JEGYZŐKÖNYV

felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata (2065 Mány,
Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. február 1-jén (szerdán), 17 órai kezdettel
megtartott együttes, nyílt Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Ugron Zoltán Gábor
Szabó Zoltán
Bálint Istvánné
Csizmadia Zsolt
Varga Mihály

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:
dr. Török Péter
Bokodi Sándor

képviselő
képviselő

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Borbíró Mihály
Boros Ferenc
Gyurits Tamás
Takácsné
Schmidmayer Henriett
Komlós Tamás

Óbarok község polgármestere
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó Mány Község körjegyzője,
Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere:
Üdvözlöm Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Óbarok Község
Önkormányzata Képviselő-testülete megjelent képviselőit. Az együttes Képviselőtestületi ülésünket megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselőtestületéből 5 fő képviselő, megjelent, megállapítom, hogy az ülés Mány község
részéről határozatképes.
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Én is üdvözlöm mind a mányi, mind az óbarki képviselőket. Óbarok Község
Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből 5 fő képviselő megjelent, így
megállapítom, hogy az ülés Óbarok község részéről is határozatképes.
Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere:
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Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjaira. Kérem, Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testületét, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint szíveskedjenek
elfogadni:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. február 1-i együttes képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
1. Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési Szabályzatának
módosítása,
2. Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségére vonatkozó megállapodás módosítása,

3. Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetése,
4. Bejelentések.
Kérdezem, Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy van-e a
napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi
javaslatot!
Mány község 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1/2012. (II.1.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. február 1-i együttes képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
1. Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési Szabályzatának
módosítása,
2. Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségére vonatkozó megállapodás módosítása,
3. Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetése,
4. Bejelentések.

Borbíró Mihály Óbarok község polgármestere:
Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjára. Kérem, Óbarok Község Önkormányzata
Képviselő-testületét hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint szíveskedjenek
elfogadni:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. február 1-i együttes képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
1. Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési Szabályzatának
módosítása
2. Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségére vonatkozó megállapodás módosítása,
3. Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetése,
4. Bejelentések.

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdésük,
vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi
javaslatot!
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Óbarok 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1/2012. (II.1.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. február 1-i együttes képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
1. Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési Szabályzatának
módosítása
2. Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségére vonatkozó megállapodás módosítása,
3. Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetése,
4. Bejelentések.

1. Napirendi pont: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési
Szabályzatának módosítása
Ugron Zoltán Mány Község polgármestere:
Tisztelt Képviselő-testületek!
Mint Önök előtt is ismeretes, 2011. szeptember 1-jével megalakult Mány-Óbarok
Községek Körjegyzősége.
A hatályos jogszabályok szerint a körjegyzőség szervezeti-működési szabályzatát a
körjegyző javaslatára a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti, és a Képviselőtestület hagyja jóvá.
A Körjegyzőség megalakulása óta eltelt időben – a gyakorlat alapján – látszik, hogy
szükség lenne a Körjegyzőségben egy olyan magasan képzett pénzügyi vezetőre, aki
szakmai szempontból össze tudná fogni a pénzügyi munkatársakat és irányítani tudná
munkavégzésüket. Alkalmazására nagy szükség lenne, mert ahhoz, hogy pénzügyi
feladatainkat teljesíteni tudjuk, most is külső segítséget kell igénybe vennünk. Az
osztályvezetői szint kialakítása létszámemeléssel nem jár, a Körjegyzőség jelenlegi
létszámán belül megoldható az alkalmazása, a költségvetésbe azonban már magasabb
összegű bért terveztünk erre az álláshelyre.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján:
45. § (10) A helyi önkormányzatnál a főjegyzői, jegyzői, aljegyzői kinevezésen túlmenően
b) a 3000-10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú városokban
osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás adható,

Körjegyzőség esetén a két község lakosságszámát össze kell számítani.
Ebben a Körjegyzőség fenntartására irányuló megállapodáson túl szükséges a
változásnak a Körjegyzőség SZMSZ-én történő átvezetése is.
A fentiek alapján kérem Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy az
alábbi határozati javaslatokat megtárgyalni és abban dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési Szabályzatának
módosítása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány-Óbarok
Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési Szabályzata mellékleteinek módosítását
az előterjesztéshez mellékelt tartalommal, 2012. február 15-i hatállyal elfogadja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szabályzat módosításának aláírására.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük,
vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 5
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2/2012. (II.2.) önkormányzati határozat
Tárgy:
Mány-Óbarok
Községek
Szabályzatának módosítása

Körjegyzősége

Szervezeti

Működési

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány-Óbarok
Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési Szabályzata mellékleteinek
módosítását az előterjesztéshez mellékelt tartalommal, 2012. február 15-i hatállyal
elfogadja. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szabályzat módosításának
aláírására.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Felkérem Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési Szabályzatának
módosítása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány-Óbarok
Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési Szabályzata mellékleteinek módosítását
az előterjesztéshez mellékelt tartalommal, 2012. február 15-i hatállyal elfogadja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szabályzat módosításának aláírására.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük,
vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 5
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2/2011. (II.2.) önkormányzati határozat
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Tárgy:
Mány-Óbarok
Községek
Szabályzatának módosítása

Körjegyzősége

Szervezeti

Működési

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy MányÓbarok Községek Körjegyzősége Szervezeti Működési Szabályzata mellékleteinek
módosítását az előterjesztéshez mellékelt tartalommal, 2012. február 15-i hatállyal
elfogadja. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szabályzat módosításának
aláírására.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
2. Napirendi pont: Mány-Óbarok
megállapodás módosítása

Községek

Körjegyzőségére

vonatkozó

Ugron Zoltán Gábor Mány Község polgármestere:
A Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége fenntartására kötött megállapodásban a
fenntartó Önkormányzatok a Körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint határozzák
meg:
„14. A Körjegyzőség létszáma 11 fő:
·
·

Körjegyző:
Köztisztviselői álláshely:

1 fő
10 fő

Egy hat órás köztisztviselő 4 órában kizárólag az óbarki önkormányzati ügyeket
intézi, polgármesteri asszisztensként. A fennmaradó 2 óra körjegyzőségi ügyek
intézésére szolgál.”
A Körjegyzőség megalakulása óta eltelt időben világosság vált, hogy a pénzügyi
feladatok elvégzéséhez szükség lenne egy pénzügyi vezetőre, aki megfelelő
végzettséggel rendelkezne ahhoz, hogy a mind az mányi, mind az óbarki pénzügyi
feladatok elvégzését irányítaná, ellenőrizné, és ellátná a pénzügyi vezető egyéb
feladatait.
A megállapodásban a pénzügyi vezető alkalmazására a tervezett létszám keretben van
hely, de még egy vezető szintet kellene kialakítani, amelyhez olyan bért tudunk
társítani, amelyért egy felsőfokú végzettségű, az államháztartási feladatokhoz értő
köztisztviselő munkát vállalna nálunk.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:
„9. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a
következő hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti:
a) a költségvetési szerv átalakítása és megszüntetése,
b) a költségvetési szerv vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása,
visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,”
„(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
irányító szerve feladatkörének gyakorlásához szükséges hatásköröket – ha törvény
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másként nem rendelkezik – az irányító szerv gyakorolja, kivéve az (1)
bekezdés c) és i) pontjában foglalt hatáskört, amelyet az irányító szerv vezetője
gyakorol. „
A fentiek alapján tehát a gazdasági vezetőt a körjegyző nevezi ki, és nem kell
pályázatot kiírni az alkalmazásához. Ha találunk megfelelő személyt a munka
elvégzésére, alkalmazni lehet.
A Körjegyzőséget fenntartó Önkormányzatoknak azonban biztosítania kell az
alkalmazás feltételeit.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján:
„45. § (10) A helyi önkormányzatnál a főjegyzői, jegyzői, aljegyzői kinevezésen
túlmenően
b) a 3000–10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú városokban
osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás adható,”
Mivel körjegyzőség esetén a két település lakosságszámát össze kell számítani, a
települések együttes létszáma meghaladja a 3000 főt, ezért létrehozható egy
osztályvezetői szint.
A fentiek alapján a Mány és Óbarok között létrejött megállapodást az alábbiak szerint
javaslom módosítani.
Kérem, Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testületet, hogy az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségére vonatkozó megállapodás módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Óbarok
Községgel kötött, Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségének fenntartására vonatkozó,
55/2011. (VI.29.) önkormányzati határozatával elfogadott Megállapodás 14. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„14. A Körjegyzőség létszáma 11 fő:
- Körjegyző:
1 fő
- Pénzügyi osztályvezető:
1 fő
- Köztisztviselői álláshely:
9 fő
Egy hat órás köztisztviselő 4 órában kizárólag az óbarki önkormányzati ügyeket
intézi, polgármesteri asszisztensként. A fennmaradó 2 óra körjegyzőségi ügyek
intézésére szolgál.”
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük,
vagy javaslatuk?
Varga Mihály Mány Község képviselője:
Nem tudom, hogy mennyi volt a külsős megbízottnak, Hopka Ritának a bére és
mennyi lenne így egy pénzügyi vezető bére.
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dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Az új törvények szerint pénzügyi vezető csak olyan személy lehet, aki felsőfokú
pénzügyi-számviteli végzettséggel és államháztartási képesítéssel rendelkezik. A
pénzügyi beszámolókat is csak ennek a feltételnek betartásával adható le.
Pénzügyi vezetőre szükség van, mert be kell látnunk, hogy nem mennek a dolgok
pénzügyi vonalon, most is csak külső segítséggel tudjuk utolérni magunkat. Kell egy
ember, aki felsőfokú végzettséggel átlátja és összefogja a dolgokat, elvégzi a
középfokú végzettségű köztisztviselők számára bonyolult feladatokat, a jelentéseket
szakmai szempontból ellenőrzi.
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Ha jól tudom, Mányon nem is volt nyilvántartásba vett mérlegképes-könyvelő. Az
tőlünk átvett Kovács Hajnalkának van középfokú könyvelői végzettsége, és most
végez egy kiegészítő képzést, így alkalmas lesz arra, hogy aláírjon, de ő nem alkalmas
arra, hogy a két település könyvelését rá lehessen bízni.
Eddig fizettünk a Hopka Ritának és a Peringer Ildikónak külön, a kettőjük béréből
lenne kigazdálkodva a pénzügyi vezető bére.
Véleményem szerint is nagy szükség van rá, hiszen a jelen törvények szerint a
Kormányhivatal bírsággal is sújthat, ha nem megfelelően mennek a dolgok.
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Az új államháztartási törvény szerint sokkal bonyolultabb lesz a könyvelés, nem
könnyű átlátni a dolgokat.
Ugron Zoltán Mány község polgármestere:
Ráadásul már évekkel ezelőtt ki akartuk már kiszervezni a könyvelésünket, hogy az
itteni kolléganőknek csak az előkészítést kelljen végezni. A jelenlegi pénzügyi
munkatársaink csak a végzettségüknek, képességüknek megfelelő munkát tudják
ellátni, ami persze nagyon fontos, de szükségük lenne az irányításukra.
Hopka Rita nagyon jó munkát végez megbízással, de tudomásul kell venni, hogy a
főállása mellett nincs annyi ideje az itteni munkára, mint egy főállású munkatársnak.
Ha ilyet alkalmazzuk, akkor a munkatársak megfelelő irányítás mellett jól fogják
végezni a feladataikat.
Borbíró Mihály Óbarok község polgármestere:
Ha lesz ilyen vezető, akkor eljárhat képzésekre, és az ott tapasztaltak alapján
irányítani tudja majd az itt folyó pénzügyi munkákat.
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Sajnos, tudomásul kell venni, hogy a munkavégzési képesség is egyre csökken,
például a Náglnétól, a könyvelőtől, amióta itt vagyok, folyamatosan elvettünk
feladatokat, pl. az anyakönyvi ügyeket, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ügyeit,
népesség nyilvántartást stb., és mégsem mennek a dolgok.
Ugron Zoltán Mány község polgármestere:
És ráadásul a követelmények is egyre nőnek az önkormányzatokkal szemben.
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
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Szerencsés helyzetben vagyunk, mert 3ezer fő fölé kerültünk a Körjegyzőség
megalakulásával, így lehetőségünk van a plusz egy fő vezető munkatárs
alkalmazására.
Ugron Zoltán Mány Község polgármestere:
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban egyéb
kérdésük, vagy javaslatuk? Ha nincs akkor kérem szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 5
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2012. (II.2.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségére
módosítása

vonatkozó

megállapodás

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Óbarok
Községgel kötött, Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségének fenntartására
vonatkozó, 55/2011. (VI.29.) önkormányzati határozatával elfogadott Megállapodás
14. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„14. A Körjegyzőség létszáma 11 fő:
- Körjegyző:
1 fő
- Pénzügyi osztályvezető:
1 fő
- Köztisztviselői álláshely: 9 fő
Egy hat órás köztisztviselő 4 órában kizárólag az óbarki önkormányzati ügyeket
intézi, polgármesteri asszisztensként. A fennmaradó 2 óra körjegyzőségi ügyek
intézésére szolgál.”
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Felkérem Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségére vonatkozó megállapodás módosítása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Óbarok
Községgel kötött, Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségének fenntartására vonatkozó,
55/2011. (VI.29.) önkormányzati határozatával elfogadott Megállapodás 14. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„14. A Körjegyzőség létszáma 11 fő:
- Körjegyző:
- Pénzügyi osztályvezető:
- Köztisztviselői álláshely:

1 fő
1 fő
9 fő
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Egy hat órás köztisztviselő 4 órában kizárólag az óbarki önkormányzati ügyeket
intézi, polgármesteri asszisztensként. A fennmaradó 2 óra körjegyzőségi ügyek
intézésére szolgál.”
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük,
vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő
5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2011. (II.2.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségére
módosítása

vonatkozó

megállapodás

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Óbarok
Községgel kötött, Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségének fenntartására
vonatkozó, 55/2011. (VI.29.) önkormányzati határozatával elfogadott Megállapodás
14. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„14. A Körjegyzőség létszáma 11 fő:
- Körjegyző:
1 fő
- Pénzügyi osztályvezető:
1 fő
- Köztisztviselői álláshely: 9 fő
Egy hat órás köztisztviselő 4 órában kizárólag az óbarki önkormányzati ügyeket
intézi, polgármesteri asszisztensként. A fennmaradó 2 óra körjegyzőségi ügyek
intézésére szolgál.”
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
3. Napirendi
költségvetése

pont:

Mány-Óbarok

Községek

Körjegyzőségének

2012.

évi

Ugron Zoltán Mány Község polgármestere:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet szerint:
„24. § (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az
önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati
hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével,
tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat
kell megtervezni.”
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„25. § (1) Ha a helyi önkormányzatok tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatait körjegyzőség látja el, a körjegyzőség – mint
költségvetési szerv – bevételei, kiadásai, engedélyezett létszáma a körjegyzőség
székhelye szerinti helyi önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel.
(2) A körjegyzőség bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az érdekelt
helyi önkormányzatok – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés
előtt – együttes testületi ülésen döntenek.
(3) A körjegyzőségben részt vevő helyi önkormányzatok mindegyike önálló
költségvetési rendeletet alkot, amelyet a körjegyző készít elő.”
A fentiek alapján tehát, mielőtt a fenntartó Önkormányzatok megalkotják
költségvetési rendeleteiket, a Körjegyzőség 2012. évire vonatkozó költségvetéséről és
az engedélyezett létszámról kell dönteni, hogy a ráfordítandó költségeket a fenntartó
Önkormányzatok költségvetéseiben is szerepeltetni lehessen.
A fentiek alapján kérem Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a
Körjegyzőség előterjesztéshez mellékelt költségvetését elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány-Óbarok
Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését az előterjesztéshez csatoltak
szerint elfogadja.
Határidő: 2012. február 10.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük,
vagy javaslatuk?
Csizmadia Zsolt Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottságának
elnöke:
Én csak azt nem látom át, hogy ténylegesen milyen kiadásokkal lehet számolni egy év
alatt, hiszen ezek az adatok az elmúlt három hónap kiadásai alapján lettek tervezve.
Bálint Istvánné Mány Község Önkormányzata képviselője:
Tényleges adatokat csak akkor tudunk majd mondani, ha egy teljes év körbeért a
körjegyzőség megalakulása óta.
Csizmadia Zsolt Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottságának
elnöke:
Hiányoltam a megtakarításról szóló adatokat is.
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Óbarkon van ilyen adat, kb. 2 millió Ft a megtakarítás, amit, ha Mányra vetítünk ki,
akkor kb. 3,5-4millió Ft –ra lehet számítani.
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dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Figyelembe kell venni az idén esedékes 3 jubileumi jutalmat is, illetve a pénzügyi
vezető alkalmazásával járó többletkiadásokat. Ezért nem látszik a költségvetésből
akkora költségmegtakarítás, mint reméltük.
Ugron Zoltán Mány község polgármestere:
A béreket tekintve nincs változás, az fix kiadásokat jelent, a dologi kiadások
tekintetében számoltunk az elmúlt 3 hónap kiadásai alapján, de ezek a kiadások mind
olyan dolgok, amiket korábban már megtapasztaltunk, illetve konkrét elképzelés van
arról, hogy mire szeretnénk költeni, pl. könyvelő program.
Csizmadia Zsolt Mány község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottságának elnöke:
Én természetesen megbízom a jelzett adatokban, csak jó lenne látni, hogy mennyi a
tényleges költség. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy Mány Község
Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
2/2012. (II.1.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége
elfogadása

2012.

évi

költségvetésének

Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy MányÓbarok Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését, az előterjesztéshez
csatoltak szerint, Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra
javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csizmadia Zsolt elnök
Ugron Zoltán Mány község polgármestere:
Ha több hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 5
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2012. (II.2.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége
elfogadása

2012.

évi

költségvetésének

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány-Óbarok
Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését az előterjesztéshez csatoltak
szerint elfogadja.
Határidő: 2012. február 10.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Borbíró Mihály Óbarok község polgármestere:
Felkérem Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
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Határozati javaslat
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének elfogadása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány-Óbarok
Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését az előterjesztéshez csatoltak
szerint elfogadja.
Határidő: 2012. február 10.
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük,
vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő
5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2012. (II.2.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége
elfogadása

2012.

évi

költségvetésének

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy MányÓbarok Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését az előterjesztéshez
csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: 2012. február 10.
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
4. Napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy van-e bárilyen bejelenteni valójuk?
Ha nincs, megköszönöm a két Önkormányzat Tisztelt Képviselőinek részvételét,
bízom a további eredményes együttműködésünkben!
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Én is köszönöm a Tisztelt Képviselők figyelmét, csatlakozom az előttem szólóhoz, és
bízom a további közös munka sikerében.
Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere:
Az együttes Képviselő-testületi ülést bezárom (17 óra 55 perc).
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

Borbíró Mihály
polgármester
dr. Majoros Ildikó
körjegyző

