JEGYZŐKÖNYV
DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR
KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK
2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Jegyzőkönyv
Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége képviselő-testületeinek 2012.
április 26-án tartott együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Edina Kitti
Friedrich Krisztina
Kernuszné Janás Rita
Szőcsné Dr. Nagy Ilona

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Kropf Miklós
Fürst Gábor
Mészáros Zsolt
Simonné Rummel Erzsébet
Szöllősi Attiláné
Tóth József
Véberné Janás Valéria

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Szelthofferné Némeht Ilona
Fillér Kornél
Horeczky Lászlóné
Murai László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Szafner József
Rózsahegyiné Vecsey Márta
Tóth Zoltánné

körjegyző
aljegyző
pénzügyi vezető

Kropf Miklós polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy Bakonynána képviselő-testülete 7 fővel határozatképes.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar község képviselő-testülete 4 fővel határozatképes.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 4 fővel határozatképes.
Kropf Miklós polgármester:
A napirendi pontokra a meghívó szerint teszek javaslatot. Van-e valakinek más napirendi
pontra javaslata? Amennyiben nincs, aki a meghívó szerinti három napirendi pontot elfogadja,
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Bakonynána képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
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Napirendi pontok
1. Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Körjegyzőségi Hivatal
2011. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása, jóváhagyása
2. A köztisztviselők cafetéria juttatásának szabályzatait jóváhagyó képviselő-testületi határozatok visszavonása
3. Vegyes ügyek
1. napirendi pont:
Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Körjegyzőségi Hivatal 2011. évi
költségvetési beszámolójának megtárgyalása, jóváhagyása
Kropf Miklós polgármester:
Kezdjük akkor a körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolójával. Az írásos előterjesztés
mindenki számára kiküldésre került. Megkérdezem a jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni?
Szafner József körjegyző:
Köszönöm, igen. A körjegyzőség beszámolóját az új államháztartási törvény és annak végrehajtási rendeletének előírásait követve készítettük el, amely majd a társult települések jóváhagyása után a gesztor önkormányzat költségvetésébe épül be. A költségvetési feladatok között
alapvetően 4-5 szakfeladati megnevezés és szakfeladati szám változott. Ezek az Áht. rendelkezéseinek megfelelően átvezetésre kerültek az Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában
is. Ami még a költségvetési gazdálkodásunkat befolyásolta volna, az a szervezeti változás
lenne. Mindannyiunk előtt ismert, hogy csak 2012. második felében, 2013. első felében várható ilyen jellegű változás. Így ez jelen beszámolót nem érinti. Az év közben, újként jelentkező feladatokat azonban a beszámoló már tartalmazza. Ilyen volt például tavalyi évben a népszámlálás. Erre a feladatra a körjegyzőség kapta meg a finanszírozást, így annak elszámolása
is itt jelentkezik. Összességében a bevételek és kiadások teljesítése alapján megállapítható a
körjegyzőségi gazdálkodási pénzmaradványa. Mivel a körjegyzőségi a feladatnál a megállapított normatíva év közben nem változik, az adott feladat finanszírozása állandó, így többlet
normatíva igénylés, lemondás nincs. A pénzmaradvány a következő év tervébe, költségvetésébe beépítésre kerül úgy, hogy lélekszámarányosan elosztásra kerül a három önkormányzat
között, illetve figyelembe vesszük Porva, Csesznek, Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop hozzájárulását is. A közoktatási intézmények társulásának ugyanis nincsen külön munkaszervezete, így a pénzügyi, adminisztratív feladatokat a körjegyzőség látja el. Ezért volt szükséges a
kiadásokhoz való hozzájárulás megállapítása. A körjegyzőségben részt vevő települések következő évi hozzájárulásának összegét pedig a pénzmaradvány csökkenti, így történt ez a
2012. évi költségvetés előterjesztésénél is. Mivel az írásos előterjesztés tartalmaz minden
olyan tétel, amely alapján a gazdálkodás értékelhető és ez a jogszabályi előírásoknak is megfelel, így kérem a testületeket, hogy az előterjesztés szerinti költségvetési beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Kropf Miklós polgármester:
A költségvetési beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki
a körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Bakonynána képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta
a körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolóját.
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Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testületének
29/2012. (IV.26.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár
Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2011. évi zárszámadását a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti adattartalommal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
90. § (3) bekezdése alapján elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a körjegyzőség
2011. évi költségvetési beszámolóját.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
22/2012. (IV.26.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2011. évi zárszámadását a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete szerinti adattartalommal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 90.
§ (3) bekezdése alapján elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitt polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a körjegyzőség 2011. évi
költségvetési beszámolóját.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
39/2012. (IV.26.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-BakonynánaNagyesztergár Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2011. évi zárszámadását a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti adattartalommal az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény 90. § (3) bekezdése alapján elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

2. napirendi pont:
A köztisztviselők cafetéria juttatásának szabályzatait jóváhagyó képviselő-testületi határozatok visszavonása
Kropf Miklós polgármester:
A második napirendi pontnál átadom a szót az előterjesztőnek, Szafner József körjegyzőnek.
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Szafner József körjegyző:
A testületek üléséről szóló jegyzőkönyveket minden esetben a Kormányhivatal részére továbbítani kell. A Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya valamennyi jegyzőkönyvet megvizsgál törvényességi szempontból. Amennyiben kifogása van, szóban, írásban észrevételt tesz. A döntéshozók feladata álláspontjuk felülvizsgálata. Jelen esetben a 2012. február
14-én tartott együttes ülésen hozott döntése tekintetében kapott mindhárom település törvényességi felhívást. Ennek oka az volt, hogy ezen az ülésen a köztisztviselők cafetéria szabályzatának elfogadásáról döntöttek a testületek. A szabályzat egyik eleme a pénzforrás biztosítása, a másik a cafetéria keret felhasználási módja, szabályai. A Kormányhivatal úgy vélte,
hogy ezzel a döntéssel a testületek a jegyző hatáskörét vonták el. A köztisztviselői törvény
előírásai szerint ugyanis a jegyző kizárólagos hatásköre a közszolgálati szabályzat elfogadása,
amely többek között a cafetéria összegét és a választható elemeket tartalmazza. Ezzel ellentétben sem a szabályozási módnak, sem a testületi határozatoknak nem volt olyan célzata,
hogy a jegyzői hatáskör csorbuljon, kizárólag a pénzforrás biztosítását kívánták a képviselőtestületek a szabályzatban foglaltakra és összegben jóváhagyni. De mivel a határozat tartalmazta azt a megfogalmazást, hogy „jóváhagyja”, így ez kimerítheti a hatáskörelvonás fogalmát. Erre tekintettel az a szóbeli előterjesztésem az, hogy mindhárom testület vonja vissza a
cafetéria szabályzat elfogadására vonatkozó korábbi határozatát. Ez Bakonynána tekintetében
a 11/2012. (II.14.), Dudarnak a 10/2012. (II.14.), Nagyesztergár 14/2012. (II.14.) határozatot
jelenti. A döntés nem érinti a cafetéria juttatás összegét és az igénybevételi lehetőségeket sem.
Kropf Miklós polgármester:
Köszönjük a tájékoztatót. Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, aki egyetért a cafetéria szabályzat elfogadásáról szóló határozatok visszavonásával kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy Bakonynána képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a határozat visszavonását.
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testületének
30/2012. (IV.26.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásával egyetért, erre tekintettel a köztisztviselők cafetéria szabályzatának
jóváhagyásáról rendelkező 11/2012. (II.14.) számú határozatát jogszabálysértésre tekintettel
saját hatáskörben visszavonja.
A testület utasítja a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a döntésről
haladéktalanul értesítse.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a határozat visszavonását.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
23/2012. (IV.26.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával egyetért, erre tekintettel a köztisztviselők cafetéria szabályzatának jóvá-
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hagyásáról rendelkező 10/2012. (II.14.) számú határozatát jogszabálysértésre tekintettel saját
hatáskörben visszavonja.
A testület utasítja a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a döntésről
haladéktalanul értesítse.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a határozat visszavonását.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
40/2012. (IV.26.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával egyetért, erre tekintettel a köztisztviselők cafetéria szabályzatának jóváhagyásáról rendelkező 14/2012. (II.14.) számú határozatát jogszabálysértésre tekintettel saját hatáskörben visszavonja.
A testület utasítja a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a döntésről
haladéktalanul értesítse.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal
3. napirendi pont:
Vegyes ügyek

Kropf Miklós polgármester:
Vegyes ügyek keretében kíván-e bárki javaslattal, előterjesztéssel élni? Amennyiben a vegyes
ügyek között nincs senkinek észrevétele, megköszönöm a részvételt, az együttes ülést 18 órakor bezárom.

Tóth Edina Kitti
polgármester

Szelthofferné Németh Ilona
polgármester

Kropf Miklós
polgármester

Szafner József
körjegyző
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