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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2012. február 13-án, a Körjegyzőség Várbalogi Hivatalában tartott Újrónafő és 

Várbalog községek együttes képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
 
 Némethné Járdán Krisztina polgármester 
         dr. Dudás Eszter körjegyző 
 Odor Ernő alpolgármester 
 Lang Tibor, Mester István és Nagy Mihály képviselők 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
 
 Kertész Attila polgármester 
 Kelemen Benő alpolgármester 
 Gellén Imre, Nagy Ibolya képviselők 
 
Kertész Attila polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az együttes testületi 
ülés határozatképes, mivel Várbalog község részéről mind a négy, Újrónafő község részéről 
három képviselő jelen van. 
 
Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontokat: 
 
Napirendi pontok: 
 

1) Újrónafő-Várbalog Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetése 
         Előadó: Kertész Attila polgármester 
 

2) Körjegyzőség dolgozóinak 2012. évi teljesítmény-követelményei alapját képező 
kiemelt célok meghatározása 

  Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 

Megkérdezi kinek van más napirendi pont javaslata. 
A képviselők más napirendi pont javaslattal nem éltek, az előterjesztett napirendet 
egyhangúlag elfogadták. 
 
 
1) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a jelen lévő képviselőket, hogy elkészült a 
Körjegyzőség 2012. évi költségvetési tervezete, melyet írásos anyagként (3. számú melléklet) 
valamennyi képviselő már korábban kézhez kapott. Elmondja, hogy a költségvetés 
összeállításánál alapelv volt a községekben működő intézmények, illetve a hivatal 
munkájának zavartalan, biztos működtetése. 
 
 



 
Megkérdezi, kinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal, valamint az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Odor Ernő alpolgármester: véleménye szerint az idei költségvetési tervezetben szereplő 
számok szinte megegyeznek a tavalyi év költségvetésével. 
 
Némethné Járdán Krisztina polgármester: egyetért Odor Ernő alpolgármester úr 
véleményével, a két év költségvetése között nincs nagy változás. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a két év költségvetési 
összegeinek egyezősége abból is adódhat, hogy míg a 2011. évi költségvetésben jubileumi 
jutalom kifizetése szerepelt, addig az idei évben egy  a jubileumi jutalomhoz hasonló 
összegben vásárolt szolgáltatásként lett költség tervezve, ugyanis néhány program, 
szolgáltatás kizárólag díjfizetés után használható (pl. népesség nyilvántartás,  iktatóprogram). 
Ide került tervezésre a munkavédelmi felügyelő díja is. 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Kertész Attila polgármester javasolja 
elfogadásra a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését. 
 
Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 
 2/2012.(II.13.) határozat: 
 

1) Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Újrónafő-Várbalog Községek Körjegyzőségének 
2012. évi költségvetését 24.545.939,- Ft kiadási 
főösszeggel a 3. számú mellékletben foglalt 
részletezéssel elfogadja. 

 
2) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

Körjegyzőségi költségvetésnek Várbalog Község 
Önkormányzat költségvetésében történő 
beépítéséről. 

 
Felelős: Némethné Járdán Krisztina polgármester 
Határidő: 2012. február 14. 

 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, négy igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 
 3/2012.(II.13.) határozat: 
 

1) Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Újrónafő-Várbalog Községek Körjegyzőségének 
2012. évi költségvetését 24.545.939,- Ft kiadási 
főösszeggel a 3. számú mellékletben foglalt 
részletezéssel elfogadja. 



 
2) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

Körjegyzőségi költségvetésnek Újrónafő Község 
Önkormányzat költségvetésében történő 
beépítéséről. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2012. február 15. 
 
 

 
2) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészültek a Körjegyzőségnél 
foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-követelményei alapját képező kiemelt 
célok meghatározása, melyet a képviselők a kiküldött előterjesztésben (4. számú melléklet) 
megismerhettek. Itt tájékoztatja a képviselőket, hogy az államháztartásról szóló jogszabályi 
változások miatt a Körjegyzőség gazdasági vezetői teendőit a körjegyző nem láthatja el, 
jelenleg a Körjegyzőségnél még nincs olyan dolgozó, akinek jogosítványa lenne e feladatra, 
így a 2012. I. félévére Jánossomorja Város Önkormányzatának pénzügyi osztályvezetője 
vállalta el ingyen e feladat ellátását. Várhatóan a második félévre már a Körjegyzőségnél 
dolgozó köztisztviselő is rendelkezni fog e feladat elvégzéséhez szükséges regisztrációval. 
 Javasolja ennek megtárgyalását, valamint elfogadását. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal 
meghozta következő határozatát: 
 
 3/2012. (II.13.) határozat: 
 
 Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
 köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi  
 XXIII. tv. 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
 alapján – a köztisztviselők 2012. évi teljesítményköve- 
 telményei alapját képező kiemelt célokat az alábbiakban 
 állapítja meg: 
   

1) A 2012. évi költségvetés végrehajtása során a 
szabályszerűségek biztosítása a törvényi, valamint a 
helyi szabályzatoknak megfelelően – különös 
tekintettel az államháztartás megváltozott 
szabályrendszerére. 

2) Az önkormányzati rendszer, valamint a 
Körjegyzőség átszervezéséhez kapcsolódó feladatok 
ellátása. 

3) Pályázatok benyújtása, az elnyert pénzeszközök 
megfelelő, pályázati kiírások szerinti felhasználása, 
az azokról történő pontos elszámolás. 

 



 
4) Irattár rendezését követően a selejtezés megkezdése 

évenként elkülönítve, az érintett iratok levéltárnak 
történő átadása. 

5) Településrendezési terv, Szabályozási terv és a helyi 
építési szabályzat folyamatos karbantartása, 
módosítása. 

6) A szociális törvény módosításából eredő változások 
végrehajtása. 

7) 2012. évi Közmunka pályázat kidolgozása és 
végrehajtása. 

 
Felelős: Némethné Járdán Krisztina polgármester 
              dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: 2012. december 31. 

 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, négy igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 
 4/2012.(II.13.) határozat: 
 
 Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
 köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi  
 XXIII. tv. 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
 alapján – a köztisztviselők 2012. évi teljesítményköve- 
 telményei alapját képező kiemelt célokat az alábbiakban 
 állapítja meg: 
   

8) A 2012. évi költségvetés végrehajtása során a 
szabályszerűségek biztosítása a törvényi, valamint a 
helyi szabályzatoknak megfelelően – különös 
tekintettel az államháztartás megváltozott 
szabályrendszerére. 

9) Az önkormányzati rendszer, valamint a 
Körjegyzőség átszervezéséhez kapcsolódó feladatok 
ellátása. 

10) Pályázatok benyújtása, az elnyert pénzeszközök 
megfelelő, pályázati kiírások szerinti felhasználása, 
az azokról történő pontos elszámolás. 

 
 
11) Irattár rendezését követően a selejtezés megkezdése 

évenként elkülönítve, az érintett iratok levéltárnak 
történő átadása. 

12) Településrendezési terv, Szabályozási terv és a helyi 
építési szabályzat folyamatos karbantartása, 
módosítása. 

13) A szociális törvény módosításából eredő változások 
végrehajtása. 



14) 2012. évi Közmunka pályázat kidolgozása és 
végrehajtása. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
              dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: 2012. december 31. 

 
 
 
Más bejelentés, hozzászólás nem volt, így Kertész Attila polgármester az együttes ülést 
berekesztette. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Kertész Attila                                  dr. Dudás Eszter                      Némethné Járdán Krisztina 
polgármester                                          körjegyző                                       polgármester 


