Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16.
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.
Szám: 1 -26 / 2012.
Jegyzıkönyv
Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata
Képviselı-testülete, Taliándörögd Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott
közös testületi ülésérıl.
Az ülés helye: Önkormányzat Mővelıdési Ház, Halimba.
Jelen vannak: a./ Képviselı-testületi tagok:
Halimba:
Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester, Vajai Gábor, Vajai
Sándor, Vajainé Szijártó Margit képviselık;
Öcs:
Mészáros Tamás polgármester, Taschner Lászlóné alpolgármester, Kelemen
László, Mészáros Zsuzsanna képviselı, Szöllısi Tibor képviselık;
Taliándörögd: Kajdi István polgármester, Mohos József alpolgármester, Inhoff Zoltán képviselık
b./ Tanácskozási joggal résztvevık:
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı,
Sárfi Józsefné pénzügyi fımunkatárs, jegyzıkönyvvezetı.
Lakosság részérıl: - fı.
Tóbel János polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halimbai
7 tagú képviselı-testület 6 tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Felkéri
a polgármestereket, hogy állapítsák meg a Képviselı-testületek határozatképességét.
Kajdi István polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
taliándörögdi 5 tagú képviselı-testület 3 tagja jelen van, így a testület határozatképes.
Mészáros Tamás polgármester üdvözli az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az öcsi 5 tagú
képviselı-testület 5 tagja jelen van, így a testület határozatképes.
Tóbel János polgármester javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND
1./ A Körjegyzıség 2012. évi költségvetésének módosítása
Elıadó: Tóbel János polgármester
2./ Körjegyzıség megszüntetı okirat elfogadása
Elıadó: Tóbel János polgármester
3./ Körjegyzıség villanyszámla különbözet rendezése
Elıadó: Tóbel János polgármester
A Képviselı-testületek a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadták.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ A Körjegyzıség 2012. évi költségvetésének módosítása
Elıadó: Tóbel János polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy az üres álláshelyekre tervezett
összeg miatt az önkormányzatoknak nem kell a hozzájárásukat megemelni, mert a dologi kiadások
megtakarításából fedezni tudják ennek az elıirányzatát. Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása
van, tegye meg azt. Ezt követıen javasolja határozattal elfogadni a költségvetés módosítását. A
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Körjegyzıség költségvetése Halimba Önkormányzata költségvetési rendeletének része, a testület a
közös testületi ülést követıen – egyetértés esetén - fogja elfogadni a módosítást rendeletében.
Kérdés:
Kajdi István polgármester kérdezi, hogy ha az üres álláshelyek létrehozása valamilyen célból
megtörténik, akkor a költségekhez mindhárom falunak hozzá kellene-e járulni.
Válasz:
Tóbel János polgármester elmondja, hogy nem kell ténylegesen hozzájárulni, mert ez nem lesz
kifizetve, nem jelenik meg kiadásként, meg amint említette a fedezete a dologi kiadások
megtakarításaiból lett kigazdálkodva, csak elıirányzatot szükséges tervezni. Kéri a testületeket,
szavazzanak.
A képviselık egyetértettek a javaslattal.
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
125/2012.(XII.10.)Ö. határozat
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Körjegyzıség 2012.évi költségvetésének
módosítását elfogadja a következık szerint:
Bevételi források megnevezése:
Mőködési bevétel
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás
- Állami normatíva
7 258
- Halimba
12 911
- Taliándörögd
7 295
- Öcs
2 385
Pénzforgalmi bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Bevételek összesen:
Kiadások megnevezése:
Személyi juttatások
Munkaadót terhelı járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:
- Készletbeszerzések
- Kommunikációs szolgáltatások
- Szolgáltatási kiadások
- Általános forgalmi adó
- Kiküldetés, reprezentáció
- Adók, díjak, befizetések
Kiadások összesen:
Költségvetési létszámkeret
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak
Üres állás
Üres állás:szoc.ügyintézı határozatlan idıre
Létszám összesen:

Határidı: folyamatos

Összeg ezerFt-ban
103
29 849

29 952
763
30 715
Összeg ezerFt-ban
21 044
5 407
720
1095
1 222
730
250
247
30 715
fı
9
6
1
16

Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı

Ezt követıen Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
71/2012.(XII.10.)Ö.határozat
Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Körjegyzıség 2012.évi költségvetésének
módosítását elfogadja a következık szerint:
Bevételi források megnevezése:
Mőködési bevétel
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás
- Állami normatíva
7 258
- Halimba
12 911

Összeg ezerFt-ban
103
29 849
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- Taliándörögd
7 295
- Öcs
2 385
Pénzforgalmi bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Bevételek összesen:
Kiadások megnevezése:
Személyi juttatások
Munkaadót terhelı járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:
- Készletbeszerzések
- Kommunikációs szolgáltatások
- Szolgáltatási kiadások
- Általános forgalmi adó
- Kiküldetés, reprezentáció
- Adók, díjak, befizetések
Kiadások összesen:
Költségvetési létszámkeret
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak
Üres állás
Üres állás:szoc.ügyintézı határozatlan idıre
Létszám összesen:

Határidı: folyamatos

29 952
763
30 715
Összeg ezerFt-ban
21 044
5 407
720
1095
1 222
730
250
247
30 715
fı
9
6
1
16

Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı

Ezt követıen Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következı határozatot hozta:
56/2012.(XII.10.)Ö.határozat
Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Körjegyzıség 2012.évi költségvetésének
módosítását elfogadja a következık szerint:
Bevételi források megnevezése:
Mőködési bevétel
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás
- Állami normatíva
7 258
- Halimba
12 911
- Taliándörögd
7 295
- Öcs
2 385
Pénzforgalmi bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Bevételek összesen:
Kiadások megnevezése:
Személyi juttatások
Munkaadót terhelı járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:
- Készletbeszerzések
- Kommunikációs szolgáltatások
- Szolgáltatási kiadások
- Általános forgalmi adó
- Kiküldetés, reprezentáció
- Adók, díjak, befizetések
Kiadások összesen:
Költségvetési létszámkeret
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak
Üres állás
Üres állás:szoc.ügyintézı határozatlan idıre
Létszám összesen:

Határidı: folyamatos

Összeg ezerFt-ban
103
29 849

29 952
763
30 715
Összeg ezerFt-ban
21 044
5 407
720
1095
1 222
730
250
247
30 715
fı
9
6
1
16

Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı
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2./ Körjegyzıség megszüntetı okirat elfogadása
Elıadó: Tóbel János polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a képviselık az írásos elıterjesztést megkapták. Kéri a
képviselıket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt.
Hozzászólások:
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı ismerteti az írásos anyagban szükségessé vált javításokat,
melyeket a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján kellene hozzávenni. Ezek a
pontosítások a jogszabályi hivatkozások feltőntetését jelentik és azt, hogy az Avr. 14.§(1)
bekezdésében foglaltakról az irányító szerv gondoskodott az okirat szerint. Ezzel a mondattal
egészítenék ki a 12.pontot. Továbbá az okirat 11. pontját javasolták kiegészíteni a vagyon feletti
rendelkezési jogosultság meghatározásával. Elmondja, hogy a körjegyzıség tulajdonában van egy
db többéves, sokszor javított multifunkcionális fénymásoló, amire vonatkozóan a vagyon feletti
rendelkezéshez javaslatot kér a képviselıktıl.
Vajai Gábor képviselı javasolja, hogy Halimba Község Önkormányzata kapja meg
térítésmentesen a fénymásolót, úgyis a jövıben is itt intézik az öcsi ügyeket is.
Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy Öcs részérıl is elfogadható a javaslat.
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a fénymásolót többször javíttatták, néhány éve
fényhengert is cserélni kellett, melynek 40eFt volt az ára. Valószínőleg idén is kell cserélni még
fényhengert, mert már gyenge minıségő a másolás, ez ismét közel 50 eFt-os kiadást jelentene. Ha
Öcs községnek esetleg átadnák, az önkormányzatnak kellene e költséget vállalni. Javasolja, hogy
adják át Halimbának a másolót tulajdonba, mivel itt másolnak Öcs részére is a legtöbbet.
Kajdi István polgármester nyilatkozik, hogy Taliándörögd Község Önkormányzata részérıl is
elfogadják a javaslatot.
A képviselık egyetértettek a javaslattal.
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
126/2012.(XII.10.)Ö. határozat
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Körjegyzıség megszőntetı okiratát
2012. december 31. napi hatállyal elfogadja az elıterjesztés szerint.
Felkéri a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelıs: polgármesterek, körjegyzı,
Határidı: azonnal.
Ezt követıen Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
57/2012.(XII.10.)Ö.határozat
Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Körjegyzıség megszőntetı okiratát 2012.
december 31. napi hatállyal elfogadja az elıterjesztés szerint.
Felkéri a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidı: azonnal.
Felelıs: polgármesterek, körjegyzı,
Ezt követıen Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
72/2012.(XII.10.)Ö.határozat
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szavazattal,
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Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Körjegyzıség megszőntetı
okiratát 2012. december 31. napi hatállyal elfogadja az elıterjesztés szerint.
Felkéri a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelıs: polgármesterek, körjegyzı,
Határidı: azonnal.
3./ Körjegyzıség villanyszámla különbözet rendezése
Elıadó: Tóbel János polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Tóbel János polgármester elmondja, hogy mint arról a halimbai és öcsi képviselıkkel már
tárgyaltak a novemberi közös testületi ülésen, és határozatot hoztak a kérdésrıl, 2012. szeptember
11-én az E.ON mérıóra ellenırzést végzett a halimba önkormányzati épületnél. Ekkor derült ki,
hogy a Körjegyzıség áramszámlázásánál az E.ON nem vette figyelembe a beépített 150/5-ös
áramváltót. Ez azt jelenti, hogy kevesebbet számláztak a tényleges fogyasztásnál. Ezért az utolsó
leolvasástól számítva visszamenıleg kiszámláztak 1.232.406,- Ft áramdíjat. Javasolta, hogy
részletfizetési engedményt kérjenek, amit meg is kaptak 16 hónapra. Mivel tényleges fogyasztás
történt, nem tekint el a szolgáltató a számla megfizetésétıl. Ehhez kérné Taliándörögd
Önkormányzatának részarányos hozzájárulását is, de csak a 2012.év vonatkozásában, melynek
összege 197.l85 Ft-tal. Halimba és Öcs községek a 2011.májustól decemberig terjedı idıre közösen
vállalták a hozzájárulást. Összesen Öcs községnek 166.374 Ft, Taliándörögdnek 197.185Ft,
Halimbának 868.847Ft hozzájárulást kell fizetnie.
Hozzászólás:
Kajdi István polgármester elmondja, hogy vállalják a hozzájárulást, úgy hogy idén 4 havit
kifizetnek, a többit pedig havi részletekben fizetnék.
Tóbel János polgármester megköszöni a hozzájárulást a társközségeknek.
Ezt követıen Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
73/2012.(XII.10.)Ö.határozat
Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárulását adja, hogy Halimba
Község Önkormányzata átvállalja a Körjegyzıség villanyszámla téves számlázás miatti
megfizetését, és vállalja a 2012.január 1-tıl december 31-ig terjedı idıre az arányosan
számított ráesı 197.l85 Ft összeg megfizetését.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelıs: Kajdi István polgármester,
Határidı: azonnal.

Miután több hozzászólás nem volt, Tóbel János polgármester megköszönte a részvételt és bezárta a
közös testületi ülést.
Kmf.

Tóbel János
polgármester

Mészáros Tamás
polgármester

Kajdi István
polgármester

Kisné Borbély Adrienn
körjegyzı
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