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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án tartott 

együttes üléséről. 

Jelen vannak:  Jánvári Andrásné polgármester, 6 települési képviselő. 

 Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Szalatnyainé  

 Zsigmond Éva polgármester, 3 települési képviselő 

   Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Orgoványi László                        

                           polgármester, 3 települési képviselő, 

  Fábiánné Boros Beáta, Mohácsi László intézményvezetők, Homolya Jánosné 

  Mucsina Attiláné és Szkleván Lajosné pénzügyi előadók.                              

Távol: Becske Önkormányzat Képviselő-testületéből Janek János képviselő, Galgaguta 

Önkormányzat Képviselő-testületéből Imró Jánosné képviselő.  

Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy az ülésen a berceli Képviselő-testületből jelen van 7 fő, a testület határozatképes. A 

képviselő-testület tagjainak száma 7 fő. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere megállapítja, hogy a becskei 

Képviselő-testületből jelen van 4 fő, 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 Képviselő-

testület jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Bódi Antal és Kertész Gábor képviselőket. Kéri, 

döntsenek javaslatáról. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 

Bódi Antal és Kertész Gábor 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 
elfogadta. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere a becskei Képviselő-testület 

jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Laczkó Ervin és Pál László képviselőket. Kéri, 

döntsenek javaslatáról. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 

Laczkó Ervin és Pál László 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 
elfogadta. 

Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere javasolja, hogy az együttes ülésen a 

meghívóban feltüntetett napirend kerüljön megtárgyalásra: 
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N A P I R E N D :  

1. Beszámoló a körjegyzőség és a tárulásban működtetett intézmények 2011. évi 

költségvetésének teljesítéséről. 

Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester  

2. Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról.  

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

Bercel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

Becske Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

1. Beszámoló a körjegyzőség és a tárulásban működtetett intézmények 2011. évi 

költségvetésének teljesítéséről. 

Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester  

(Beszámolók a jkv. mellékletei.) 

Jánvári Andrásné polgármester: 

A képviselők az írásos anyagot megkapták. Javasolja, először a körjegyzőség beszámolóját 

tárgyalják. 

Elmondja, hogy az elmúlt évben a berceli Önkormányzat 4.397 e. Ft-tal több hozzájárulást 

fizetett a körjegyzőséghez, amely összeg visszafizetésre került az önkormányzat számlájára.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske):    
A táblázatban szerepelnek a 2010. évi elszámolás adatai. Úgy gondolja, hogy ezt a számot 

már a 2011. évi költségvetésnél tudni kellett volna. Nem érti miért van feltüntetve ez az adat. 

Szklevan Lajosné pénzügyi előadó: 

A 2010. év elszámolása, rendezése egy évvel ezelőtt, 2011. évben történt. A 2011. évről szóló 

beszámolónak ez a kiinduló pontja.  

Jánvári Andrásné polgármester: 

Javasolja a körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. Kéri a 

képviselő-testületeket, hogy az elfogadásról külön – külön döntsenek.         

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

hozza:  

53/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

62/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  
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Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

53/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

Közoktatási Intézményi Társulás 

Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, 

javaslataikat.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

Jánvári Andrásné polgármester: 

Javasolja Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi 

Társulás 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. Kéri a képviselő-

testületeket, döntsenek javaslatáról. 

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

hozza: 

54/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta – 

Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi 

Társulás 2011. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót, és azt elfogadja.  

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

63/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta – 

Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi 

Társulás 2011. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót, és azt elfogadja.  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

54/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta 

– Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi 

Társulás 2011. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót, és azt elfogadja.  

 

Fogászati Társulás 

Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, 

javaslataikat.  

Antalics Istvánné képviselő: 

A fogorvosnő kapott-e a mai ülésre meghívót?   

Jánvári Andrásné polgármester: 

Nem.  
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Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester: 

A doktornő a 2011. évi költségvetés elfogadása előtt 1 millió Ft bevételt ígért. A 

beszámolóból látható, hogy nem teljesült. Megkérdezte volna tőle, hogy ennek mi az oka? 

Antalics Istvánné képviselő: 

A doktornő ígérte, hogy minden pályázati lehetőséget megragad majd. Ebben a témában 

szeretett volna tőle érdeklődni.  

Kertész Gábor képviselő: 

Sok pályázati lehetőség volt a fogászattal kapcsolatban.  

Jánvári Andrásné polgármester: 

A doktornőt levélben megkeresi, és írásban választ kér az elhangzott kérdésekre.    

Javasolja a Fogászati Társulás 2011. évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadását. Kéri 

a képviselő-testületek tagjait, döntsenek javaslatáról. 

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

hozza:  

55/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Fogászati Társulás 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

64/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Fogászati Társulás 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

55/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Fogászati Társulás 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

- Ügyeleti Társulás 

Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy a társulás működéséhez szükséges 

hozzájárulást minden önkormányzat saját költségvetésébe tervezi. A hozzájárulást nem 

minden önkormányzat fizeti be rendszeresen a székhely önkormányzat számlájára. A nem 

fizetők helyett is Bercel Önkormányzata fizet a vállalkozó orvosnak. A hozzájárulások 

fizetésében csekély javulás tapasztalható az ügyvédi felszólítások óta. Több önkormányzatnak 

azonban így is jelentős tartozása van.  

Az ÖNHIKI pályázathoz szükséges igazolást a hátralékos önkormányzatoknak nem fogja 

aláírni.    

Romhányi Tibor képviselő:    
A társulás működését felül kell vizsgálni, a nem fizetőket kizárni. Aki nem fizet, ne kérjen 

szolgáltatást. Ez már tavaly is probléma volt, és még ehhez jön az idei tartozás.  

Jánvári Andrásné polgármester:   

A társulási tanács ülését összehívja, de sohasem határozatképes. Azoknak az 

önkormányzatoknak a vezetői hiányoznak, akiknek hátraléka van.  

Nándori Márton képviselő: 
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Erről már a tavalyi Becskén tartott együttes ülésen is beszéltek, kezdeményezték a 

megállapodások módosítását.  

Jánvári Andrásné polgármester: 

A módosításokhoz nem járultak hozzá az érintett képviselő-testületek.  

Bódi Antal képviselő:  

A berceli Önkormányzatnak is volt néhány évvel ezelőtt anyagi gondja. Akkor bennünket is 

kisegítettek. A probléma az, hogy jelentős összegek vannak folyamatosan kinn. Ennek 

komoly kamatvonzata van. Ezt kellene az adós önkormányzattal megfizettetni.    

Antalics Istvánné képviselő: 

Egy ideig lehet folytatni a humánus magatartást. Magyarnándor két éve nem fizet, de másra 

van pénze. Ez véleménye szerint más helyzet. Fel kell szólítani, ha 30 napon belül nem fizet, 

zárják ki a társulásból. 

Romhányi Tibor képviselő: 

Folyószámlahitel jelentős része ilyen fizetésekre megy el. A berceli Önkormányzat azért fizet 

kamatot, mert neki tartoznak.  

Bódi Antal képviselő: 

Magyarnándori Önkormányzat beruház, az ÖNHIKI-re is komoly pénzösszeget kapott, de 

tartozását nem törleszti. A magyarnándori képviselő-testület ülésére kellene néhány 

képviselőnek elmenni. Véleménye szerint hatásos lenne.    

Orgoványi László polgármester (Galgaguta) 

Megoldást kellene találni a felszereltség javítására is. Pl.: nincs működő EKG készülék. Ezt 

személyes tapasztalatból tudja. Ilyen dolgokból nagy baj lehet. Fel kell hívni a működtető 

orvos figyelmét.  

Romhányi Tibor képviselő:    

Az önkormányzatok komoly szolgáltatási díjat fizetnek. A működtető kötelessége lenne a 

felszereléseket pótolni.  

Jánvári Andrásné polgármester: 

A társulási tanács ülését két héten belül összehívja, a hátralékos önkormányzatokat ismételten 

felszólítják.  

Romhányi Tibor képviselő: 

Ha a teljes hátralékot nem tudják kifizetni, annyit fizessenek, amit tudnak. A hátralékosokat 

szólítsa fel Dr. Juhász Attila vállalkozó orvos.  

Jánvári Andrásné polgármester: 

Dr. Juhász Attila a társulással kötött szerződést. Azt nem tudták elérni, hogy a 

hozzájárulásokat közvetlenül az önkormányzatok neki fizessék.  

Romhányi Tibor képviselő: 

Ezt a dolgot nem lehet tovább húzni. Ha Bercelnek sem lenne rá pénze, mi történne? 

Kertész Gábor képviselő: 

Adósságkezelő cégnek kellene átadni a tartozások rendezését.  

Romhányi Tibor képviselő: 

Vagy végrehajtónak.  

Várszegi György körjegyző: 

Véleménye szerint a társulásból a hátralékos önkormányzatot a társulási megállapodás alapján 

ki lehet zárni. Kisebb körben lehetne megszervezni a társulás működését. Újra lehetne 

pályáztatni kedvezőbb feltételekkel.   
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Jánvári Andrásné polgármester: 

A működéshez szükséges feltételeket akkor is biztosítani kell. Aki a társulásban marad, 

magasabb összegű hozzájárulást kell fizetnie.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

A Rózsák-völgye fizetett-e hozzájárulást? 

Jánvári Andrásné polgármester: 

A Rózsák-völgye vezetőjével történő tárgyaláskor az volt az egyezség, hogy 100.000,- Ft-ot 

fizetnek számla ellenében. 

Romhányi Tibor képviselő: 

A számlát megküldték részükre? 

Jánvári Andrásné polgármester:  

Nem. Javasolja az ügyeleti társulás 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. A 

hátralékok beszedése érdekében a végrehajtási eljárást meg kell indítani, a Rózsák-völgye 

Szociális Otthonnak le kell számlázni a 2011. évi 100.000,- Ft hozzájárulást. Kéri a képviselő-

testületeket, döntsenek javaslatáról. 

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

hozza: 

56/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ügyeleti Társulás 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

A hátralékos önkormányzatokkal szemben a 

végrehajtási eljárást meg kell indítani. 

A Rózsák-völgye Szociális Otthon részére meg kell 

küldeni a számlát a 2011. évi hozzájárulás fizetésére 

vonatkozóan.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2012. május 15. 

Felelős: Jánvári Andrásné polgármester  

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

65/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ügyeleti Társulás 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

A hátralékos önkormányzatokkal szemben a 

végrehajtási eljárást meg kell indítani. 

A Rózsák-völgye Szociális Otthon részére meg kell 

küldeni a számlát a 2011. évi hozzájárulás fizetésére 

vonatkozóan.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2012. május 15. 

Felelős: Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester  
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Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

56/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta az Ügyeleti Társulás 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

A hátralékos önkormányzatokkal szemben a 

végrehajtási eljárást meg kell indítani. 

A Rózsák-völgye Szociális Otthon részére meg kell 

küldeni a számlát a 2011. évi hozzájárulás fizetésére 

vonatkozóan.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2012. május 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester  

- „BELSŐ CSERHÁT” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, 

javaslataikat.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester: 

Miből adódik, hogy a kiadások összege magasabb, mint a bevétel? Ennél a társulásnál is sok 

az önkormányzatok tartozása.  

Fábiánné Boros Beáta intézményvezető: 

A hiány abból adódik, hogy a kistérség kevesebb támogatást utalt. Jelezték a problémát. 

Ígéretet kaptak, hogy utánanéznek, és utalják. A mai napig nem kaptak választ.  

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester:  

Ennek a társulásnak a társulási tanácsa sem volt határozatképes. Nem tudnak érdemben 

dönteni. A tartozások behajtása érdekében komolyan fel kell lépni.  

Orgoványi László polgármester:  

Ha a társulások jövőre megszűnnek, a tartozások itt maradnak a székhely önkormányzatnak.  

Romhányi Tibor képviselő: 

Itt is meg kell indítani a végrehajtási eljárást. 

Jánvári Andrásné polgármester:  

Javasolja a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadását. A hátralékok behajtása érdekében a végrehajtási eljárást meg kell 

indítani. A kistérségi normatíva utalásával kapcsolatos válaszról tájékoztatja a képviselőket. 

Kéri a képviselő-testületeket, döntsenek javaslatáról.     

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

hozza: 

57/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „BELSŐ CSERHÁT” 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt elfogadja. 

A hátralékos önkormányzatokkal szemben a 

végrehajtási eljárást meg kell indítani. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2012. május 15. 

Felelős: Jánvári Andrásné polgármester  

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

66/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „BELSŐ CSERHÁT” 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt elfogadja. 

A hátralékos önkormányzatokkal szemben a 

végrehajtási eljárást meg kell indítani. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2012. május 15. 

Felelős: Szalatnyainé  Zsigmond Éva polgármester  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

57/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a „BELSŐ CSERHÁT” 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt elfogadja. 

A hátralékos önkormányzatokkal szemben a 

végrehajtási eljárást meg kell indítani. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2012. május 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester  

2. Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról.  

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

(Előterjesztés a jkv. melléklete.) 

Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. 

Kéri, mondják el véleményüket, javaslataikat.  

Orgoványi László polgármester (Galgaguta): 

Milyen gépeket szeretne a Körjegyzőség vásárolni? 

Várszegi György körjegyző:  

Amire aktuálisan szükség van. Bercelen a számítógépek elavultak.   

Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester (Becske): 

Az adó hátralékok magasak. Mit tesznek annak érdekében, hogy csökkenjen, illetve mikorra 

várható, hogy csökkeni fog a hátralék? Erről már tavaly is beszéltek. Hathatós intézkedéseket 

kellene tenni. Ha a pénzt nem lehet behajtani, akkor meg kell terhelni az ingatlant. Ha az 

önkormányzathoz felvételre kerül közmunkásként olyan egyén, akinek tartozása van, a 
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letiltási rendelvényt azonnal el kellene küldeni. Úgy érzi nem is akarnak ebben az ügyben 

előbbre lépni. Becskén bevezetésre került a kommunális adó. Már fizetni kellene, de az 

állampolgárok még határozatot sem kaptak.  

A becskei együttes ülésen az elmúlt évben elhangzott, hogy az épület hátsó részéből 

átköltöznek a tanácskozó terembe. Ez sem történt meg. Ennek mi az oka? Nem akarnak a 

dolgozók odamenni? 

A körjegyző úrnak Becskén csütörtökön 8 órától 12 óráig van kiszállása. Kéri, hogy ezt tartsa 

be a jövőben. Ügyfelek várják, valamint mindig van olyan dolog, amit a polgármesternek és a 

körjegyzőnek meg kell beszélni.  

Az iktatással is problémák vannak. Kéri, hogy a köztisztviselő a munkáját végezze el, csak 

úgy menjen el kedden és csütörtökön délután. Legyen átlátható az iktatás. Az iktatást végző 

köztisztviselő elődje jobban végezte munkáját.  

Várszegi György körjegyző:  

Becskén valóban nem tartózkodik a kiszállási napon 8 órától 12 óráig. A jövőben megpróbálja 

a négy órát ott tölteni. Értelme nincs, mert ügyfél nem megy hozzá, a polgármester asszonnyal 

pedig majd mindennap találkozik Bercelen a körjegyzőségi hivatalban.     

Nándori Márton képviselő:  

Emlékezete szerint Bercelen 20 millió Ft az adóhátralék összege, ebből a gépjárműadó 6 

millió Ft. Nem tudja mennyi gépkocsi lett forgalomból kivonva. A költségvetésbe a 

hátralékok összege nincs tervezve, véleménye szerint ez nem reális. Lehet, hogy az ügyintéző 

mindent megtesz a behajtás érdekében, de ebből a képviselők semmit sem látnak. 2011. évben 

a működési hitel 10.700 e. Ft.  

Várszegi György körjegyző:    

A két irodában dolgozó köztisztviselő nem költözött át a tanácskozóba, mert az már így is 

zsúfolt. A berceli képviselő-testület több megoldásban is gondolkodott. Pl.: iskola jobb 

szárnyában hivatal kialakítása, üresen álló családi ház vásárlása.  

Az iktatás napokat csúszik, ez probléma. Sok az irat. A jövő megoldja ezt a problémát.  

A hátralékok behajtásában csak az ügyintézők segítségével lehet előbbre lépni. Sok 

lehetőséget biztosít a jogszabály a behajtásra. A kollégák leterheltségük miatt nem ezt tekintik 

a legfontosabb feladatuknak.  

Romhányi Tibor képviselő: 

Nem megy ez a dolog a körjegyzőségnek.  

Várszegi György körjegyző: 

Nagyon ritkán működik a behajtás. Folyamatos a NAV felé történő hátralék kimutatás. Ez 

egyszerű, de a többi intézkedés munkaigényes. Behajtó cégnek is át lehet adni a feladatot, erre 

jogszabály lehetőséget biztosít.  

Romhányi Tibor képviselő: 

A hivatalon belül át kell csoportosítani létszámot. Egy ember csak ezzel foglalkozzon.       

Várszegi György körjegyző: 

Közmunkásoknak első nap letiltani a munkabérükből a hátralékot. Ezt kellene tenni. Ha 

kicsivel is, de csökkenne a tartozás összege. 

Bódi Antal képviselő már akkor akart kérni a hátralékosokról kimutatást, amikor még ezt 

jogszabály nem tette lehetővé. Most már lehet. Ezzel kapcsolatos állásfoglalás viszont nem 

engedélyezi a honlapon való közzétételt.  

A hátralékok összegét azért építette be a beszámolóban, hogy mindenki tisztán lásson.  

Orgoványi László polgármester (Galgaguta): 

Az utolsó pillanatokban vannak, jövőre még nehezebb lesz a helyzet.  

Jánvári Andrásné polgármester: 
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A hátralékok behajtása érdekében minden lehetséges intézkedést meg kell tenni. Kéri a 

képviselő-testületeket, döntsenek a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról készült beszámoló 

elfogadásáról.    

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

hozza:   

58/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – 

a körjegyző előterjesztésében - megtárgyalta a 

Körjegyzőség 2011. évi munkájáról készült 

beszámolót, és azt elfogadja.  

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

67/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

– a körjegyző előterjesztésében - megtárgyalta a 

Körjegyzőség 2011. évi munkájáról készült 

beszámolót, és azt elfogadja.  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

58/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete – a körjegyző előterjesztésében - 

megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról 

készült beszámolót, és azt elfogadja 

Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere 18 óra 50 perckor az együttes ülést 

bezárta.  
Kmft. 

 

       Orgoványi László                                                                            Várszegi György 

          Polgármester                                                                                      Körjegyző 

 


