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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott 

együttes üléséről. 

Jelen vannak:  Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Jánvári Andrásné 

                           polgármester, 6 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: Galgaguta Önkormányzat Képviselő-testületéből Imró Jánosné képviselő.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy az ülésen a becskei Képviselő-testületből jelen van 5 fő, a testület 

határozatképes. A képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. 

Jánvári Andrásé Bercel község polgármestere megállapítja, hogy a berceli Képviselő-

testület minden tagja jelen van, a testület határozatképes. A képviselő-testület tagjainak száma 

7 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. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere az ülést megnyitja. A berceli 

Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Kertész Gábor és Nándori Márton 

képviselőket. Kéri, döntsenek javaslatáról. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 

Bódi Andtal és Kertész Gábor 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 
elfogadta. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere javasolja, hogy az együttes 

ülésen a meghívóban feltüntetett napirend kerüljön megtárgyalásra: 

N A P I R E N D :  

1. Beszámoló a körjegyzőség és a tárulásban működtetett intézmények 2010. évi 

költségvetésének teljesítéséről. 

Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester  

2. Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról.  

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

Bercel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 7 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. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere felkéri Jánvári Andrásnét, 

Bercel község polgármesterét, Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda 

Közoktatási Intézményi Társulás elnökét, tájékoztassa a képviselő-testületeket a TÁMOP 

pályázattal kapcsolatos hitelfelvételről. 

Jánvári Andrásné polgármester (Bercel): 

A Bercel székhelyű közoktatási intézményi társulás és a nógrádkövesdi oktatási intézmények 

45.807 e. Ft-ot nyertek pályázaton tanórán kívüli foglalkozásokra és eszközbeszerzésre. A 

támogatás mértéke 100 %. A pályázatot Kutasó Önkormányzata nyújtotta be.  

A pályázat elbírálása óta a bonyolító szervezetben változás történt. A pályázat a befejezéshez 

közeledik. A befejezés előtt a még hiányzó eszközöket kellene megvásárolni. A vásárlás 

megelőlegezésére a kutasói Önkormányzat hitelt vesz fel.  

A hitelfelvételhez szükséges egy megállapodás a pályázatban résztvevő önkormányzatokkal, 

melyet a képviselők megkaptak. A kutasói képviselő-testület akkor dönt a hitelfelvételről, ha 

a pályázatban résztvevő önkormányzatok aláírják a megállapodást. A kamat összegét kellene 

az önkormányzatoknak arányosan átvállalni. A döntést a képviselő-testületek az önálló 

üléseken hozzák meg.  

Kéri Paróczi Tibornét, a CSEMETE-KERT Óvoda vezetőjét, tájékoztassa a képviselő-

testületeket a pályázatról.  

Paróczi Tiborné intézményvezető: 

A pályázat olyan feladatok megvalósítását teszi lehetővé, amit az önkormányzatok 

költségvetéseikből nem tudnak. A szakmai munkán kívül sok eszközt biztosít. Az 

eszközkészletből egyformán részesül minden intézmény 150 ezer Ft értékben.  

A pályázat előfinanszírozást igényel. Előlegként már 10 millió Ft-ot átutaltak. A 

folyamatosság nem biztosított a pénzellátásban. A pályázatot benyújtó kutasói Önkormányzat 

nem tudja az összeget megelőlegezni, ezért szükséges a hitelfelvétel.  

Ismerteti a kifizetések menetét, valamint a pályázat keretében megvalósuló programokat.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

Megköszöni a tájékoztatást.  

Bódi Antal képviselő: 

A hitelfelvételnél a megállapodás szerint nem fizetés esetén csak Bercel van megjelölve 

kezesként. Nem érti, miért, mert ennek a pályázatnak a hasznait más önkormányzat is élvezi. 

Ezt így nem tudja elfogadni. 

Jánvári Andrásné polgármester: 

Egyetért Bódi Antal képviselő véleményével. Azt tartaná igazságosnak, ha a kezességvállalás 

a kamatköltségekkel azonos százalékos megosztásban történne az önkormányzatok részéről. 

Azt önálló ülésen ezt javasolja majd saját képviselő-testületének. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

Kéri a képviselő-testületeket, térjenek rá az 1. napirendi pont tárgyalására.      

1. Beszámoló a körjegyzőség és a tárulásban működtetett intézmények 2010. évi 

költségvetésének teljesítéséről. 

Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester  

(Beszámolók a jkv. mellékletei.) 



Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

A képviselők az írásos anyagot megkapták. Javasolja, először a közoktatási intézményi 

társulás beszámolóját tárgyalják. 

Jánvári Andrásné polgármester, a tárulás elnöke: 

A napirend megtárgyalására összehívta a társulási tanácsot. Csak informális megbeszélést 

tartottak, mert a társulási tanács ismét nem volt határozatképes. Kimutatás készült az 

önkormányzatok tartozásairól. A szandai Önkormányzat tartozása 3.423 e. Ft, melyet 

mindenképpen be kell szedni. Ha nem sikerül, akkor javasolni fogja a társulásból való 

kizárását.  

A soron következő kistérségi társulási ülésen kérni fogja, hogy a kistérségi normatívát Bercel 

kapja.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

A tartozások behajtására ténylegesen valamit tenni kell. Minden önkormányzat nehéz 

helyzetben van. Az inkasszó a mai napig nem került aláírásra, szorgalmazni kell.  

Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 

Kérdés, hozzászólás 

Nándori Márton képviselő: 

Nem lett volna szabad megvárni, hogy így felhalmozódjon a tartozás, előbb kellett volna 

intézkedni. Az önkormányzatok nem fizetése miatt Bercelnek működési hitelt kell felvenni. A 

kamatot is le kell számlázni a nem fizető önkormányzatoknak.   

Romhányi Tibor képviselő: 

Történt-e nem hivatalos megbeszélés a tartozás rendezésére a szandai polgármesterrel? 

Megtehetik-e, hogy addig nem utalnak munkabért a szandai óvoda dolgozóinak, amíg a 

tartozást nem rendezik? 

Jánvári Andrásné polgármester: 

Nem tudják megoldani, hogy a szandai óvoda dolgozói ne kapjanak munkabért, mert 

intézményenként nem lehet az utalásokat szétbontani. 

Várszegi György körjegyző: 

Az inkasszó már korábban is benne volt a társulási megállapodásban. Az OTP Bank 

részinkasszót nem tud teljesíteni az önkormányzatok között. Abban az esetben tudja a 

tartozást beszedni, ha a tartozás teljes összegére van fedezet az önkormányzat számláján.     

Néhány évvel ezelőtt volt kezdeményezés a tartozás ingatlanra történő terhelésre, akkor 

kifizették a tartozást. Csak utolérik magukat.  

Úgy látja lazult a társulás, meglétének egyetlen indoka van, a társtelepülések többlet 

normatívát kapnak. Szanda a kistérségi normatívát sem fizeti Bercelnek. 

Romhányi Tibor képviselő:  

Ez egy folyamat, aminek finanszírozását Bercel nem tudja tovább felvállalni. 

Jánvári Andrásné polgármester:  

A szandai polgármester asszony szerint valami el van számolva. Egyeztetni fognak, ahol jelen 

lesz a szandai polgármester, a körjegyző és a pénzügyes. 

Romhányi Tibor képviselő: 

A tartozást bírósági úton be kell szedni. Ha továbbra sem fizetnek, ki kell zárni a társulásból. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

Javasolja, hogy évközben is (negyedévenként) készüljön elszámolás a társulás pénzügyi 

helyzetéről, valamint a társulási megállapodást vizsgálják felül. 



Orgoványi László polgármester (Galgaguta): 

Támogatja a társulási megállapodás felülvizsgálatát. Olyan szabályozást kialakítani, ami a jól 

fizetőknek kedvez. 

Jánvári Andrásné polgármester: 

Reméli megegyezés születik, és rendeződik a hátralék. A társulási megállapodás 

felülvizsgálatával egyetért. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester: 

Javasolja a közoktatási társulás 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. A 

társulási megállapodást május 31. napjáig felül kell vizsgálni. A társulási megállapodásban 

kerüljön rögzítésre, hogy a késedelmesen befizetett hozzájárulásokra késedelmi pótlék kerül 

felszámításra, valamint, hogy a hozzájárulást nem fizető önkormányzatot ki lehessen zárni a 

tárulásból. 

Az önkormányzatok negyedévenként kapjanak kimutatást a teljesített befizetésekről, valamint 

a fennálló tartozásról. Kéri a képviselő-testületeket, hogy javaslatáról külön – külön 

döntsenek.  

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

71/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta – 

Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi 

Társulás 2010. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót, és azt elfogadja.  

A társulási megállapodást 2011. május 31-ig felül 

kell vizsgálni.  

A társulási megállapodásban rögzíteni kell, hogy a 

késedelmesen fizetett hozzájárulásokra késedelmi 

pótlék kerül felszámításra, valamint, hogy a 

hozzájárulást nem fizető önkormányzatot ki lehessen 

zárni a tárulásból. 

Az önkormányzatok negyedévenként kapjanak 

kimutatást a teljesített befizetésekről, valamint a 

fennálló tartozásról. 

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

119/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta – 

Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi 

Társulás 2010. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót, és azt elfogadja.  

A társulási megállapodást 2011. május 31-ig felül 

kell vizsgálni.  



A társulási megállapodásban rögzíteni kell, hogy a 

késedelmesen fizetett hozzájárulásokra késedelmi 

pótlék kerül felszámításra, valamint, hogy a 

hozzájárulást nem fizető önkormányzatot ki lehessen 

zárni a tárulásból. 

Az önkormányzatok negyedévenként kapjanak 

kimutatást a teljesített befizetésekről, valamint a 

fennálló tartozásról. 

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős:    Jánvári Andrásné polgármester 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

35/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta 

– Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi 

Társulás 2010. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót, és azt elfogadja.  

A társulási megállapodást 2011. május 31-ig felül 

kell vizsgálni.  

A társulási megállapodásban rögzíteni kell, hogy a 

késedelmesen fizetett hozzájárulásokra késedelmi 

pótlék kerül felszámításra, valamint, hogy a 

hozzájárulást nem fizető önkormányzatot ki lehessen 

zárni a tárulásból. 

Az önkormányzatok negyedévenként kapjanak 

kimutatást a teljesített befizetésekről, valamint a 

fennálló tartozásról. 

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

- Ügyeleti Társulás 

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

Az írásos tájékoztatót a képviselők megkapták. Kéri, mondják el véleményüket, javaslataikat. 

Jánvári Andrásné polgármester: 

A társulásban részt vevő önkormányzatok közül hat önkormányzatnak van tartozása, melynek 

összege: 2.871.936,- Ft. A felszólításokat folyamatosan küldik. Javasolja a társulási 

megállapodás felülvizsgálatát.  

Nándori Márton képviselő: 

Emlékezete szerint az önkormányzatok közvetlenül a vállalkozónak fizetnek.  

Jánvári Andrásné polgármester: 

Nem. A megállapodás alapján az önkormányzatok Bercelnek fizetik a hozzájárulás összegét, a 

berceli Önkormányzat pedig utalja a vállalkozó orvosnak a díjat.    



Romhányi Tibor képviselő: 

Bercel csak azt utalja tovább, amit neki befizetnek az önkormányzatok. A szolgáltató szedje 

be a tartozásokat. 

Szkleván Lajosné pénzügyi előadó: 

A szolgáltatóval a berceli Önkormányzat kötött szerződést.  

Biróczi Zoltán képviselő: 

A társulást meg kell szűntetni. Minden önkormányzat önállóan kössön szerződést a vállalkozó 

orvossal.  

Nándori Márton képviselő: 

A berceli önkormányzatnál évek óta létszámleépítések vannak a kiadások csökkentése 

érdekében, a társulásokban részt vevő önkormányzatok pedig nem fizetik a hozzájárulást. Ha 

nem lehet kizárni a nem fizetőket a társulásból, akkor lépjen ki Bercel, és keressen más 

megoldást a feladatellátásra.     

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

A társulásvan részt vevő önkormányzatok polgármestereit össze kell hívni egyeztetésre, ahová 

meg kell hívni az ügyeletet működtető vállalkozó orvost, valamint a helyi Rózsák-völgye 

Szociális Otthon vezetőjét május végéig. Az ügyeleti társulás társulási megállapodását felül 

kell vizsgálni, és ha szükséges módosítani. Ezekkel a kiegészítésekkel javasolja az Ügyeleti 

Társulás 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételét. Kéri a képviselő-

testületeket, döntsenek javaslatáról. 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

72/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ügyeleti Társulás 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt tudomásul 

veszi.  

Az Ügyeleti Társulásban részt vevő önkormányzatok 

polgármestereit 2011. május 31-ig egyeztető 

tárgyalásra össze kell hívni. A tárgyalásra meg kell 

hívni az ügyeletet működtető, Dr. Juhász Attila 

vállalkozó orvost, valamint a helyi Rózsák-völgye 

Szociális Otthon vezetőjét. 

Az Ügyeleti Társulás társulási megállapodását felül 

kell vizsgálni.  

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős:   Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester  

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

120/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ügyeleti Társulás 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt tudomásul 

veszi.  



Az Ügyeleti Társulásban részt vevő önkormányzatok 

polgármestereit 2011. május 31-ig egyeztető 

tárgyalásra össze kell hívni. A tárgyalásra meg kell 

hívni az ügyeletet működtető, Dr. Juhász Attila 

vállalkozó orvost, valamint a helyi Rózsák-völgye 

Szociális Otthon vezetőjét. 

Az Ügyeleti Társulás társulási megállapodását felül 

kell vizsgálni.  

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős:   Jánvári Andrásné polgármester     

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

36/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta az Ügyeleti Társulás 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt tudomásul 

veszi.  

Az Ügyeleti Társulásban részt vevő önkormányzatok 

polgármestereit 2011. május 31-ig egyeztető 

tárgyalásra össze kell hívni. A tárgyalásra meg kell 

hívni az ügyeletet működtető, Dr. Juhász Attila 

vállalkozó orvost, valamint a helyi Rózsák-völgye 

Szociális Otthon vezetőjét. 

Az Ügyeleti Társulás társulási megállapodását felül 

kell vizsgálni.  

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős:   Orgoványi László polgármester    

- Fogászati társulás 

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):  

Az írásos beszámolót a képviselők megkapták. Kéri, mondják el véleményüket, javaslataikat. 

H o z z á s z ó l á s  

Romhányi Tibor képviselő: 

A doktornő munkájáról pozitív véleményeket hallott, hosszú távra meg kellene tartani. A 

rendelőt fel kellene újítani. Pl.: padlóburkolat cseréje, csempézés stb.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):    

A nyári szabadság ideje alatt kellene elvégezni a felújítást. Kéri a képviselő-testületeket, 

döntsenek a Fogászati társulás 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

73/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Fogászati Társulás 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  



Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:  

121/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Fogászati Társulás 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

37/2010.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Fogászati Társulás 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

- „BELSŐ CSERHÁT” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

A beszámolót a képviselők megkapták. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, 

javaslataikat. 

H o z z á s z ó l á s   

Antalics Istvánné képviselő: 

A kiadott adatokból látható, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok közül kettő 

kivételével mindegyiknek hátraléka van. Mi a teendő a tartozások behajtására? 

Bódi Antal képviselő: 

A társulást azzal a feltétellel hozták létre az önkormányzatok, hogy a kapott normatívából kell 

a kiadásokat fedezni. A 2010. év gazdálkodása a második év, amikor ez nem így alakult. A 

helyzet romlik, újra kellene értékelni. 

Romhányi Tibor képviselő:     

A hátralékok behajtását komolyabban kell venni. A második eredménytelen felszólítás után 

ügyvédet vagy adósságkezelő céget kellene megbízni a behajtással. Ennek költsége van, de 

véleménye szerint eredményes lenne. Ezt sürgősen meg kellene tenni.  

Jánvári Andrásné polgármester:  

Egyetért a hátralékok behajtására ügyvéd vagy adósságkezelő cég megbízásával.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester: 

A társulási megállapodást május 31. napjáig felül kell vizsgálni. A hátralékok behajtására 

ügyvédet vagy adósságrendező céget kell megbízni, melynek határideje 2011. május 15. 

Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a képviselő-testületeket, döntsenek javaslatáról. 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

74/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „BELSŐ CSERHÁT” 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt elfogadja. 

A „Belső Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő 

szolgálat társulási megállapodását 2011. május 31. 

napjáig felül kell vizsgálni.  



A hátralékok behajtására – a második eredménytelen 

felszólítást követően – ügyvédet vagy 

adósságrendező céget kell megbízni, melynek 

határideje 2011. május 15.   

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester     

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

122/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „BELSŐ CSERHÁT” 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt elfogadja. 

A „Belső Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő 

szolgálat társulási megállapodását 2011. május 31. 

napjáig felül kell vizsgálni.  

A hátralékok behajtására – a második eredménytelen 

felszólítást követően – ügyvédet vagy 

adósságrendező céget kell megbízni, melynek 

határideje 2011. május 15.   

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős:  Jánvári Andrásné polgármester 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

38/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a „BELSŐ CSERHÁT” 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt elfogadja. 

A „Belső Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő 

szolgálat társulási megállapodását 2011. május 31. 

napjáig felül kell vizsgálni.  

A hátralékok behajtására – a második eredménytelen 

felszólítást követően – ügyvédet vagy 

adósságrendező céget kell megbízni, melynek 

határideje 2011. május 15.   

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

Határidő: 2011. május 31. 

- Körjegyzőség 

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske) elmondja, hogy az írásos beszámolót a 

képviselők megkapták. Kéri, mondják el véleményüket, javaslataikat. 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske) kéri a képviselő-testületeket, döntsenek 

a Körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról készült beszámol elfogadásáról. 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

75/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Körjegyzőség 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:  

123/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Körjegyzőség 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

39/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Körjegyzőség 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

2. Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról.  

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

(Előterjesztés a jkv. melléklete.) 

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

Az előterjesztést a képviselők megkapták. A tárgyi feltételek között került kihangsúlyozásra a 

Körjegyzőségi Hivatal épületének állaga. Ismert mindenki előtt, hogy a berceli önkormányzat 

új hivatal építésére pályázott, mely kedvezőtlen elbírálást kapott. Szükséges-e valamilyen 

ideiglenes intézkedést tenni? 

Várszegi György körjegyző: 

A hivatal épületének állaga évek óta probléma. A berceli képviselő-testület részéről született 

döntés belső átrendeződésre, ami nem valósult meg. Mindenki előtt ismert, hogy a 

közigazgatást átszervezik, még nem tudni mi lesz a helyi hivatalok sorsa.  

Az épület állagának további romlásának megakadályozására megoldást kell találni. Határozott 

döntést kér. 

H o z z á s z ó l á s  

Jánvári Andrásné polgármester: 

A berceli képviselő-testület döntött a hivatalon belüli átköltözésről, ami nem került 

végrehajtásra, mert az érintettek úgy nyilatkoztak, hogy nem költöznek át a kijelölt 

helyiségbe. Az új hivatal építésére benyújtott pályázat valóban kedvezőtlen elbírálást kapott. 

A tervezett kormányzati változások következtében várhatóan csökken az apparátus 

dolgozóinak száma, és kisebb hivatal is elegendő lesz. 

Várszegi György körjegyző: 

Statikai vélemény készítésére gondolt, amiben rögzítésre kerülne az épület állapota.  



Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):     

Az ügykezelő irodájából ki kellene rakni az iratokat, hogy a falak szellőzni tudjanak. Az 

egészségügyi meszelést el kell végezni. Valamilyen megoldást kell találni, ilyen körülmények 

között nem lehet dolgozni. 

Jánvári Andrásné polgármester: 

Május 1. napjától a közfoglalkoztatás keretében dolgozni fog egy festő szakmunkás. A 

meszelést elvégzik.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

A köztisztviselők számítógép használatához szükséges szemüvegvásárlásához kért 

támogatásra a következő évi költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza.  

Biróczi Zoltán képviselő: 

A szemüveg biztosítását a munkáltató részéről jogszabály írja elő. Ha ez nincs, akkor 

óránként 10 perc szünetet kell tartani a dolgozónak. Minimálisan szükséges lencsét és keretet 

kell biztosítani a munkáltatónak.  Úgy gondolja, hogy ezt a költséget ki lehet gazdálkodni.  

Várszegi György körjegyző: 

Véleménye szerint a köztisztviselők minden nullától nagyobb összeggel elégettek lennének, 

mert – akinek szükséges – saját költségen vásárolt szemüveget.  

Biróczi Zoltán képviselő:  

Sok helyen az a gyakorlat, hogy a munkáltató megtéríti a minimálisan szükséges lencse árát, a 

keretet a dolgozó fizeti.  

Antalics Istvánné képviselő: 

A többi intézményi dolgozó védelmében mondja, hogy vannak olyan munkakörök, ahol 

folyamatosan számítógép előtt kell dolgozni. Eddig a közalkalmazottak is kaptak pótjuttatást, 

az idén már csak a körjegyzőségnél van. A körjegyzőség költségvetéséből javasol erre a célra 

átcsoportosítani összeget.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

A köztisztviselők részére jogszabály írja elő a kapott juttatást. Csak a kötelező minimális 

összegű juttatást kapják.  

A köztisztviselők munkavégzéséhez szükséges szemüvegvásárlás támogatása kerüljön 

beépítésre a közszolgálati szabályzatba. Azt követően tárgyaljanak a pénzügyi keret 

biztosításáról. A többi intézményben érintett dolgozó részére is lehetségesnek tartja a 

támogatás megítélést.          

Javasolja, hogy bízzák meg a körjegyzőt a közszolgálati szabályzat kiegészítésével. Kéri a 

képviselő-testületeket, döntsenek javaslatáról.  

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a javaslatot 

elfogadta. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

Kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról. 



Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:   

76/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

– a körjegyző előterjesztésében - megtárgyalta a 

Körjegyzőség 2010. évi munkájáról készült 

beszámolót, és azt elfogadja.  

A köztisztviselők részére munkavégzéshez 

szükséges szemüvegvásárláshoz munkáltató által 

nyújtandó támogatás feltételi kerüljenek beépítésére 

a közszolgálati szabályzatba.   

A képviselő-testület ezt követően dönt a pénzügyi 

keret biztosításáról. 

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt a 

szabályzat kiegészítésével. 

Határidő: 2011. október 31. 

Felelős:     Várszegi György körjegyző  

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:   

124/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – 

a körjegyző előterjesztésében - megtárgyalta a 

Körjegyzőség 2010. évi munkájáról készült 

beszámolót, és azt elfogadja.  

A köztisztviselők részére munkavégzéshez 

szükséges szemüvegvásárláshoz munkáltató által 

nyújtandó támogatás feltételi kerüljenek beépítésére 

a közszolgálati szabályzatba.   

A képviselő-testület ezt követően dönt a pénzügyi 

keret biztosításáról. 

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt a 

szabályzat kiegészítésével. 

Határidő: 2011. október 31. 

Felelős:     Várszegi György körjegyző  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:   

40/2011.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete – a körjegyző előterjesztésében - 

megtárgyalta a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról 

készült beszámolót, és azt elfogadja.  

A köztisztviselők részére munkavégzéshez 

szükséges szemüvegvásárláshoz munkáltató által 

nyújtandó támogatás feltételi kerüljenek beépítésére 

a közszolgálati szabályzatba.   

A képviselő-testület ezt követően dönt a pénzügyi 

keret biztosításáról. 

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt a 

szabályzat kiegészítésével. 



Határidő: 2011. október 31. 

Felelős:    Várszegi György körjegyző  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester 20 óra 30 perckor az együttes ülést bezárta.  

 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                                Várszegi György 

   Polgármester                                                                           Körjegyző  

 


