
Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1-5 / 2012.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete, Taliándörögd Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 22-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, Kovácsné Véber 

Eszter, 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, Berki Sándor, Inhoff  

Zoltán, Mohos Béláné képviselık. 
 
                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
  Sárfi Józsefné pénzügyi fımunkatárs 

Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
   
Lakosság részérıl:  1  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. Bemutatja a képviselı-testületi tagokat. 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 5 tagja jelen van, így a testület határozatképes. 
Bemutatja a képviselı-testületi tagokat. 
 
Mészáros Tamás polgármester üdvözli az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az öcsi 
5 tagú képviselı-testület 5 tagja jelen van, így a testület határozatképes. Bemutatja a 
képviselı-testületi tagokat. 
 
Tóbel János polgármester javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.   
 

N A P I R E N D 
 
1./  A Körjegyzıség 2012. évi költségvetésének elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
2./ Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények meghatározása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
 
A Képviselı-testületek a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadták. 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 
 

 



1./ A Körjegyzıség 2012. évi költségvetésének elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a Körjegyzıség 
fenntartásához tavaly júniusi döntésével csatlakozott Taliándörögd Község Önkormányzata, 
melyet Halimba és Öcs Önkormányzatai elfogadtak. Az idei költségvetés tervezetét a 
képviselık elızetesen megkapták, megvitatták. Kéri, hogy akinek kérdése,. Hozzászólása van, 
tegye meg azt. Ezt követıen javasolja határozattal elfogadni a költségvetést, melyre az 
Önkormányzatok saját költségvetésének elfogadása elıtt kerül sor. 
 
Hozzászólás: 
Szöllısi Tibor képviselı elmondja, hogy most nosztalgiát érez, mivel 21 éve voltak elıször 
így együtt, bár akkor Szıc községgel. A jegyzın és saját magán kívül talán más nem volt 
akkor így jelen.  A mostani költségvetés szerinte tükrözi az ország helyzetét, a 
megszorításokat. İ szereti a számokat, ezért ehhez szeretne hozzászólni. A Körjegyzıség egy 
fıre esı átlagos költsége 2011-ben 17eFt / fı volt, most 14eFt/fı. Ebbıl az látható, hogy 
takarékos és hatékony a tervezés. A taliándörögdi csatlakozás miatt nem emelkedett 
arányosan a dologi kiadás, sıt az áramdíj összege még csökkent is. A megszorítást a dolgozók 
bérén, illetıleg a cafeteria juttatásán látja, mert az kevesebb a tavalyi összegnél. A körjegyzıi 
pótlék emelkedett csak kismértékben. Véleménye szerint nem tudja, hogy kellett-e ennyire 
lecsökkenteni a cafeteria-keretet, annál is inkább, mivel 110 eFt körüli bérek vannak. A maga 
részérıl támogatna magasabb keretet.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy tavaly a dolgozóknak 14eFt/fı/hó cafeteria 
juttatást állapítottak meg, mely a törvény szerint adható keret volt, összesen járulékkal együtt 
növelten bruttó 200eFt egy évre egységesen. Idén 5eFt/fı/hó összeget állapítottak meg, 
egyformán a halimbai közalkalmazottak és köztisztviselık részére. A tervezéskor a tavalyi 
összeggel is számoltak, de ez az összeg Halimba esetében az összes iskolai, óvodai, hivatali 
dolgozóra számítva mintegy 6MFt-ot jelentett volna pluszban, amit nem tudnak vállalni. Ezért 
javasolta a csökkentett összeget. A költségvetési gazdálkodás akkor tekinthetı 
biztonságosnak, ha 10 % körüli tartalék van, s idén szoros számítással kb.20 MFt tartalékot 
tudtak tervezni a beruházások miatt. Több megtakarítást terveztek a dologi költségek terén is. 
A béren kívüli juttatásokról tárgyaltak az intézményvezetıkkel is, de a biztonságos 
mőködéshez tartalékra van szükség.  Véleménye szerint, ezt javasolta a testületnek is, ha a 
zárszámadás és az elsı félévi beszámoló ismeretében lesz lehetıség, év végén próbálják meg 
a dolgozók jutalmazását. Elmondja még, hogy tavaly a körjegyzınek bruttó 50eFt-tal 
eltérítették a bérét egy évre, mert az önkormányzatok részére sok pályázatírást végzett és 
végez. Úgy gondolja, hogy így ennek az összegnek a sokszorosát kapja az önkormányzat a 
fejlesztések révén, nem kell súlyos összegekért pályázatíró cégeket megbízni. Ezért javasolja 
idén is ezt az összeget megállapítani részére.  
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a körjegyzıi pótlékot a törvény szerint 
állapítják meg attól függıen hány községbıl áll a körjegyzıség. Tavaly két községre az 
alapilletmény 10% volt, idén három községre 15%. Elmondja még, hogy dolgozók 
kiküldetésére tervezett keretösszeget hozzávetıleg tudták csak meghatározni, mivel 
bizonytalan, hogy hányszor szükséges menni Taliándörögdre. Január-február hónapokban ı 
hetente ment, az átszervezés sok egyeztetéssel jár együtt, reméli elég lesz a tervezett keret. 
 



Hozzászólás: 
Kajdi István polgármester elmondja, hogy Taliándörögd Község Önkormányzata részérıl a 
hozzájárulás mintegy 7,25MFt lesz, ami a tavaly júniusi becsült összegnél is kevesebb, ez 
kedvezı részükre. Csatlakozik ahhoz a véleményhez, hogy fontos a takarékos gazdálkodás. 
Elmondja, hogy községük összkomfortos szegénységben él, ha szabad így fogalmazni, mert 
minden közmő, intézmény megvan, de ezeket fenn is kell tartani, ami nagyon nehéz. Megérti 
képviselıtársa aggodalmát a dolgozók cafeteria juttatása miatt. Taliándörögd Önkormányzata 
eddig azért nem adott a dolgozóknak mert nem akart, hanem, mert nem volt mibıl. Elmondja, 
hogy 2004.év óta nem volt tartalékuk. Van szép új iskolájuk, van csatorna, de ezek fenntartása 
egy 700 fıs kisközségben nagyon nehéz feladat. Az elmúlt hat év alatt 30%-ot csökkentettek a 
költségvetés fıösszegébıl. Véleménye szerint, ha lehetıség lesz rá, nem zárkóznak el a 
jutalmazástól. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy aki egyetért, fogadja el a Körjegyzıség 2012.évi 
költségvetését az elıterjesztés szerinti összegekkel. 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: 

13/2012.(II.22.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Körjegyzıség 2012.évi 
költségvetését elfogadja a következık szerint: 
Bevételi források megnevezése: Összeg ezerFt-ban 
Mőködési bevétel 66 
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 28 499 
- Állami normatíva        6 606  
- Halimba                    12 273  
- Taliándörögd              7 250  
- Öcs                             2 370   
Pénzforgalmi bevételek 28 565 
Pénzforgalom nélküli bevételek 763 
Bevételek összesen: 29 328 
Kiadások megnevezése: Összeg ezerFt-ban 
Személyi juttatások 19 502 
Munkaadót terhelı járulékok 5 027 
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:  
 - Készletbeszerzések 840 
 - Kommunikációs szolgáltatások 962 
 - Szolgáltatási kiadások 1 585 
 - Általános forgalmi adó 915 
 - Kiküldetés, reprezentáció 250 
 - Adók, díjak, befizetések 247 
Kiadások összesen: 29 328 
Költségvetési létszámkeret fı 
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak 9 
Létszám összesen: 9 

Határidı: folyamatos  Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 

Ezt követıen Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

10/2012.(II.22.)Ö.határozat 
Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Körjegyzıség 2012.évi 



költségvetését elfogadja a következık szerint: 
Bevételi források megnevezése Összeg ezerFt-ban 
Mőködési bevétel 66 
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 28 499 
- Állami normatíva       6 606  
- Halimba                    12 273  
- Taliándörögd               7 250  
- Öcs                              2 370   
Pénzforgalmi bevételek 28 565 
Pénzforgalom nélküli bevételek 763 
Bevételek összesen: 29 328 
Kiadások megnevezése Összeg ezerFt-ban 
Személyi juttatások 19 502 
Munkaadót terhelı járulékok 5 027 
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:  
 - Készletbeszerzések 840 
 - Kommunikációs szolgáltatások 962 
 - Szolgáltatási kiadások 1 585 
 - Általános forgalmi adó 915 
 - Kiküldetés, reprezentáció 250 
 - Adók, díjak, befizetések 247 
Kiadások összesen: 29 328 
Költségvetési létszámkeret fı 
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak 9 
Létszám összesen: 9 

Határidı: folyamatos  Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 

 
Ezt követıen Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 szavazattal, 1 ellenszavazat 
mellett és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

3/2012.(II.22.)Ö.határozat 
Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Körjegyzıség 2012.évi költségvetését 
elfogadja a következık szerint: 
Bevételi források megnevezése Összeg ezerFt-ban 
Mőködési bevétel 66 
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 28 499 
- Állami normatíva          6 606  
- Halimba                    12 273  
- Taliándörögd               7 250  
- Öcs                           2 370   
Pénzforgalmi bevételek 28 565 
Pénzforgalom nélküli bevételek 763 
Bevételek összesen: 29 328 
Kiadások megnevezése Összeg ezerFt-ban 
Személyi juttatások 19 502 
Munkaadót terhelı járulékok 5 027 
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:  
 - Készletbeszerzések 840 
 - Kommunikációs szolgáltatások 962 
 - Szolgáltatási kiadások 1 585 
 - Általános forgalmi adó 915 
 - Kiküldetés, reprezentáció 250 
 - Adók, díjak, befizetések 247 
Kiadások összesen: 29 328 



Költségvetési létszámkeret fı 
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak 9 
Létszám összesen: 9 

Határidı: folyamatos  Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 

 
 
2./ Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények meghatározása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a Körjegyzıség 
köztisztviselıi teljesítményértékeléséhez a követelmény célokat a Képviselı-testületek 
határozzák meg. Ismerteti a javaslatot. Kéri a képviselıket, tegyenek javaslatot a célok 
meghatározására, vagy egészítsék ki a javasoltakat. Hozzátenné még, hogy jelentıs feladat elé 
állítja a dolgozókat a 2013-tól életbe lépı új törvényekbıl adódó teendık. Gondol itt a járási 
rendszer kialakítására, ami magával vonhatja a körjegyzıség ismételt átalakítását, a 
közoktatási intézmények átszervezésére. 
 
Hozzászólások: 
Kajdi István polgármester elmondja, hogy Taliándörögd esetében egyetért a célokkal, bár a 
képviselıkkel külön nem vitatták meg elızetesen, de ezek a legfontosabb feladatok, 
melyeknek meg kell felelni. Az eddigi tapasztalata alapján látja, hogy a januártól felállított 
taliándörögdi kirendeltség jól mőködik, az együttmőködés szerinte mőködik, s több dolog 
volt, amit pótolni kellett az elmúlt évi elmaradás miatt. A dolgozók folyamatosan, napi 
szinten tartják a kapcsolatot. 
 
Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy Öcs részérıl is elfogadható a javaslat. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

13/a/2012.(II.22.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012.évi Körjegyzıség 
köztisztviselıi teljesítménykövetelményeket elfogadja az elıterjesztés szerint. 
Felkéri a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.        
Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, Határidı: folyamatos. 

 
Ezt követıen Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

11/2012.(II.22.)Ö.határozat 
Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2012.évi Körjegyzıség 
köztisztviselıi teljesítménykövetelményeket elfogadja az elıterjesztés szerint. 
Felkéri a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.        
Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, Határidı: folyamatos. 
 

Ezt követıen Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 



3/a/2012.(II.22.)Ö.határozat 
Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2012.évi Körjegyzıség 
köztisztviselıi teljesítménykövetelményeket elfogadja az elıterjesztés szerint. 
Felkéri a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.        
Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, Határidı: folyamatos. 
 

 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a Tóbel János polgármester bezárta a közös testületi  ülést. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tóbel  János         Mészáros Tamás Kajdi István       
                   polgármester            polgármester polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kisné Borbély Adrienn 
körjegyzı 

 
 
 
 
 
 


