanyomtatványt. (Felolvassa a határozati javaslatot.)
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Kovács József képviselő
Nagyon helyes, mert így nyomon lehet követni a gépjármű használatát.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, hogy eddig is elszámolt, csak eddig erre menetlevelet használt, most pedig
kiküldetési rendelvényt. A jogszabályi változás következtésben 2009-től menetlevelet csak az
használhat, aki megfizeti a cégautó adót.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a körjegyző hivatalos
útjaihoz saját gépjármű használatának elszámolására tett javaslat elfogadását szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a körjegyző
hivatalon útjaihoz saját gépjármű használatának elszámolására tett határozati javaslatot
elfogadta.
Török László polgármester
Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a körjegyző hivatalos útjaihoz saját gépjármű
használatának elszámolására tett javaslattal, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a körjegyző
hivatalos útjaihoz saját gépjármű használatának elszámolásra tett határozati javaslatot
elfogadta.
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Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a körjegyző
hivatalos útjaihoz saját gépjármű használatának elszámolásáról szóló javaslatot.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal és a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
7/2009.(I.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző hivatalos útjaihoz saját gépjármű
használatát biztosítják, annak elszámolására a 3/2007. (X.9.) sz. együttes határozat
költségtérítésre vonatkozó szabályozását az alábbiak szerint módosítják:
„ A körjegyzői hivatalos utak elszámolása kiküldetési rendelvényen történik.”
Felkérik a Képviselő-testületek Heréd Község Polgármesterét, hogy a hivatalos utak
elszámolásáról a határozat szerint gondoskodjon.
Felelős: Heréd Község Polgármestere
Határidő:2009. évtől folyamatosan
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.
Kmf.
Kómár József
polgármester

Török László
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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