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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
4/2011. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 3-án
tartott együttes üléséről.
Jelen vannak: Jánvári Andrásné polgármester, 4 települési képviselő.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Szalatnyainé
Zsigmond Éva polgármester, 4 települési képviselő
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Orgoványi László
polgármester, 3 települési képviselő.
Távol: Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Bódi Antal, Romhányi Tibor,
képviselők,
Galgaguta Önkormányzat Képviselő-testületéből Nagy Jenő képviselő.
Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja,
hogy az ülésen a berceli Képviselő-testületből jelen van 5 fő, a testület határozatképes. A
képviselő-testület tagjainak száma 7 fő.
Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere megállapítja, hogy a becskei
Képviselő-testület minden tagja jelen van, a testület határozatképes. A képviselő-testület
tagjainak száma 5 fő.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere megállapítja, hogy a galgagutai
Képviselő-testület tagjaiból jelen van 4 fő, a testület határozatképes. A képviselő-testület
tagjainak száma 5 fő.
Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere az ülést megnyitja. A berceli Képviselőtestület jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Kertész Gábor és Nándori Márton képviselőket.
Kéri, döntsenek javaslatáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal
Kertész Gábor és Nándori Márton
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadta.
Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere javasolja, hogy az együttes ülésen a
meghívóban feltüntetett napirend kerüljön megtárgyalásra:

N

A P I R E N D

:

1. A Körjegyzőség, Fogorvosi Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat és az Ügyeleti
Társulás 2011. évi költségvetés tervezetének tárgyalása.
Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester
2. A Körjegyzőségi Hivatal köztisztviselőivel szemben meghatározott
teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározása.
Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester
3. Beszámoló a Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási
Társulásnál végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzés által feltárt hiányosságok
megszűntetésére készített intézkedési terv végrehajtásáról.

2
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
4. Közszolgálati Szabályzat elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
Bercel
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
napirendre tett javaslatot elfogadta.
Becske
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
napirendre tett javaslatot elfogadta.
Galgaguta Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a
napirendre tett javaslatot elfogadta.
1. A Körjegyzőség, Fogorvosi Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat és az Ügyeleti Társulás
2011. évi költségvetés tervezetének tárgyalása.
Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester
Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy az intézmények költségvetésének
tervezetét mind a három képviselő-testület I. fordulóban tárgyalta. A költségvetéseket
együttes ülésen kell elfogadni. Javasolja, hogy először a Körjegyzőség költségvetését
tárgyalják. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Körjegyzőség
Várszegi György körjegyző elmondja, hogy az I. forduló tárgyalása előtt mind három
polgármesterrel egyeztetett, melynek eredményeként a dologi kiadásokat a 2010. évi
tényleges felhasználáshoz képest 1 millió Ft-tal csökkentették.
Nándori Márton képviselő:
Átnézte az önkormányzati két gépjármű üzemanyagköltségének felhasználását. A
kimutatásban a Körjegyzőségi Hivatalnak nincs felhasználás. Nem tudja ennek okát. Nem
tartanak rá igényt, vagy máshol szerepel a kimutatásban. Ha igénylik a gépjárművek
használatát, akkor a költségvetésben e célra kiadást kellene tervezni.
Jánvári Andrásné polgármester:
Az önkormányzatnál került kimutatásra.
Orgoványi László polgármester (Galgaguta):
A becskei, a galgagutai falubusz az önkormányzat számlájára szállítja a Körjegyzőség
dolgozóit.
Nándori Márton képviselő:
A berceli Képviselő-testület a költségvetés tárgyalása során foglalkozott a gépjárművekkel
kapcsolatos költségek csökkentésével. Ezért vetette fel ezt a dolgot. Ha a Körjegyzőségnek
szüksége van rá, akkor a költségvetésben tervezni kell e célra összeget.
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
Véleménye szerint a felvetésnek az a lényege, hogy a Körjegyzőséget fenntartó három
önkormányzat között osszák meg a Körjegyzőségi Hivatal részére kimutatott gépkocsi
használat költségét. A másik két település is szállította már a hivatal dolgozóit. Ha ez a
jövőben is így lesz, akkor le kell számlázni a Körjegyzőségnek a költségeket? A
falubuszokkal kapcsolatos pályázathoz szakmai programot kellett mellékelni, amiben sok
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mindent vállaltak az önkormányzatok. A minimum havi kilométer mennyiséget is
meghatározták az önkormányzatok számára.

Jánvári Andrásné polgármester:
Ez a berceli Önkormányzat ügye. A 2010. évben a tervezett üzemanyagköltségnél lényeges
túllépés keletkezett. Ezt szeretnék az idén csökkenteni, ezért készült a kimutatás. Meg fogják
bontani az önkormányzat részére kimutatott költséget.
Mucsina Attiláné pénzügyi előadó:
Amikor a körjegyzőség dolgozói idénybe veszik az önkormányzat gépjárművét, akkor
általában nem körjegyzőségi, hanem önkormányzati ügyet intéznek. Pl.: APEH, OTP,
pénzfelvétel stb.
Jánvári Andrásné polgármester:
Igaza van Mucsinánénak, ez mind önkormányzati ügy.
Várszegi György körjegyző:
Úgy gondolja, hogy az elmondottak alapján a Körjegyzőség gépkocsi használata minimális. A
Polgármesteri Hivatal már más.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a Körjegyzőség
költségvetésének elfogadásáról.
Először Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületét kéri, döntsenek a Körjegyzőség
költségvetésének elfogadásáról.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
29/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési
tervezetét, és az alábbi döntést hozza.
A Körjegyzőség költségvetését 43.028 e. Ft
bevétellel, 43.028 e. Ft kiadással (ezen belül:
– személyi jellegű kiadás:
29.178 e. Ft,
- munkaadót terhelő járulékok: 7.135 e. Ft,
- dologi kiadások:
6.715 e. Ft)
elfogadja.
Jánvári Andrásné polgármester kéri Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületét,
döntsenek a körjegyzőség költségvetésének elfogadásáról.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
64/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési
tervezetét, és az alábbi döntést hozza:
A Körjegyzőség költségvetését 43.028 e. Ft
bevétellel, 43.028 e. Ft kiadással (ezen belül:
– személyi jellegű kiadás:
29.178 e. Ft,
- munkaadót terhelő járulékok: 7.135 e. Ft,
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- dologi kiadások:
elfogadja.

6.715 e. Ft)

Jánvári Andrásné polgármester kéri Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestületét, döntsenek a körjegyzőség költségvetésének elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
11/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi
költségvetési tervezetét, és az alábbi döntést hozza:
A Körjegyzőség költségvetését 43.028 e. Ft
bevétellel, 43.028 e. Ft kiadással (ezen belül:
– személyi jellegű kiadás:
29.178 e. Ft,
- munkaadót terhelő járulékok: 7.135 e. Ft,
- dologi kiadások:
6.715 e. Ft)
elfogadja.
- Fogászati szolgálat költségvetése.
Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy a fogászati szolgálatot szintén a három
önkormányzat társulásban működteti. A tavalyi felhasználás alapján elkészült a költségvetés.
A fogorvosi feladatokat 2011. január 1. napjától Dr. Schreiner Kinga Noémi helyettesítéssel
látja el.
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
Elmondja, hogy januártól dolgozik a körzetben. Más körzetben dolgozni, mint
magánrendelőben, de úgy érzi, meg tud birkózni a feladattal. Betegek folyamatosan vannak
körzetből és körzeten kívülről. A pontgyűjtés folyik. Információi szerint a betegek
elégedettek.
Bruttó fizetése havi 350 e. Ft, amit nem tud elfogadni. Problémája, hogy a budapesti állása
lecsökkent heti 30 órára, nincs főállása. Magasak a fizetendő járulékok. Ezért a nettó
fizetésért nem éri meg dolgozni. Vállalkozásban szeretné ellátni a feladatot minimum 400 e.
Ft havi díjért, vagy közalkalmazottként havi 310 e. Ft. bruttó bérért.
Az önkormányzattal közösen pályázatok benyújtását tervezi eszközvásárlásra,
anyagbeszerzésre. A rendelőben lévő székkel nincs megelégedve, szeretne modernebbet
beszerezni.
A betegek száma nem csökkent. Körzeten kívüli betegek fizetnek az ellátásért, ami a szolgálat
bevétele. Minimálisan emelkedtek a kezelések árai, valamint az anyagot is más helyről szerzi
be olcsóbban.
Havi szinten 90-100 ezer pontot gyűjtenek. Jelenleg egy pont értéke 2,8 Ft.
Jánvári Andrásné polgármester:
A képviselő-testületek döntenek majd az alkalmazás formájáról, valamint a havi díjról,
munkabérről. Ő személy szerint a vállalkozási formában történő feladatellátást támogatja.
Elődje azért kapott magasabb vállalkozói díjat, mert saját eszközeit használta. A rendelőben
lévő fogorvosi szék lehet, hogy számára nem megfelelő, de modernebb, mint az előző volt.
Úgy gondolja, hogy az eszközök az elvárásnak megfelelnek, hiszen az előző fogorvos is
azokkal, dolgozott. Tőle vásárolták meg az önkormányzatok.
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Aggálya, hogy a kezdő fogorvosok „ugródeszkának” tekintik a berceli fogorvosi körzetet. Ha
a képviselő-testületek megszavazzák a magasabb bér kifizetését, akkor szeretné, ha legalább a
választási ciklus végéig Bercelen dolgozna. Mindenki számára új a doktornő kérése.
Tóth József képviselő (Becske):
Köthetik-e a képviselő-testületek hűségnyilatkozathoz a magasabb bért?
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
Első hallásra nem tetszik neki a javaslat. Egyelőre még Magyarországon van, orvos kollégái
közül sokan külföldre mennek dolgozni. Hosszú időnek tűnik a 2014. Két állása van, ami
fárasztó, nem tudja, meddig bírja. Budapesti állását nem akarja feladni, mert ott lesz rezidens.
Át kell gondolni a javaslatot.
Jánvári Andrásné polgármester:
Az önkormányzatoknak is biztonságban kell lenni a fogorvosi szolgálat zökkenőmentes
működése terén. A gyakori fogorvos váltás a betegeknek sem jó.
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
Négy évre nem szeretné lekötni magát. Vannak ambíciói, amit itt nem tud megvalósítani.
Ilyen körülmények között nehéz minőségi munkát végezni. Ősztől megkezdi a szakvizsgához
szükséges képzést.
Ketész Gábor képviselő:
Mikor lesz a szakvizsga, hogyan működik a pontgyűjtés?
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
Szeptembertől számított 3 év. Addig tervezte, hogy Bercelen marad. Ismerteti a pontgyűjtés
számítását. Erre az évre fél millió forint bevételt terveztek, reméli több lesz. A fogpótlásból
van a bevétel jelentős részre.
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
Ebben az évben mennyi volt a bevétel? A körzeten kívüli betegek mi alapján fizetnek, és
ebből mennyi az idei bevétel? Jogszabály vagy más rendelőkben alkalmazott árak alapján.
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
Pontosan nem tudja megmondani. Januárban és februárban is kb. 90 – 100.000 pontot
gyűjtöttek. Az árakat egyrészt a tavalyi árakhoz viszonyítva, másrészt pedig a technika
alapján állapították meg. Emlékezete szerint 40 – 50 ezer Ft.
Pályázat útján szeretne olyan eszközöket vásárolni, amit az önkormányzat nem tud megvenni.
Jánvári Andrásné polgármester:
Ha az önkormányzatok pályáznak, akkor a vásárolt eszközök az önkormányzatok tulajdona
lesz.
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
Azért kért magasabb bért, mert mindenképpen szeretne eszközöket vásárolni, mert a
jelenlegiekkel nem lehet precíz munkát végezni.
Bírózi Zoltán képviselő:
Az eszközöket a doktornő távozása után újra megvásárolják az önkormányzatok. Nem érti a
dolgot. A doktornő által lemondottak alapján úgy tűnik, azok az eszközök, amit az
önkormányzatok Dr. Borcsa Bodolay Jánostól megvásároltak, nem érnek semmit, nem lehet
velük dolgozni.
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
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Nem azt mondta, hogy semmit nem ér. Lehet velük dolgozni, de nem precízen és ezért nem
szívesen. A rendelőben lévő linóleum katasztrofális állapotban van. A lámpa, a szék számára
nem megfelelő.
Antalics Istvánné képviselő:
Borcsa Bodolay doktor milyen felszereltséggel hagyta itt a rendelőt?

Jánvári Andrásné polgármester:
Csak azokat a saját tulajdonú eszközeit vitte el, amit az önkormányzat nem vásárolt meg.
Antalics Istvánné képviselő:
A doktornő által elmondottakból arra lehet következtetni, hogy elődjének sok saját tulajdonú
eszköze volt, amivel a berceli rendelőben dolgozott, mert úgy tűnik, jelenleg a rendelő eléggé
lepusztult állapotban van.
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
Ismételten elmondja, hogy lehet velük dolgozni, javításra szorulnak. Nem lehet velük precíz
munkát végezni.
Orgoványi László polgármester (Galgaguta):
Az a véleménye, hogy a doktornőt hagyják dolgozni. A pályázatokat ne ő írja, hanem akiknek
nagyobb esélyük van a nyerésre.
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
A szakmai részt biztosan meg tudja írni.
Bíróczi Zoltán képviselő:
Havi 350.000,- Ft-ért nem vállalja a doktornő.
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
2010-ben kérte, hogy ne használt eszközöket, hanem újat vásároljanak.
Jánvári Andrásné polgármester:
Azért vásároltak használt eszközöket, mert nem volt az önkormányzatoknak pénze,
Becskének sem.
Antalics Zsolt képviselő (Galgaguta):
A fogászati szolgálat ugyanolyan színvonalon működik, mint Bodolay doktor idején. Havi 50
e. Ft-ról ne gondolkodjanak a képviselő-testület 2 órán keresztül. Megfelelő színvonalú
munkát csak akkor lehet végezni, ha a feltételek adottak.
Jánvári Andrásné polgármester:
Ő is azt mondta, hogy kapja meg a doktornő a magasabb összeget, de az önkormányzatnak is
legyen biztosítéka, arra, hogy a következő években is marad Bercelen fogorvosként.
Antalics Istvánné képviselő:
Az előző éveket nem lehet alapul venni, mert el kell ismerni, hogy voltak hibás döntések, amit
nem szeretnének újra elkövetni. A berceli képviselő-testület, amikor - személytől függetlenül
– tárgyalt az új fogorvos béréről, eldöntötték, hogy bérben nem a „plafonról” indulnak.
Ismeretlenül is tisztelik a doktornőt, munkájával kapcsolatban pozitív jelzések érkeztek. A
képviselő-testületnek volt elképzelése a fogorvos díjáról, a havi 350 e. Ft. Pár hónap türelmi
időt szeretne kérni a magasabb bérrel kapcsolatos döntés meghozatalában. A bevételek
ismeretében félévkor térjenek rá vissza.
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
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Nem, mert meg kell élnie valamiből. Magasak a fizetendő járulékok. Két helyen dolgozik,
ami fárasztó. Ennyi pénzért neki nem éri meg. Ha nem, akkor keres más munkahelyet. A
minimum, amit ajánlanak 400.000,- Ft, és a körülmények is jobbak.
Tóth József képviselő (Becske):
Milyen más választása van a képviselő-testületnek?
Jánvári Andrásné polgármester:
Biztosíték kell a képviselő-testületeknek.
Dr. Schreiner Kinga Noémi fogorvos:
Vállalja, hogy a szakvizsga megszerzéséig marad.
Biróczi Zoltán képviselő:
Írásba kell foglalni. A három polgármestert bízzák meg a képviselő-testületek az erre
vonatkozó megállapodás elkészítésével, aláírásával.
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
Ő is úgy gondolja, hogy emeljék meg a doktornő bérét havi 400 e. Ft-ra. Az idei évre tervezett
1 millió Ft bevétel túllépésére kell törekedni.
Jánvári Andrásné polgármester:
Javasolja, hogy Dr. Schreiner Kinga Noémi 2011. április 1. napjától vállalkozó orvosként
lássa el a fogorvosi feladatokat, havi 400.000,- díjért. A képviselő-testületek hatalmazzák fel a
három polgármestert a megállapodás elkészítésére, mely tartalmazza, a doktornő által tett
nyilatkozatot, melynek értelmében a szakvizsga megszerzéséig vállalja a berceli fogorvosi
szolgálatnál a fogorvosi feladatok ellátását. A megállapodást a képviselők részére megküldik.
Kéri a képviselő-testületeket, hogy javaslatáról külön-külön döntsenek.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
30/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Fogászati Szolgálat 2011. évi
költségvetési tervezetét, és az alábbi döntést hozza:
A berceli székhelyű Fogászati Társulás 2011. április
1. napjától a fogorvosi feladatok ellátásával
megbízza Dr. Schreiner Kinga Noémi (2688
Vanyarc, Mikszáth út 3.) vállalkozó orvost havi
400.000,- Ft vállalkozási díjért.
A képviselő-testület a költségvetés tervezetet
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy 2011. április 1.
napjától a fogorvos részére tervezett havi vállalkozói
díjat 400.000,- Ft-ra megemeli.
A képviselő-testület felhatalmazza Becske, Bercel és
Galgaguta
Községi
Önkormányzatok
polgármestereit, hogy Dr. Schreiner Kinga Noémi
fogorvossal együtt készítsék el a megállapodást,
mely tartalmazza a doktornő által tett nyilatkozatot,
arra vonatkozóan, hogy a szakvizsga megszerzéséig
vállalja a berceli fogorvosi szolgálatnál a fogorvosi
feladatok ellátását.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester
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Jánvári Andrásné polgármester
Orgoványi László polgármester

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
65/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Fogászati Szolgálat 2011. évi
költségvetési tervezetét, és az alábbi döntést hozza:
A berceli székhelyű Fogászati Társulás 2011. április
1. napjától a fogorvosi feladatok ellátásával
megbízza Dr. Schreiner Kinga Noémi (2688
Vanyarc, Mikszáth út 3.) vállalkozó orvost havi
400.000,- Ft vállalkozási díjért.
A képviselő-testület a költségvetés tervezetet
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy 2011. április 1.
napjától a fogorvos részére tervezett havi vállalkozói
díjat 400.000,- Ft-ra megemeli.
A képviselő-testület felhatalmazza Becske, Bercel és
Galgaguta
Községi
Önkormányzatok
polgármesterét, hogy Dr. Schreiner Kinga Noémi
fogorvossal együtt készítse el a megállapodást, mely
tartalmazza a doktornő által tett nyilatkozatot, arra
vonatkozóan, hogy a szakvizsga megszerzéséig
vállalja a berceli fogorvosi szolgálatnál a fogorvosi
feladatok ellátását.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester
Orgoványi László polgármester
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
12/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Fogászati Szolgálat 2011.
évi költségvetési tervezetét, és az alábbi döntést
hozza:
A berceli székhelyű Fogászati Társulás 2011. április
1. napjától a fogorvosi feladatok ellátásával
megbízza Dr. Schreiner Kinga Noémi (2688
Vanyarc, Mikszáth út 3.) vállalkozó orvost havi
400.000,- Ft vállalkozási díjért.
A képviselő-testület a költségvetés tervezetet
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy 2011. április 1.
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napjától a fogorvos részére tervezett havi vállalkozói
díjat 400.000,- Ft-ra megemeli.
A képviselő-testület felhatalmazza Becske, Bercel és
Galgaguta
Községi
Önkormányzatok
polgármesterét, hogy Dr. Schreiner Kinga Noémi
fogorvossal együtt készítse el a megállapodást, mely
tartalmazza a doktornő által tett nyilatkozatot, arra
vonatkozóan, hogy a szakvizsga megszerzéséig
vállalja a berceli fogorvosi szolgálatnál a fogorvosi
feladatok ellátását.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Jánvári Andrásné polgármester
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester
- Háziorvosi ügyeleti ellátás
Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy február elején, a költségvetés tervezésekor
összehívta a társulásban részt vevő önkormányzatok polgármestereit.
Az ülés nem volt határozatképes, ezért csak informális megbeszélést tartottak a jelenlévők,
ahol Dr. Juhász Attila ügyeletet működtető orvos tájékoztatást adott az orvosi ügyelet
működéséről.
Az önkormányzatok által fizetendő havi hozzájárulás mértéke – a társulási megállapodásnak
megfelelően – csak az infláció mértékével emelkedik, ami 68,- Ft/fő.
A képviselők kimutatást kaptak a társulásban részt vevő önkormányzatok tartozásairól.
Dr. Juhász Attila vállalkozó orvos kimutatta, hogy az orvosi ügyelet milyen rendszerességgel
jár a Rózsák-völgye Szociális Otthonba. Az informális megbeszélésen jelenlévő
polgármesterek felhatalmazták, hogy keresse fel az intézmény vezetőjét, és kérje, hogy havi
20.000,- Ft-tal járuljanak hozzá a költségekhez.
Javasolja a költségvetés tervezet elfogadását. Kéri, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Hozzászólás
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
Mi a határidő a szociális otthon vezetőjével történő tárgyalás megtörténtének?
Jánvári Andrásné polgármester:
A határidő március vége, a hozzájárulást pedig visszamenőlegesen, január 1. napjától kérik.
Kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a háziorvosi ügyeleti ellátás költségvetésének
elfogadásáról.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
31/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a háziorvosi ügyeleti ellátás
költségvetését, és azt 9.083.160,- Ft kiadási
előirányzattal elfogadja.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
66/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
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Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a háziorvosi ügyeleti ellátás
költségvetését, és azt 9.083.160,- Ft kiadási
előirányzattal elfogadja.

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
13/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a háziorvosi ügyeleti ellátás
költségvetését, és azt 9.083.160,- Ft kiadási
előirányzattal elfogadja.
- Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetése
Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy a társulásban résztvevő polgármestereket
összehívta a költségvetés készítése előtt. Informális megbeszélés volt, mert az ülés nem volt
határozatképes.
A társulásban résztvevő önkormányzatok 1.024 e. Ft-tal tartoznak a berceli
Önkormányzatnak. A fizetésre történő felszólítások folyamatosak, ennek ellenére nem
fizetnek. Több önkormányzat csőd közeli helyzetben van. A berceli Képviselő-testület a
költségvetés I. fordulóban történő tárgyalásakor úgy döntött, hogy nem finanszírozza tovább –
egyik társulásban sem – az önkormányzatok tartozásait.
A polgármesterekkel történt informális megbeszélésen abban állapodtak meg, hogy a
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetése úgy készüljön el, hogy a bevétel legyen
a kiadások fedezete. Az önkormányzatok nem fizetnek hozzájárulást. A költségvetés ennek
megfelelően készült. Kéri, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Fábiánné Boros Beáta intézményvezető:
Ismerteti a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetését. Elmondja, hogy
csökkenteni csak a személyi juttatásokból tudtak, a dologi kiadásokból nem.
A polgármesterek egyeztető megbeszélésén a kiadások csökkentésére két javaslat hangzott el.
Az egyik, hogy marad a jelenlegi létszám, de lecsökkentik a dolgozók munkaidejét 2 – 2
órával. Ezt nem támogatja, mert ennyi idő alatt a társuláshoz tartozó településeken nem lehet
szakmai munkát végezni.
Másik alternatíva, hogy összevonják a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat a működési
területre vonatkozóan, amit három dolgozó családgondozóként, egy pedig családgondozó
asszisztensként látna el. Egy dolgozó munkaviszonya megszűnne. A dolgozókra kevesebb
település jutna, több időt tudnának egy-egy faluban eltölteni. A jelenlegi családsegítőknek
nincs meg a szükséges szakirányú végzettségük, ezért őket a gyermekjóléti szolgálatnál
alkalmaznák. A dolgozók 2014. évig felmentést kaptak a szakirányú végzettség megszerzése
alól. A jelenleg határozatlan időre kiadott működése engedély határozott idejűre módosulna
három évre, mely egyszer meghosszabbítható szintén 3 évvel. Ezt a változást a társulási
megállapodáson is át kell vezetni, a megállapodás 5.2. pontjának módosítása szükséges.
Jánvári Andrásné polgármester:
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetésének tervezete már a létszámcsökkentés
figyelembe vételével készült. Ha a tervezetet elfogadják a képviselő-testületek, akkor egy
önkormányzatnak sem kell hozzájárulást fizetni.
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Hozzászólás
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske).
Kivel egyeztették a létszámleépítést? A polgármesterek egyeztető megbeszélésén az ő ötlete
volt, ha ragaszkodnak a személyekhez, akkor csökkentsék 2 órával a munkaidőt, vagy a
családsegítést, mint feladatot szűntessék meg az önkormányzatok, mivel az nem kötelező. A
létszámleépítéssel kapcsolatos felmentési idő be van-e tervezve?
Fábiánné Boros Beáta intézményvezető:
A hét elejére vált véglegessé a létszámleépítésnek a rendezési módja. A két hónap felmentési
idő beépítésre került a költségvetés tervezetébe. A családsegítés valóban nem kötelező feladat,
éppen ezért a normatíva nagyobb részét erre a feladatra kapják.
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
A létszámleépítést követően, hogyan felelnek meg a jogszabályi feltételeknek, ha annak a
dolgozónak szűntetik meg a munkaviszonyát, aki rendelkezik a szükséges szakképesítéssel?
Fábiánné Boros Beáta intézményvezető:
A felmentés lejártáig, 2014. évig megszerzik a dolgozók a szükséges képesítést.
Orgoványi László polgármester (Galgaguta):
Galgagután nincs sok gond ezeken a területeken. Jelenleg 2 tanuló van, akinek a hiányzása
meghaladta az 50 órát. Sajnos várható, hogy számuk emelkedni fog. A csökkentett
létszámmal el tudják-e majd látni a feladatot?
Fábiánné Boros Beáta intézményvezető:
A gyerekjólétben van több feladat és munka, a családsegítésben kevesebb. A létszám a
gyerekjóléti szolgálatnál nem csökken, úgy gondolja nem lesz probléma a feladatellátás terén.
Várszegi György körjegyző:
Az elmúlt években a normatíva jelentősen csökkent.
Fábiánné Boros Beáta intézményvezető:
Ismerteti 2007 évtől a normatívák összegét. A normatíva csökkenése miatt kevesebb a
bevétel. Ha a két feladatot egy dolgozó végzi majd, akkor a belföldi kiküldetésben is
megtakarítást fog eredményezni.
Várszegi György körjegyző:
Bercelen és Becskén a szociális rendeletet módosították a képviselő-testületek. A bérpótló
juttatásban részesülőknél az ellátást abban az esetben lehet kifizetni, ha jogosult felszólításra
teljesíti lakókörnyezetének rendben tartásával kapcsolatosan előírt feltételeket. Ennek
ellenőrzése a rendelet szerint a gyermekjóléti szolgálat feladata.
Jánvári Andrásné polgármester:
Kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetés
tervezetének elfogadásáról.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
32/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat költségvetését, és azt 10.647.000,- Ft
bevételi és 10.647.000,- Ft kiadási előirányzattal,
ezen belül– személyi jellegű kiadás:
7.147 e. Ft,
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- munkaadót terhelő járulékok:
- dologi kiadások:
elfogadja.

1.930 e. Ft,
1.570 e. Ft)

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
67/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat költségvetését, és azt 10.647.000,- Ft
bevételi és 10.647.000,- Ft kiadási előirányzattal,
ezen belül
– személyi jellegű kiadás:
7.147 e. Ft,
- munkaadót terhelő járulékok: 1.930 e. Ft,
- dologi kiadások:
1.570 e. Ft)
elfogadja.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, l nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
14/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a gyermekjóléti és
családsegítő szolgálat költségvetését, és azt
10.647.000,- Ft bevételi és 10.647.000,- Ft kiadási
előirányzattal, ezen belül
– személyi jellegű kiadás:
7.147 e. Ft,
- munkaadót terhelő járulékok: 1.930 e. Ft,
- dologi kiadások:
1.570 e. Ft
elfogadja
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a társulási
megállapodás 5.2 pontjának a tervezet szerinti módosításáról.
Várszegi György körjegyző:
Javasolja, hogy a társulási megállapodásba kerüljön beépítésre, „amennyiben a megadott
határidőig valamely önkormányzat fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy minden
további beleegyezés nélkül a 1. számú mellékletben részletezett felhatalmazás alapján Bercel
Község Önkormányzata, a bankszámlát vezető pénzintézetnél azonnali beszedési megbízást
érvényesít.” A közoktatási intézményi társulás társulási megállapodása ezt már tartalmazza.
Orgoványi László polgármester (Galgaguta):
Egyetért a javaslattal. Véleménye, annak az önkormányzatnak, aki mikro-térségi központ akar
lenni, bizonyos dolgokat fel kell vállalnia.
Nándori Márton képviselő:
Részben igaza van. Azt viszont nem tudja elfogadni, hogy tartozik önkormányzatoknak
bizonyos feladatellátásért, de falunapot rendez. Ezt felelőtlenségnek tartja.
Orgoványi László polgármester (Galgaguta):
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Tökéletesen igaza van. Rossz véleménye van arról az önkormányzatról, aki nem fizeti a
vállalt hozzájárulást. Ezért is ért egyet az inkasszóval.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek – Várszegi György
körjegyző inkasszó beépítésére vonatkozó javaslatával együtt – a társulási megállapodás
módosításáról.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
33/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és
Családsegítő Társulás társulási megállapodásának
módosításáról szóló tervezetet, és azt elfogadja.
(A módosított társulási megállapodás a jkv.
melléklete.)
A
módosítás
a
társulásban
részt
vevő
önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó
döntésével válik érvényessé.
Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester
Várszegi György körjegyző
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
68/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és
Családsegítő Társulás társulási megállapodásának
módosításáról szóló tervezetet, és azt elfogadja.
(A módosított társulási megállapodás a jkv.
melléklete.)
A
módosítás
a
társulásban
részt
vevő
önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó
döntésével válik érvényessé.
Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
Várszegi György körjegyző
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, l nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
15/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
„Belső-Cserhát”
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Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási
megállapodásának módosításáról szóló tervezetet, és
azt elfogadja.
(A módosított társulási megállapodás a jkv.
melléklete.)
A
módosítás
a
társulásban
részt
vevő
önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó
döntésével válik érvényessé.
Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Várszegi György körjegyző
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálatnál a családsegítő szakfeladaton 1 fő létszám megszűntetéséről.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
34/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat működőképességének fenntartása,
a gazdálkodás költségeinek csökkentése érdekében,
a feladatellátás racionálisabb megszervezésének
céljából
létszámcsökkentést
hajt
végre
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 30. §. (1) bekezdés b) pontja
alapján a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat intézménynél a 889924
családsegítés szakfeladaton 1 fő családsegítő
álláshelyet megszüntet.
Az álláshely megszűntetésének időpontja: 2011.
június 1.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyen
foglalkoztatott
közalkalmazott
–
a
munkaviszonyában töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélkül – foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél, valamint a
„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő
intézménynél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatellátás következtében a pályázó fenntartói
körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
A képviselő-testület (pályázó) tudomásul veszi, hogy
a megszüntetett álláshely a támogatásról szóló
döntést követő 5 évig nem állítható vissza, kivéve,
ha – önkormányzati rendeleten kívül –
jogszabályváltozásból adódó és a képviselő-testület
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számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem
teszik szükségessé.
A döntés következményeként önkormányzati szinten
létszámcsökkenés valósul meg.
A létszámcsökkentéssel járó részletes kimutatás a
csökkenés előtti és az azt követően kialakult
tényleges
intézményenként
azonosítható
létszámkeretet.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntéssel járó intézkedéseket tegye meg, illetve a
létszámcsökkentés támogatására kiírt pályázati
jogszabály ismeretében határidőre a pályázatot
nyújtsa be.
Határidő: 2011. március 31., ill. értelemszerűen
Felelős: Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
69/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat működőképességének fenntartása,
a gazdálkodás költségeinek csökkentése érdekében,
a feladatellátás racionálisabb megszervezésének
céljából
létszámcsökkentést
hajt
végre
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 30. §. (1) bekezdés b) pontja
alapján a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat intézménynél a 889924
családsegítés szakfeladaton 1 fő családsegítő
álláshelyet megszüntet.
Az álláshely megszűntetésének időpontja: 2011.
június 1.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyen
foglalkoztatott
közalkalmazott
–
a
munkaviszonyában töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélkül – foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél, valamint a
„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő
intézménynél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatellátás következtében a pályázó fenntartói
körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
A képviselő-testület (pályázó) tudomásul veszi, hogy
a megszüntetett álláshely a támogatásról szóló
döntést követő 5 évig nem állítható vissza, kivéve,
ha – önkormányzati rendeleten kívül –
jogszabályváltozásból adódó és a képviselő-testület
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számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem
teszik szükségessé.
A döntés következményeként önkormányzati szinten
létszámcsökkenés valósul meg.
A létszámcsökkentéssel járó részletes kimutatás a
csökkenés előtti és az azt követően kialakult
tényleges
intézményenként
azonosítható
létszámkeretet.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntéssel járó intézkedéseket tegye meg, illetve a
létszámcsökkentés támogatására kiírt pályázati
jogszabály ismeretében határidőre a pályázatot
nyújtsa be.
Határidő: 2011. március 31., ill. értelemszerűen
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
15/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat működőképességének
fenntartása, a gazdálkodás költségeinek csökkentése
érdekében,
a
feladatellátás
racionálisabb
megszervezésének céljából létszámcsökkentést hajt
végre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 30. §. (1) bekezdés b) pontja
alapján a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat intézménynél a 889924
családsegítés szakfeladaton 1 fő családsegítő
álláshelyet megszüntet.
Az álláshely megszűntetésének időpontja: 2011.
június 1.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyen
foglalkoztatott
közalkalmazott
–
a
munkaviszonyában töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélkül – foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél, valamint a
„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő
intézménynél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatellátás következtében a pályázó fenntartói
körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
A képviselő-testület (pályázó) tudomásul veszi, hogy
a megszüntetett álláshely a támogatásról szóló
döntést követő 5 évig nem állítható vissza, kivéve,
ha – önkormányzati rendeleten kívül –
jogszabályváltozásból adódó és a képviselő-testület
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számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem
teszik szükségessé.
A döntés következményeként önkormányzati szinten
létszámcsökkenés valósul meg.
A létszámcsökkentéssel járó részletes kimutatás a
csökkenés előtti és az azt követően kialakult
tényleges
intézményenként
azonosítható
létszámkeretet.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntéssel járó intézkedéseket tegye meg, illetve a
létszámcsökkentés támogatására kiírt pályázati
jogszabály ismeretében határidőre a pályázatot
nyújtsa be.
Határidő: 2011. március 31., ill. értelemszerűen
Felelős: Orgoványi László polgármester
2.
A
Körjegyzőségi
Hivatal
köztisztviselőivel
szemben
teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása.
Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester

meghatározott

(Előterjesztés, határozati javaslat a jkv. melléklete.)
Várszegi György körjegyző:
Elmondja, hogy a képviselő-testületek az elmúlt évben hosszasan tárgyalták ezt a napirendet.
Ismerteti a jogszabályi hátteret. A határozati javaslatban az általános elvek és követelmények
kerültek meghatározásra. Ezek elfogadása után a polgármesterek a körjegyző részére, a
körjegyző pedig a köztisztviselők részére egyénileg, a munkaköri leírásokhoz kötötten
határozza meg a teljesítménykövetelményt.
A köztisztviselők illetményének teljesítmény szerinti differenciálását még nem gyakorolta,
nem is fogja. Erre nincs külön alap. Csak úgy lehetne megoldani, ha az egyik köztisztviselőtől
elveszik, a másiknak pedig odaadják az összeget. A köztisztviselők illetménye nem olyan
magas, hogy ebből még el lehessen venni.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselőket, mondják el véleményüket,
javaslataikat.
Hozzászólás
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
A helyi – három önkormányzatnak megfelelő – sajátosságokat hiányolja. Pl.: lejárt tartozások,
több éves kintlévőségek behajtása. Számára ez nagyon fontos, mert a becskei
önkormányzatnak elég rossz a pénzügyi helyzete. Az ezzel kapcsolatos beszámolási
kötelezettség határideje március 31. Úgy gondolja, hogy erre nagy hangsúlyt kellene fektetni,
hathatós intézkedést tenni a hátralékok beszedése érdekében. Úgy gondolja, hogy a
polgármestereknek a körjegyző felé a követelmények között elsőként ezt kell meghatározni.
A képviselő-testületi jegyzőkönyvek elkészítésében lemaradás van. Hogyan lesz ez pótolva?
Várszegi György körjegyző:
Egyetért a polgármester asszony véleményével. Ismételten elmondja, hogy ezek az általános
követelmények. A konkrétumokat névre szólóan, írásban fogja meghatározni minden
köztisztviselőnek.
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Kijelenti, hogy a 2010. január 1. és szeptember 1. közötti időszakban el nem készült
jegyzőkönyveket pótolják annak ellenére, hogy aki ennek a felelőse volt, már nem dolgozik a
hivatalban. Helyette másnak kell elkészíteni.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a határozati
javaslat elfogadásáról.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
35/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított –
1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5) bekezdése
alapján a melléklet szerint dönt a 2011. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
meghatározott teljesítménykövetelmények alapján az
érintett polgármesterekkel közösen
- gondoskodjon a körjegyzővel szembeni
teljesítménykövetelmények 2011. március 31-ig
történő kidolgozásáról, és a körjegyző részére írásos
dokumentum formájában történő átadásáról;
- a körjegyző teljesítményértékelését 2012. január
10-ig végezze el;
- folyamatosan kísérje figyelemmel a körjegyző
köztisztviselők
teljesítményértékelésével
kapcsolatos feladatellátását.
(A teljesítmény követelmények alapját képező célok
a határozat mellékletét képezi.)
Határidő: 2011. március 31., ill. 2012. január 10.
Felelős: Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester
Melléklet: 1 db
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
70/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított –
1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5) bekezdése
alapján a melléklet szerint dönt a 2011. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
meghatározott teljesítménykövetelmények alapján az
érintett polgármesterekkel közösen
- gondoskodjon a körjegyzővel szembeni
teljesítménykövetelmények 2011. március 31-ig
történő kidolgozásáról, és a körjegyző részére írásos
dokumentum formájában történő átadásáról;
- a körjegyző teljesítményértékelését 2012. január
10-ig végezze el;
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- folyamatosan kísérje figyelemmel a körjegyző
köztisztviselők
teljesítményértékelésével
kapcsolatos feladatellátását.
(A teljesítmény követelmények alapját képező célok
a határozat mellékletét képezi.)
Határidő: 2011. március 31., ill. 2012. január 10.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
Melléklet: 1 db
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
17/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete A köztisztviselők jogállásáról szóló –
módosított – 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5)
bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a 2011.
évi teljesítménykövetelmények alapját képező
célokról.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
meghatározott teljesítménykövetelmények alapján az
érintett polgármesterekkel közösen
- gondoskodjon a körjegyzővel szembeni
teljesítménykövetelmények 2011. március 31-ig
történő kidolgozásáról, és a körjegyző részére írásos
dokumentum formájában történő átadásáról;
- a körjegyző teljesítményértékelését 2012. január
10-ig végezze el;
- folyamatosan kísérje figyelemmel a körjegyző
köztisztviselők
teljesítményértékelésével
kapcsolatos feladatellátását.
(A teljesítmény követelmények alapját képező célok
a határozat mellékletét képezi.)
Határidő: 2011. március 31., ill. 2012. január 10.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Melléklet: 1 db
ROMHÁNYI TIBOR KÉPVISELŐ MEGÉRKEZETT.
3. Beszámoló a Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási
Társulásnál végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzés által feltárt hiányosságok
megszűntetésére készített intézkedési terv végrehajtásáról.
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
(Beszámoló, tervezetek a jkv. mellékletei)
Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a
képviselő-testületek megismerték. Az ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszűntetésére a
képviselő-testületek intézkedési tervet fogadtak el. Ennek végrehajtásáról készült beszámoló,
melyet a képviselők a tervezetekkel együtt megkaptak. Kéri, mondják el véleményüket,
javaslataikat.
Várszegi György körjegyző:
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A beszámoló elfogadásán túl egyéb döntéseket is kell hozni a mellékletként kiküldött
tervezetek elfogadásáról.
A közoktatási intézményi társulás társulási megállapodásának módosításáról kell dönteni. Az
5.2. pont került megváltoztatásra, mert az ellenőrzés megállapította, hogy a valóság nincs
összhangban a megállapodásban foglaltakkal. Ez az egy pont került módosításra, valamint a
megállapodás kiegészítésre került az 1. számú függelékkel. Ezekről kell dönteni a képviselőtestületeknek.
A társulási megállapodás szabályozza a társulási tanács működését. Ennek alapján minden tag
azonos szavazatszámmal rendelkezik. A társulási törvény megengedi, hogy meghatározott elv
alapján differenciáltan juthatnak szavazathoz a társulásban résztvevők. Pl.: gyermeklétszám.
Ez már több társulásnál így működik. Erről nem kell dönteni, lehetőségként mondta el.
Gondolkodjanak rajta a képviselők.
Az ellenőrzés kifogásolja, hogy a Körjegyzőségnek nincs szervezeti és működési szabályzata.
Elkészült a tervezet, melynek elfogadásáról szintén dönteni kell.
Szintén az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben írták elő, hogy a körjegyzőség és a két
oktatási intézmény között megállapodást kell készíteni gazdálkodási-, munkaügyi feladatok
munkamegosztásának rendjére vonatkozóan. Ez is elkészült, melyet el kell fogadni a
képviselő-testületeknek.
Hozzászólás
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
A társulási megállapodás célja nagyon szépen van meghatározva.
Várszegi György körjegyző:
A társulás megalakulásakor került a cél meghatározásra a két intézményvezetővel egyeztetve.
Ez nem új dolog. Szakmailag biztosan helyes.
Paróczi Tiborné intézményvezető:
Igen, a társulás célja az, ami a megállapodás 3. pontjában szerepel. Ezek megvalósítása
viszont a mindenkori költségvetés függvénye.
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
A módosításra előterjesztett 5.2 pont szerint: „A társult települések a normatíván felüli
költségeket közvetlenül a társulás költségvetési számlájára utalják át. A kiegészítő összeg
átutalására – elfogadott költségvetés alapján – a tárgyhó 30. napjáig kerül sor.”
Ennek alapján az önkormányzatoknak a hónap végéig kell átutalni a kiegészítő összeget. Ha
ez így marad, akkor a társulásban résztvevő önkormányzatok oktatási intézményeiben
dolgozók részére a munkabér kifizetésekhez szükséges forrást Bercelnek kell megelőlegezni.
Az állami támogatások a közelmúltban nem a hónap végén, hanem tárgy hó elején érkeznek.
Várszegi György körjegyző:
Javasolja, hogy javítsák az 5.2 pontban a kiegészítő támogatások átutalásának idejét tárgyhó
5. napjára.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek Várszegi György
körjegyző javaslatáról, mely szerint az 5.2 pontban „A kiegészítő összeg átutalására –
elfogadott költségvetés alapján – a tárgyhó 5. napjáig kerül sor.”
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a javaslatot
elfogadta.
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Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
Az önkormányzatok vagyonára vonatkozó 7.1 pontból javasolja kihúzni a következő
mondatot: „Az Intézményfenntartó Társulás működése során az e pontban megjelölt
vagyonkörön kívül keletkezett vagyonnövekmények a társult képviselő-testületek közös
tulajdona a vagyonnövekményt eredményező hozzájárulás arányában.”
A pályázat útján az önkormányzatok által végrehajtott beruházásból vagy eszközbeszerzésből
keletkezett vagyonnövekmény az adott önkormányzat tulajdona legyen.
A 7.7 pont első mondatából javasolja kihúzni: „egyrészt – a Társulási Tanács által választott 3 tagú pénzügyi bizottság útján, másrészt „ szövegrészt, ugyanis a Társulási Tanácsnak nincs
pénzügyi bizottsága.
Várszegi György körjegyző:
A polgármester asszony által javasolt módosítások az alakulás óta szerepelnek a
megállapodásban. Pénzügyi bizottság a társulás létrehozásakor megalakult. Ha nincs, most
létre lehet hozni.
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):
Kezdetben sem hoztak létre pénzügyi bizottságot, most sem tartja szükségesnek.
Jánvári Andrásné polgármester:
Ő sem tartja szükségesnek pénzügyi bizottság létrehozását.
Kéri a képviselő-testületeket, döntsenek Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester
javaslatairól a társulási megállapodás 7.1 és 7.7 pontjaira vonatkozóan.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a javaslatokat
elfogadta.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a javaslatotokat
elfogadta.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a javaslatokat
elfogadta.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek - a megszavazott
módosítások figyelembe vételével – Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp - Szanda
Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
36/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a körjegyző előterjesztésében – megtárgyalta
Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda
Közoktatási
Intézményi
Társulás
társulási
megállapodásának módosításáról szóló tervezetet, és
azt elfogadja.
(A módosított társulási megállapodás a jkv.
melléklete.)
A
módosítás
a
társulásban
részt
vevő
önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó
döntésével válik érvényessé.
Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére
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Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester
Várszegi György körjegyző
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
71/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –
a körjegyző előterjesztésében – megtárgyalta Bercel
– Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda
Közoktatási
Intézményi
Társulás
társulási
megállapodásának módosításáról szóló tervezetet, és
azt elfogadja.
(A módosított társulási megállapodás a jkv.
melléklete.)
A
módosítás
a
társulásban
részt
vevő
önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó
döntésével válik érvényessé.
Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
Várszegi György körjegyző
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
18/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete – a körjegyző előterjesztésében –
megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta –
Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi
Társulás társulási megállapodásának módosításáról
szóló tervezetet, és azt elfogadja.
(A módosított társulási megállapodás a jkv.
melléklete.)
A
módosítás
a
társulásban
részt
vevő
önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó
döntésével válik érvényessé.
Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Várszegi György körjegyző
Nándori Márton képviselő:
A körjegyző úr által elmondott differenciált szavazati arányon lehet gondolkodni.
Orgoványi László polgármester (Galgaguta):
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Kistérségen belül is harcol ellene. Nem tartja jónak, ha nem egyelők a tagok szavazatai.
Véleménye szerint a nem profit orientált társulásnál teljesen egyértelmű, hogy mindenki
szavazata azonos.
Jánvári Andrásné polgármester:
Gondolkodjanak rajta, és egy év múlva visszatérnek rá.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket a körjegyzőség szervezeti és működési
szabályzatával kapcsolatban.
Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester:
A körjegyző helyettesítésére eddig három dolgozó volt kirendelve. Az SZMSZ tervezete
szerint a körjegyző helyettesítését a köztisztviselők abc sorrendben látják el.
Várszegi György körjegyző:
Igen, ha elfogadják a képviselő-testületek az szmsz-et, akkor a helyettesítés így történik.
Galgagutai polgármester úr nem tart igényt a körjegyző helyettesítésére.
Orgoványi László polgármester (Galgaguta):
Valóban nem tart igényt a helyettesítésre, de ragaszkodik heti egy alkalommal a körjegyző
személyéhez. Mást nem fogad el helyette.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a körjegyzőség
szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
37/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a körjegyző előterjesztésében – megtárgyalta
Bercel – Becske – Galgaguta Községek
Körjegyzősége
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatát, és azt elfogadja.
(Az elfogadott szervezeti és működési szabályzat a
jkv. melléklete.)
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
72/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –
a körjegyző előterjesztésében – megtárgyalta Bercel
– Becske – Galgaguta Községek Körjegyzősége
Szervezeti és Működési Szabályzatát, és azt
elfogadja.
(Az elfogadott szervezeti és működési szabályzat a
jkv. melléklete.)
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
19/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete – a körjegyző előterjesztésében –
megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta
Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési
Szabályzatát, és azt elfogadja.
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(Az elfogadott szervezeti és működési szabályzat a
jkv. melléklete.)
Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy a Körjegyzőség és a két oktatási intézmény
(iskola, óvoda) közötti munkamegosztás rendjére elkészült a megállapodás tervezet, amit a
képviselők megkaptak. Kéri, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a munkamegosztás
rendjére vonatkozó megállapodások elfogadásáról a két oktatási intézmény és a körjegyzőség
között.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
38/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Becske Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta
Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és Bercel – Becske Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok
Általános Iskolája, mint önállóan működő
költségvetési szerv között a gazdálkodási-,
munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére
vonatkozó megállapodás tervezetet, és azt elfogadja.
2. Becske Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta
Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és Bercel – Becske Galgaguta – Nógrádsáp - Szanda Községi
Önkormányzatok Óvodája, mint önállóan működő
költségvetési szerv között a gazdálkodási-,
munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére
vonatkozó megállapodás tervezetet, és azt elfogadja.
(Az elfogadott megállapodások a jkv. mellékletei.)
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
73/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Bercel Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta
Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és Bercel – Becske Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok
Általános Iskolája, mint önállóan működő
költségvetési szerv között a gazdálkodási-,
munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére
vonatkozó megállapodás tervezetet, és azt elfogadja.
2. Bercel Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta
Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és Bercel – Becske Galgaguta – Nógrádsáp - Szanda Községi
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Önkormányzatok Óvodája, mint önállóan működő
költségvetési szerv között a gazdálkodási-,
munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére
vonatkozó megállapodás tervezetet, és azt elfogadja.
(Az elfogadott megállapodások a jkv. mellékletei.)
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
20/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta
Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és Bercel – Becske Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok
Általános Iskolája, mint önállóan működő
költségvetési szerv között a gazdálkodási-,
munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére
vonatkozó megállapodás tervezetet, és azt elfogadja.
2. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta
Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és Bercel – Becske Galgaguta – Nógrádsáp - Szanda Községi
Önkormányzatok Óvodája, mint önállóan működő
költségvetési szerv között a gazdálkodási-,
munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére
vonatkozó megállapodás tervezetet, és azt elfogadja.
(Az elfogadott megállapodások a jkv. mellékletei.)
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek Bercel – Becske –
Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társulásnál végzett pénzügyi,
gazdasági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszűntetésére készített intézkedési terv
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
39/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a körjegyző előterjesztésében – megtárgyalta
Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda
Közoktatási
Intézményi
Társulásnál végzett
pénzügyi, gazdasági ellenőrzés által feltárt
hiányosságok megszűntetésére készített intézkedési
terv végrehajtásáról szóló beszámolót, és azt
elfogadja.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
74/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –
a körjegyző előterjesztésében – megtárgyalta Bercel
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– Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda
Közoktatási
Intézményi
Társulásnál végzett
pénzügyi, gazdasági ellenőrzés által feltárt
hiányosságok megszűntetésére készített intézkedési
terv végrehajtásáról szóló beszámolót, és azt
elfogadja.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
21/2011.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete – a körjegyző előterjesztésében –
megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta –
Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi
Társulásnál végzett pénzügyi, gazdasági ellenőrzés
által feltárt hiányosságok megszűntetésére készített
intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót, és
azt elfogadja.
4. Közszolgálati Szabályzat elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
(Közszolgálati szabályzat tervezete, rendelet tervezet a jkv. melléklete.)
Várszegi György körjegyző szóbeli előterjesztésében elmondja, a rendelet tervezetben
kellene megfogalmazni az összes, köztisztviselőknek, polgármestereknek adható juttatást. A
tervezetben egy juttatás biztosítása került meghatározásra, a fizetési előleg. Ez most is
hatályos, 100.000,- Ft összegben. A maximum összeg felemelését javasolja 200.000,- Ft-ra.
Már tavaly is volt erre kezdeményezés, de a képviselő-testületek nem fogadták el a magasabb
összeget.
A rendelet tervezet tartalmazza az adható juttatások fajtáit, a szabályzatban kell rögzíteni a
feltételeket. Kéri a képviselő-testületeket, fogadják el javaslatát.
Nándori Márton képviselő kérdésére válaszolja, hogy a polgármesterek jogszabály alapján
kerültek a szabályzatba.
Jánvári Andrásné polgármester kéri, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Hozzászólás
Antalics Istvánné képviselő:
Igen, tavaly is tárgyaltak erről. Kérdezi, a közalkalmazottaknak kell-e ilyen szabályzat?
Várszegi György körjegyző:
A közalkalmazottak részére a fizetési előleg a közalkalmazotti szabályzatban van rögzítve.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a közszolgálati
szabályzat elfogadásáról, mely az illetményelőleg mértékét köztisztviselőnként, alkalmanként
legfeljebb 200.000,- Ft-ban határozza meg.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
40/2011.(III.03.) sz. képviselő-testület határozat
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Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a körjegyző előterjesztésében – megtárgyalta
Bercel – Becske – Galgaguta Községek
Körjegyzőségi Hivatala Közszolgálati szabályzatát,
és azt elfogadja.
(Az elfogadott szabályzat a jkv. melléklete.)
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
75/2011.(III.03.) sz. képviselő-testület határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –
a körjegyző előterjesztésében – megtárgyalta Bercel
– Becske – Galgaguta Községek Körjegyzőségi
Hivatala Közszolgálati szabályzatát, és azt elfogadja.
(Az elfogadott szabályzat a jkv. melléklete.)
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
22/2011.(III.03.) sz. képviselő-testület határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete – a körjegyző előterjesztésében –
megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta
Községek Körjegyzőségi Hivatala Közszolgálati
szabályzatát, és azt elfogadja.
(Az elfogadott szabályzat a jkv. melléklete.)
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a köztisztviselők
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásairól szóló rendelet tervezet elfogadásáról.
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotja:
Becske Közégi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011.(III.05.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól.
(A rendelet teljes szövege a jkv. melléklete.)
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotja:
Bercel Közégi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011.(III.05.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól.
(A rendelet teljes szövege a jkv. melléklete.)
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotja:
Galgaguta Közégi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011.(III.05.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól.
(A rendelet teljes szövege a jkv. melléklete.)
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Jánvári Andrásné polgármester 19 óra 55 perckor az együttes ülést bezárta. Becske
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Galgaguta Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének tagjai az ülésről eltávoztak.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezt követően önálló ülést tartott.
Kmft.
Orgoványi László
Polgármester

Várszegi György
Körjegyző

