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Tisztelt Képviselők! 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az  Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvénnyel fogadta el. 

A képviselő-testületek 2010. november 17. napján hoztak határozatot a közös fenntartású intézmények 2011. évi koncepciójáról, e döntés alapján, valamint a költségvetési törvény 

részletes megismerése után folytatódhattak az elemi költségvetés elkészítésének munkálatai.  

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2011. évre vonatkozó költségvetési tervezetét az óvoda vezetője már korábban eljuttatta a hivatalhoz. A részletesen kidolgozott költségvetési-

tervezetet első olvasatra Kisbajcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete is megkapta. A képviselő-testületek által elfogadott koncepció, valamint a polgármesteri és 

képviselői megbeszélés alapján került kidolgozásra az óvoda 2011. évi költségvetési tervezete. Az intézménynél foglalkoztatottak bér és bérjellegű juttatásai a hatályos közalkalmazotti 

törvényben meghatározott módon kerültek megállapításra. A Magyar Köztársaság elfogadott költségvetési törvénye nem változtatta a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési 

fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, illetve a pótlékalapot. A jóváhagyott koncepció alapján kikerült a tervezetből az üdülési csekk, illetve a dolgozók részére kötött 

biztosítás (ennek megszüntetéséről már gondoskodott a Körjegyzőség). Béren kívüli juttatásként benne maradt a 18.000,- Ft-os meleg étkeztetés. A dologi kiadások közül támogatást 

élvezett a homokozó rendbetétele, kültéri játékok festése és a mosogató cseréje. A vizesblokk felújításához a költségvetési tervezetbe 2 millió forint önerő került beállításra, melyhez 

pályázati lehetőséget fel kell kutatni. A költségvetési tervezethez összehasonlítási alapul hozzákapcsolódnak a 2010. évi teljesülési adatok is. 

Tisztelt Képviselők! 

Az általános bevezető után részletesen is szólni kívánok az óvoda 2011. évi költségvetési-tervezetéről. 

Az Óvodai nevelés szakfeladaton kerül megtervezésre az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak részére törvényi előírások alapján fizetett bér és annak járulékai. 

Vezető óvónő kérésére került beállításra az óvoda udvarának rendbetétele (250.000,- Ft), valamint az udvari játékok festése, megerősítése (250.000,- Ft). Az épület vizesblokkjának 

felújításával kapcsolatosan 2 millió forint önerő került beállításra a szakfeladatra. A 2011. évi költségvetési törvény 5. mellékletének 15. pontja alapján az Önkormányzatio 

feladatellátást szolgáló fejelsztések támogatására lehet pályázni. Az igényelhető maximális támogatás 30 millió forint.  A pályázat kiírása várhatóan 2011. február 28-a.  

Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton kerül megtervezésre a gyermekek étkeztetésével kapcsolatban felmerülő kiadások illetve bevételek. Az óvodai ebédeket, valamint a 

tízórai-uzsonnát a RÁBAKÉSZ Kft-től szerzi be az önkormányzat. A beszállító cég 2011. március 1. napjától 5 %-os emelést jelentet be, ami beépítésre került már a költségvetési 

tervezetbe. Az alkalmazandó térítési díjakat a képviselő-testület határozta meg, melynek alapján kerül megállapításra az egyes gyermek után fizetendő térítés. 

Az óvoda saját bevételei között szerepel a Vének önkormányzat hozzájárulása, mely ebben az évben is 600 ezer forinttal került betervezésre. A várható állami normatívák és TKT 

támogatások külön kerültek kimutatásra.  

Az óvodai költségvetési tervezetben szereplő kiadások és bevételek különbözete alapján Kisbajcs község önkormányzatának 2011. évben 12.187 ezer forint kell biztosítani az óvoda 

működtetéséhez. 

Ennyit szerettem volna tájékoztatásként még elmondani a közös fenntartású intézményünk 2011. évi költségvetési tervezetéhez. Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy az 

előterjesztett anyagot vitassák meg, és azt követően fogadják el (az esetleges módosításokkal egyetemben). 

Kisbajcs, 2011. február 1. 
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                                                                                          Kamocsai Sándor 

                                                                                            polgármester  

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
2011. évi 
terv 

2010. évi 
teljesülés 

        

511112 Közalkalmazottak alapbére     

  óvodapedagógusok alapbére közalkalmazotti tv,  8 471 000 8 365 577 

511142 Közalkalmazottak kötelező pótléka     

  magasabb vezetői pótlék 480 000 470 476 

512132 Közalkalmazotak túlóra díja     

  előző év tapasztalati adata alapján 300 000 320 752 

512192 Közalkalmazaottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt.     

  kereset kiegészítés havi 5250,- Ft/fő 189 000 742 283 

513162 Közalkalamzottak egyéb biztosítása     

  biztosítási szerződés 5 fő részére Köz.szab. alapján 0 137 109 

514132 Közalkalmazottak közlekedési költséghozzájárulása     

  munkábajárás költsége 20 000 15 150 

514142 Közalkalmazottak étkeztetési hozzájárulása     

  közalkalmazotti szabályzat alapján 18.000,- Ft/fő/hó 1 080 000 900 000 

51317 Kereset kiegészítés     

  
technikai dolgozók 2-%-os keresetkieg Költségvetési tv. 
alapj. 50 000   

51419 Egyéb bérjellegű kiadás   78 043 

  továbbképzési költség, állami normatíva alapján 50 000   

515152 Közalkalmazottak egyéb szociális juttatása 100 000   

        

  Bér és bérjellegű kiadások 10 740 000 11 029 390 

        

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék     
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  24 %-os járulék 2 278 000 2 401 935 

531121 Egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulék     

  3 %-os járulék 285 000 273 953 

        

  Munkáltató által fizetett hozzájárulások  2 563 000 2 675 888 

        

1263 Épületek felújítása      

  vizesblokk felújítás 1 600 000 8 121 404 

1811 Felújítások Áfaja   2 030 351 

  vizesblokk felújítás 400 000   

        

  Felhalmozási kiadások 2 000 000 10 151 755 

        

5431 Irodaszer nyomtatvány     

  tapasztalat alapján 50 000 37 756 

54411 Könyv beszerzésének előirányzata     

  mesekönyvek, szakkönyvek beszerzése 50 000 51 818 

54412 Folyóirat beszerzés     

  szakmai lapok beszerzése 10 000 9 809 

54711 Szakmai anyagok beszerzése     

  foglalkozásokhoz szükséges festékek, anyagok 60 000 57 630 

54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése     

  mosogató cseréje 250 000 101 711 

  pályázati önrész biztosítása, játékok beszerzése 100 000   

  termosztát beszerzés 50 000   

54911 Egyéb anyag beszerzés     

  tisztitószerek beszerzése 70 000 62 625 

55111 Nem adatátvitelei célú távközlési díjak     

  telefonszolgáltatás díja 130 000 130 293 

55213 Szállítási szolgáltatás díja     

  utazási költségek megtérítése 25 000 0 

        

55214 Gázenergia szolgáltatás     

  tapasztalat alapján figyelembe vételre került a hőszigetelés 400 000 465 140 
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55215 Villamosenergiai szolgáltatás     

  tapasztalat alapján 120 000 57 335 

55217 Víz és csatornadíjak     

  tapasztalat alapján 85 000 73 182 

55218 Karbantartás, kisjavítás     

  udvari játékok festése, homokozó javítás 300 000 117 440 

  udvar rendezése 250 000   

55219 Egyéb üzemeletetési kiadások     

  
üzemorvosi szogálat, postköltség, távfelügyelet, 
kéménysep. 150 000 173 673 

5531 Vásárolt közszolgáltatás     

  logopédiai oktatás díja szerződés szerint 600 000 580 000 

56213 Reprezentáció     

  óvodai rendezvények lebonyolítása 50 000 43 160 

56319 Egyéb különféle dologi kaidások     

   néptáncoktatás, angol oktatas 250 000 182 500 

56111 Vásárolt termékek  ÁFA-ja     

  beszerzések után felszámítot áfa 550 000 410 900 

57211 Kedvezményes adózású cafetéria     

  16 %- os járulék 206 000 266 000 

        

  Dologi kiadások összesen 3 756 000 2 820 972 

        

  Kiadások összesen 19 059 000 26 678 005 

        

46415 Működési célú támogatásértékű bev. Helyi önkorm.     

  Vének község hozzájárulása 600 000 600 000 

46416 Működési célú tám. Ért. Bev. Többcélú kistér. T.   1 391 062 

  bejáró gyermekek utáni támogatás 770 000   

  nem bejáró gyermekek utáni támogatás 385 000   

  logopédiai oktatás után  230 000   

        

  Működési bevételek összesen 1 985 000 1 991 062 
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  Bevételek összesen 1 985 000 1 991 062 

        

        

        

        

        

        

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
2011 évi 
terv 

2010. évi 
teljesülés 

        

54913 Egyéb készletbeszerzés     

  edények, ételmintás üvegek  30 000 11 960 

55211 Vásárolt élelmezés     

  gyermekek étkeztetése 3 784 000 3 549 308 

56111 Vásárolt termékek ÁFA-ja     

  áfa mértéke 20 % 952 000 890 317 

  Dologi kiadások összesen: 4 766 000 4 451 585 

        

  Kiadások összesen 4 766 000 4 451 585 

        

        

        

        

        

91312 Intézményi ellátási díjak bevétele     

  étkezésben résztvevő gyermekek utáni térítési díj 2 000 000   

  Működési bevételek összesen: 2 000 000 1 852 245 

        

  Bevételek összesen 2 000 000 1 852 245 

        

        

  Állami támogatások, TKT hozzájárulások     
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  Jogcím megnevezése Létszám  Normatíva 

        

  Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás (2010/2011) 33 4 230 000 

  Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás (2011/2012) 29 1 802 000 

  Intézményi társulás óvodájába járók (2010/2011) 25 605 000 

  Intézményi társulás óvodájába járók (2011/2012) 23 245 000 

  Kedvezményes óvodai étkeztetés 2011. év 11 748 000 

  Pedagógus továbbképzés támogatása 3 32 000 

  Állami támogatások összesen   7 662 000 

        

        

  Bejáró gyermekek utáni támogatás (2010/2011) 8 560 000 

  Bejáró gyermekek utáni támogatás (2011/2012) 3 210 000 

  Helyből járó gyermekek után (2010/2011) 8 280 000 

  Helyből járó gyermekek után (2011/2012) 3 105 000 

  Logopédiai oktatás 2010. évi tapasztalat alapján   230 000 

  TKT támogatások összesen   1 385 000 

        

        

  Összesítő táblázat Kiadások Bevételek 

        

562912 Óvodai étkeztetés 4 766 000 2 000 000 

851011 Óvodai nevelés 19 059 000 1 985 000 

841901 Önkormányzatok elszámolása   7 662 000 

  Kisbajcs község hozzájárulása   12 178 000 

        

  Összesen 23 825 000 23 825 000 
 

 

2011. évben várható állami normatívák 

        Kisbajcs 

Jogcím megnevezése Fajlagos összeg Létszám Normatíva 
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Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás (2010/2011) tanév   33 4 230 000 

        

Napi  8 órát meghaladó nyitva tartás (2011/2012) tanév   29 1 801 667 

        

Intézményi társulás óvodájába járók (2010/2011) tanév   25 605 000 

        

Intézményi társulás óvodájába járók (2011/2012) tanév   23 245 000 

        

Kedvezményes óvodai étkeztetés 2011 év   11 748 000 

        

Pedagógus továbbképzés támogatás 2011. évben   3 32 000 

Állami támogatás összesen     7 661 667 

        

Győri Többcélú Kistérségi Társulás által nyújtott támogatás       

        

Bejáró gyermekek utáni támogatás     770 000 

Nem bejáró gyermekek utáni támogatás     385 000 

Logopédiai oktatás támogatása     230 000 

TKT támogatás összesen     1 385 000 

        

Összesen: 9 046 667 
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Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési tervezete 

Összesítő táblázat 

        

        

Szakfeladatok 

Bér és 
bérjellegű 
kiadások Munkáltatói járulékok Dologi kiadások felhalmozási kiad. 

Kiadások 
összesen 

Bevételek 
összesen 

száma megnevezés             

562912 Óvodai étkeztetés     4 766   4 766 2 000 

851011 Óvodai nevelés 10 740 2 563 3 756 2 000 19 059 1 985 

841901 
Önkormányzatok 
elszámolása         0 7 662 

  Összesen 10 740 2 563 8 522 2 000 23 825 11 647 

        Kisbajcs Község önkormányzatának hozzájárulása 12.178.000,- Ft 
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Tisztelt Képviselők ! 

 

Másik közös fenntartású önállóan működő intézményünk a Körjegyzőség. A költségvetési terveztet első olvasatra és tárgyalásra már megkapta Kisbajcs Község képviselő-testülete. A 

fenntartó testületek már ezen megbeszéléseken elhangzottak alapján javított költségvetési tervezetet kapták kézhez.   

1.) Az intézménynél foglalkoztatottak bérei és bérjellegű juttatatásai a hatályos köztisztviselői és költségvetési törvényben meghatározott módon kerültek megállapításra. A Magyar 

Köztársaság 2011. évi költségvetési törvénye nem módosított a köztisztviselők illetményalapját, illetve meghatározta a költségvetési szervek által foglalkoztaottak éves cafetéria 

keretének felső határát (bruttó 200.000,- Ft). 

2.) Ebben az évben a körjegyzőségi dolgozók személyében változások lesznek. Körjegyző asszony szülési szabadságra megy, helyére az amúgy is szülési szabadságról visszatérő 

kolléganő fog kerülni a fenntartó testületek döntése alapján. Többlet kifizetésként fog megjelenni a dupla bér kiáramlása 2011. január 17. napjától 2011 március 31 napjáig, tehát 2,5 

hónapra bruttó 420.000,- Ft + 27 %-os járulék kifizetés lesz. A cafetéria juttatás esetében pedig 3 hónap többlet kifizetés jelentkezik, melynek mértéke attól függ, mit fogadnak el a 

testületek. Többlet kifizetésként jelenik meg a táppénz hozzájárulás mely kb. 300 ezer forint. De mindezek mellett a szülési szabadságról visszatérő kolléganő a neki járó 69 nap 

szabadságából csak 41 napot tölt ki (a vele történt megállapodás alapján), a fennmaradó napokat pedig a helyettesítés időtartama alatt veszi ki, ami annyit jelent, hogy ezt külön nem 

kell megválltani az önkormányzatoknak, mely kb. 400 ezer foint megtakarítást jelent.  

3.) Az 5 község által fenntartott építésügyi társulás, a törvényi előírásoknak megfelelően 2009. évben további 1 fő munkavállalót alkalmazott. A munkavállaló járulékkal növelt 

bérének, béren kívüli juttatásainak 50 %-át továbbra is Nyúl község vállalta fel. A további 50 % került felosztásra lakossági lélekszám alapján. Az építésügyi hatóság működéséhez 

mind a személyi, mind a tárgyi feltételek ezáltal biztosítottak. Ebben az évben már minimális hatósági eljárási díjbevétel is betervezésre került, amelyet a társulás jobb működéséhez 

vissza lehet forgatni.     

4.) A költségvetési tervezetbe, a koncepciótól eltérően betervezésre került 900 ezer forintos szociális juttatás. Ez a cafetériai renszer csökkentése miatt került be a költségvetési 

tervezetbe a kisbajcsi képviselő-testület javaslata alapján. 

5.) Ebben az évben nem csak az előző évi jegyzőkönyveket, hanem az önkormányzati rendeletek beköttetését is szeretnénk megvalósítani. Bruttó 100 ezer forint került erre 

vonatkozólag beállításra, amennyiben ebből az összegből nem sikerülne beköttetni az összeset, az elmaradtakat a következő évben kellene befejezni. Az elmúlt évben a választási 

pénzekből kb. 60-70 ezer forintot költöttünk el irodaszerek és bélyeg beszerzésére, és emmiatt kerül magasabb összegben meghatározásra az irodaszer nyomtatvány beszerzési 

költség, mint a 2010. évi tény adat. Szűkös gazdálkodás ellenére is szükséges a magasabb mértékű összeg betervezése.  

6.) Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan megtervezett előirányzatok az előző évi teljesülések valamint az infláció és áremelkedések figyelembevételével kerültek 

betervezésre. Az elmólt évben villamosenergia díjából 260 ezer forint került visszatérítésre, így a kimutatott teljesítés csalóka, a 160 ezer forinthoz még ezt a visszatérítést is hozzá 

kell számolni, és így lesz arányos a betervezett összeggel. 
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7.) A 2010. évi Körjegyzőség módosított főösszege 35.260 ezer forint, a tervezett összeg 2011. évre vonatkozólag 34.8000 ezer forint. 

Kérem tisztelt képviselő társaimat, hogy a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési tervezetével kapcsolatban előterjesztett anyagot vitassák meg, majd a vitát követően hozzák meg 

döntésüket.  

Kisbajcs, 2011. február 1. 

 

                                                                                                        Kamocsai Sándor 

                                                                                                           polgármester 

               Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzőségének 2011. 
évi költségvetési tervezete                                                                      

 

 

 

     841126-
1 Önkormányzati igazgatási tevékenység     

2010. évi 
teljesülés 

          

511111 Köztisztviselők alapilletménye       

  köztisztviselői tv. és költségvetési tv. szerint        

  7 fő alapbére 2011.01.01. 38650,- Ft-os illetménya.   
16 787 

000 15041979 

511141 Köztisztviselők egyéb kötelező pótléka       

  vezetői és körjegyzői pótlék 10-10 %, fél havi   580 000 626400 

511131 Köztisztviselők nyelvpótléka       

  2 fő részére megállapított pótlék   678 000 579744 

514131 Köztisztviselők közlekedési költség tér.       

  munkábajárás költségének tér.   150 000 101369 

514141 Köztisztviselők cafetéria juttatása       

  étkezési hozzájárulás 14.000,- Ft/7 fő + 3 hó 1 fő részére   1 218 000 1392000 

514191 Köztisztviselők egyéb ktg. Térítés     4177200 

  utiátalány építési előadók, körjegyző   1 000 000   

  továbbtanulási költség   86 000   

515151 Köztisztviselők egyéb szociális juttatás       
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  szociális juttatás   900 000   

516115 Részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó bére       

  hivatalsegéd munkabére   936 000   

516125 Részmunkaidős egyéb juttatásai Mtv.       

  étkezési hozzájárulás   120 000   

          

  Bér és bérjellegű kiadások összesen   
22 455 

000 21 918 692 

          

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék       

  járulék mértéke 24 %   4 627 000   

531121 Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék        

  3%-os járulék   578 000   

5341 Táppénz hozzájárulás előirányzata   300 000   

          

  Munkáltatót terhelő járulékok összesen   5 505 000 5203410 

          

5431 Irodaszer, nyomtatvány       

  előző év alapján   350 000 293453 

54411 Könyvek beszerzése       

  előző évi adatok szerint, szakkönyv   30 000 19362 

54412 Folyóiratok beszerzése       

  adóváltozások   10 000   

54413 Egyéb információ hordozó beszerzése       

  cd jogtár követés éves díja   170 000 113000 

54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése       

  iktatóprogram programkövetés   86 000 214400 

  KataWin program programkövetés   35 000   

5481 Munkaruha, védőruha juttatás       

  hivatalsegéd védőruha juttatása   30 000 30000 

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak       

  telefondíjak  előző év alapján   352 000 323692 

55214 Gázenergiai szolg. díja       

  előző évi adat alapján   550 000 400483 
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55215 Villamosenergia       

  előző évi adat alapján   450 000 164169 

55217 Víz és csatornadíjak       

  előző évi adat alapján   36 000 34112 

          

55218 Karbantartás kisjavítás dija       

  fénymásoló, számítógépek karbantartása   100 000 75058 

55219 Egyéb üzemeltetési költségek     381884 

  postaköltség   270 000   

  tűzoltókészülék ellenőrzés   15 000   

  riasztó felügyelet   60 000   

  kéménytisztitás   5 000   

56111 Vásárolt termékek áfa-ja     495187 

  25%   550 000   

5531 Vásárolt közszolgáltatások       

  üzemorvosi vizsgálat   40 000 77500 

5561 Pénzügyi szolgáltatás díja       

  bank kezelési költségek   20 000 20173 

56213 Reprezentáció       

  előző évi adatok szerint   30 000   

56319 Egyéb dologi kiadások     421951 

  jegyzőkönyv kötés díja   80 000   

  továbbképzési díjak   100 000   

  kezelési költségek cafetéria után   50 000   

57 Különféle adók díjak egyéb befizetések       

  épület biztosítási díja   51 000 47068 

57 Cafetéria 16 %-os adója   255 000 464250 

5642 Számlázott szellemi tevékenység teljesítése       

          

          

  Dologi kiadások összesen:   3 725 000 3 575 742 

          

  Kiadások összesen   
31 685 

000 30 697 844 
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841133-
1 Adók kivetése, elszámolása, behajtása       

          

511111 Köztisztviselők alapilletménye       

  köztisztviselői tv. és költségvetési tv. szerint        

  1 fő bére 2011.01.01. 38650,- Ft-os illetménya.   2 267 000 2409649 

514131 Köztisztviselők közlekedési költség tér.       

  munkábajárás költségének tér.   36 000   

          

          

514141 Köztisztviselők cafetéria juttatása       

  étkezési hozzájárulás   168 000 251000 

          

          

  Személyi juttatások összesen   2 471 000 2 660 649 

          

          

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék       

  járulék mértéke 24 %   544 000   

531121 Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék        

  3%-os járulék   68 000   

          

          

  Munkáltatót terhelő járulékok összesen   612 000 651259 

          

          

          

          

          

57 Személyi jövedelemadó       
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  cafetéria rendszer utáni befizetés   32000 62750 

        29979 

          

  Dologi kiadások összesen   32000 92729 

          

  Kiadások összesen   3 115 000 3 404 637 

          

841126-
1 Önkormányzati igazgatási tevékenység       

          

91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel előirányzata       

  építésügyi hatósági díjbevétel   60 000 40000 

  egyéb bevétel     75375 

  Bevételek összesen   60 000 115 375 

          

          

841907-
9 Önkormányzatok elszámolása       

          

94111 Működési költségvetési támogatás       

  önkormányzati hozzájárulások   
34 740 

000 34090441 

          

  Bevételek összesen   
34 740 

000 34 090 441 
 

Hozzájárulások alakulása 

Megnevezés 
Adóügyi 
Társulás 

Építésügyi Társulás 

          

Kiadások     Kiadások 

Bér   2 267 000 2 458 000 2 029 000 
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TB járulék   612 000 664 000 548 000 

Utiköltség   41 000     

Egyéb szociális juttatás   112 000 112 000 112 000 

cafetéria juttatás   168 000 168 000 168 000 

Utiátalány     500 000 400 000 

SZJA   32 000 32 000 32 000 

Összesen   3 232 000 3 934 000 3 289 000 

          

Megnevezés Bevételek Bevételek 

          

Központi támogatás     1 047 000 1 047 000 

Hatósági eljárás díja, bírságok     0 0 

Összesen     1 047 000 1 047 000 

          

Felosztandó költség   3 232 000 2 887 000 2 242 000 

          

Nagybajcs (50 %) (952)   1 616 000 394 000 153 000 

Nyúl (4104)     1 699 000 1 780 000 

Felpéc (888)     367 000 143 000 

Vének (196)   307 000 81 000 32 000 

Kisbajcs (835)   1 309 000 346 000 134 000 

Összesen   3 232 000 2 887 000 2 242 000 

     

     Az adóügyi társulásnál a felmerülő költségek 50 %-át Nagybajcs Község Önkormányzata fizeti meg. 
A fennmaradó összeg kerül elosztásra Kisbajcs és Vének Községek között lakossági lélekszám 

arányosan. 

      Az építésügyi társulás költségeiből a 2009. január 1-én felvett új építési előadó költségeinek 50 %-
át Nyúl Község vállalta. A fennmaradó összeg a fenntartó önkormányzatok között lakossági 

lélekszám arányában kerül megosztásra.  
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Várható bevételek 2011. évben 

    

    

    
    Állami finanszírozás körjegyzőség     3 042 000 

Ösztönző hozzájárulás     2 076 000 

Állami finanszírozás építésügyi igaz.     2 094 000 

Saját bevétel     60 000 

Adóügyi társulás Nagybajcs   1 616 000 

Építésügyi társulás       

  Nagybajcs   547 000 

  Nyúl   3 479 000 

  Felpéc   510 000 

Közös intézm. műk. kiad. Hozzájár.       

  Nagybajcs   379 000 

  Vámosszabadi   713 000 

        

Összesen:     14 516 000 

        

Körjegyzőségi támogatás       

  Kisbajcs   16 428 000 

  Vének   3 856 000 

        

Összes támogatás     34 800 000 

    

    A hozzájárulások a beterjesztett intézményi költségvetések alapján kerültek kimutatásra 
és kiszámolásra. 

Kisbajcs és Vének községek hozzájárulása lakossági létszámarányosan került 
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elosztásra. Kisbajcs község önkormányzata, még a kimutatott támogatáson felül a 
számlájára megkapott állami normatívákat is biztosítja a körjegyzőség számára. 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A KÖRJEGYZŐSÉG 2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 40. § (4) bekezdése kötelezően írja elő, hogy a körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a 

körjegyzőség munkájáról. A fentiek alapján Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége 2010. évi tevékenységéről az alábbiak szerint adok számot: 

 

A Körjegyzőséget létrehozó társulási megállapodás 10. pontja szerint a beszámolónak tartalmaznia kell: 

  A Körjegyzőség működésének személyi, tárgyi, dologi feltételeit, 

 A Körjegyzőség ügyfélforgalmát, ügyiratforgalmát, 

 A képviselő-testületek, a polgármesterek (bizottságok) és a képviselők munkáját segítő tevékenységet, 

 A törvényességi követelmények betartását, 

 Javaslatot a felmerült problémák, hiányosságok és feladatok megoldására, 

 Tájékoztatást a körjegyző hatósági jogkörében történt eljárásokról, 

 Továbbá minden olyan körülményt, amelyek a Körjegyzőség éves munkáját jellemezték. 
 

 

1. Körjegyzőség működésének személyi, tárgyi, dologi feltételei: 



Szöveges előterjesztés    napirendi ponthoz 

18 

 

A Körjegyzőség működését a körjegyzővel együtt 9 fő biztosítja. Az ügyintézői létszámot 1 fő igazgatási előadó, 1 fő ügykezelő, 2 fő gazdálkodási előadó, 1 fő 

adóügyi előadó, 2 fő építésügyi előadó teszi ki. A körjegyzőség alkalmazottja még a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidejű (6 órás) hivatalsegéd. 

Anyakönyvvezetői jogosultságokkal a körjegyző, az igazgatási előadó, az adóügyi előadó, valamint az ügykezelő is rendelkezik.  

Az Ötv. szerint a körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek 

hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testületi ülésen részt venni és 

ott a szükséges tájékoztatást megadni. 

 1 fő gazdálkodási előadó határozott időre kinevezett, aki a gyermekével otthon tartózkodó kolléganő helyettesítésére került felvételre. A határozott időre létrejött 

közszolgálati jogviszony 2011. 05. 30. napján jár le.  

2009. évtől kezdődően törvényi előírás következtében emelkedett az építéshatósági ügyintézők száma két főre. Az építésügyi kollégák szerdán 8.00-14.00 óráig, 

illetve csütörtöki napon 8.00-14.00 óráig tartózkodnak a körjegyzőségen és fogadják az ügyfeleket. Nyúl Község Önkormányzata a + 1 fő építésügyi előadó bérének 

4 órát kitevő részét határozatlan időre vállalta a társulás fennmaradása érdekében. Tehát a társulásban résztvevő községek között csak 1,5 fő bére oszlik meg.  

Összességében elmondható, hogy mindegyik területen foglalkoztatott köztisztviselő egyaránt leterhelt, munkájuk a napi 8 órát bőven kiteszi. Az igazgatási és az 

építésügy területén kihívást jelent a köztisztviselők számára a változó jogszabályok gyakorlati alkalmazása. A gazdálkodás területén a munka oroszlánrészét az 

önkormányzatok és intézmények elfogadott költségvetésének a végrehajtása, annak ellenőrzése, féléves, háromnegyed-éves, éves beszámolók készítése, 

központosított normatívák lehívására szolgáló pályázatok elkészítése, eddig az önhiki és a működésképtelen egyéb önkormányzatok támogatása c. pályázat, valamint 

egyéb más úniós, UMVP-s, NYDOP-os pályázatok elkészítésében, végrehajtásában való közreműködés, és főleg elszámolása teszi ki. Mindezek mellett ezt a 

területet is érinti a jogszabályok változása.. 

Tárgyi, dologi feltételek adottak a munka elvégzéséhez. A tavalyi évben az ASZA  gépet  központilag lecserélték. A régi ASZA gépet pedig sikerült kedvezményes 

áron 19.990 +ÁFA áron megvásárolni. A gépet a kisbajcsi önkormányzat vásárolta meg így az a Polgármester Úr munkáját fogja segíteni. Jelenleg két laptopot is 

használunk, az egyiket az építészek, aminek beszerzése azért volt égető, mert volt a társulásban olyan önkormányzat, aki külön számítógépet nem tudott biztosítani 

az ottani munkavégzéshez. A másik laptopot a körjegyző a jegyzőkönyvek megírásához használja. A jelenlegi számítógép állomány átlag életkora 3-4 év, a gépek 

folyamatos karbantartását azonban biztosítani kell. Évek óta nem vásárolunk a számítógépekre vírusölő programot, hanem az internetről ingyenesen letölthető 

programokkal védjük a gépeket. Ezzel is jelentős költséget sikerült megtakarítani A napi munkavégzéshez szükséges feltételek összességében biztosítottak.  

 A teljesítményértékelése a köztisztviselőknek megtörtént. Ennek alapján három kolléganő bére van eltérítve, két kolléganőjé felfelé, a harmadik sajnos lefelé. Van 

egy kolléganő, aki nem tudta teljesíteni a közigazgatási szakvizsga letételét, ezért az ő bére nem  emelkedik.   
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2.) A Körjegyzőség ügyfélforgalma, ügyiratforgalma 
Körjegyző hatósági jogkörben történt eljárásai 

 

Ügyiratkezelés: 

A 2010. évben az iktatott ügyiratok száma 1265 (alszámra iktatott ügyiratok száma átlagosan 6 ) Az ügyiratszám 2009. évhez képest nőtt 24 ügyirattal.  

 

Ezek számszerűséggel a következőképpen jellemezhetők: 

Adóügyben a jegyző 317 érdemi döntést hozott. 

Építésügyi igazgatás területén 94 döntés született. 

Igazgatási ügyben 304 határozatot hozott. 

Polgárvédelmi igazgatás ügyben a polgármester 44 esetben döntött. 

 

Közigazgatási hatósági ügyben hozott döntések száma: 1068 db 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések száma:  

         Kisbajcs: 45 db 

         Vének: 19 db 
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Igazgatási feladatok: 

 Az alanyi jogú közgyógyellátási igazolványok felülvizsgálata folyamatos, mivel ezek visszavonásig érvényesek, de a jogosultság fennállását kétévente 
vizsgálni kell. Kisbajcs községben közgyógyellátásban részesült összesen 22 fő, alanyi jogon 18 fő, méltányossági közgyógyellátásban részesül 4 fő. A 
méltányossági közgyógyellátási igazolványok után 93.600,- Ft-ot fizetett ki az önkormányzat az Egészségbiztosítási Pénztárnak. Vének községben alanyi 
jogon 6 fő részesül közgyógyellátásban. Méltányossági alapon közgyógyellátásban nem részesül véneki lakos. 

  A lakásfenntartási támogatás 2010. évben nem került megállapításra egyik községben sem. 

 Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiben Vének községben 1 fő Kisbajcs községben 3 fő részesült. Így Kisbajcs 24.500 Ft, Vének pedig 
10.500 Ft összegű támogatást folyósított.. 

 A népesség-nyilvántartás már számítógépen történik. Az ideköltözők az igazgatási előadónál a megfelelő űrlap kitöltésével rendezhetik lakcímüket, melyet 
először helyben feldolgozunk, majd a jelentő lapot az Okmányiroda felé továbbítjuk. Ott állítják ki a lakcímkártyát. 2010. évben a két községre vonatkozóan 
88 bizonylatot állítottunk ki és továbbítottunk az Okmányiroda felé. Ami annyit jelent, hogy a két községre 88-an jelentkeztek be új lakóként vagy 
létesítettek tartózkodási helyet. A feladatok közé tartozik még az esetleges javítások elvégzése, személyi szám képeztetése.  

 2010. évben Kisbajcs minden újszülöttje, szám szerint 5 kislány és 10 kisfiú, 30-30.ezer forint szülési támogatást kapott az önkormányzattól, ezzel 
ösztönözve a fiatal családokat a gyermekvállalásra. Vének községben, egy kislány született, ki szintén 30.000,-Ft támogatást kapott.. 

 Az igazgatás keretén belül az előadó anyakönyvi teendőket is ellát. Házasságkötésre, Kisbajcson 5 esetben került sor, Véneken nem kötöttek házasságot. 
Elhalálozás anyakönyvezésére Kisbajcson 1 esetben Véneken 2 esetben került sor.  

 Üzletműködési engedély kiadására nem került sor 2010. évben egyik községre sem. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet 1 esetben vettünk 
nyilvántartásba Kisbajcson. A telepengedélyezési eljárás átkerült a megyei jogú városhoz. 

 A szociális ügyek körében Kisbajcs községben 6, Vének községben 1 esetben került sor temetési segélyt megállapítására. Átmeneti segélyt 11 esetben 
állapítottunk meg Kisbajcson, Véneken pedig 6 esetben került sor ilyen támogatás megállapítására. Rendelkezésre állási támogatást Kisbajcson 7 fő, Vének 
községben 5 fő részére folyósítottunk. Egyik községben sem volt első lakáshoz jutási támogatás 2010. évben. Vének községben a nyugdíjasoknak 1.500,-Ft 
értékben adott ajándékutalványt az önkormányzat, míg Kisbajcs községben 1.000,-Ft-os ajándékutalványt kaptak a nyugdíjasok. 

 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok körében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben állapítottunk meg Kisbajcs községben 17, Vének községben 
pedig 5 gyermek részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására 6 esetben került sor Kisbajcs községben. Vének községben egy esetben került sor 
ilyen ellátás megállapításra az elmúlt évben. 5 gyermek esetében vállalta át a kisbajcsi önkormányzat az étkezési terítési díj részbeni megfizetését, Véneken 3 
gyermek esetében került sor erre a támogatási formára a 2009/2010-es tanévre. Kisbajcson egy család egy  gyermekének védelembe vételét fenn tartottuk 
eredménytelenség miatt. 

 2010. évben is segítették az önkormányzatok az iskolás gyermeket nevelő szülőket tanévkezdési támogatással. A helyi általános iskolában járó 
gyermekeket füzet-, és tanszercsomaggal támogatta a kisbajcsi képviselőtestület, míg Vének községben pénzbeni támogatásban részesültek az általános, 
közép és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok. 

 Kisbajcs és Vének község képviselőtestülete is támogatja a felsőoktatásban részvevő és pályázó hallgatókat a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer keretén 
belül. Vének községben egy fő, Kisbajcs községben 9 fő részesült támogatásban, a kisbajcsi önkormányzat egy kérelmet sem utasított el. 

 Szabálysértési ügyekben is el kellet járnunk. 4 feljelentés érkezett összesen a két községre, ebből egy fogyasztóvédelmi, két közoktatási törvényben 
meghatározott szabályok megsértése miatt és egy tulajdon elleni szabálysértés. Egy esetben figyelmeztetéssel, két esetben pénzbírsággal végződött az ügy, 
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egy esetben pedig meg kellett szüntetni az eljárást ismeretlen eljárás alá vont személy miatt. A fogyasztóvédelmi ügy véneki, a másik három pedig kisbajcsi 
ügy volt.  

  

Pénzügy-gazdálkodás: 

 

Jelen beszámolónak nem képezi tárgyát az önkormányzatok és intézmények  gazdálkodása. Ezért e területhez kapcsolódóan a nyertes és elutasított pályázatokról 

kívánok beszámolni.  

  

2010. évi pályázatok 

Kisbajcs Község Önkormányzata 

 

Pályázat megnevezése Pályázatot kiíró 

szervezet 

Bekerülési 

költség (A 

megvalósított 

beruházásoknál 

a tényleges 

bekerülési 

költség került 

feltüntetésre) 

Igényelt 

támogatás 

Esetlegesen 

elnyert 

támogatás 

Mozgó színpad és tároló 

helyiség kialakítása 

Szigetköz Moson-Sík 

Leader Egyesület 

7.026.718,- Ft 5.635.375,- Ft Nyertes 

támogatás 

4.986.153 Ft  

IKSZT Községház bővítése Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési 

51.986.430,- Ft 41.589.144,- Ft 40.397.965,- Ft 

az elnyert 
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Minisztérium támogatás 

Csapadékvíz elvezetés 

Kisbajcs Községben 

NyDRFÜ 68.942.289,- Ft 58.600.946,- Ft 58.600.946,- Ft 

elnyert támogatás 

Általános iskola 

akadálymentesítése 

Nyugat-dunántúli 

Operatív Program 

47.059.000,- Ft 40.000.000,- Ft 40.000.000,- Ft 

megvalósítva 

2011.jan-ban 

elszámolva 

Általános iskola fűtési 

rendszerének felújítása 

Önkormányzati 

Minisztérium 

25.000.000,- Ft  20.000.000,- Ft 16.000.000,- Ft 

megvalósítva 

2010-ben 

elszámolva, 

visszafizetendő 

43.709 Ft 

Emlékpark kialakítás és 

ravatalozó homlokzatának 

teljeskörű felújítása 

Szigetköz Moson-Sík 

Leader Egyesület 

11.235.876,- Ft 8.871.722,- Ft 8.871.722,- Ft 

megvalósítva, 

2010-ben 

elszámolva 

TEUT Kossuth utca II. 

ütem burkolat megerősítés 

Nyugat-dunántúli 

Fejlesztési Tanács 

7.687.269,- Ft 3.620.581,- Ft 3.620.581,- Ft 

megvalósítva, 

2010-ben 

elszámolásra 

került  

Tanösvény kialakítása Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás 

10.500.000,- Ft 10.500.000,- Ft 8.929.740,- Ft 

elnyert támogatás 

TIOP1.1.1-07/1 A kisbajcsi OKM Nemzeti Fejlesztési 9.200.000,- Ft 9.200.000 Ft 9.200.000,- Ft 
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általános iskola és 

tagintézménye informatikai 

fejlesztése 

Ügynökség megvalósítás alatt  

ÖNHIKI pályázat Pénzügyminisztérium ---------- Nem tudta az 

önkormányzat 

benyújtani a 

pályázatot  

----------- 

Működésképtelen pályázat Önkormányzati 

Minisztérium 

---------- 2.263.000,- Ft Első körben 

forráshiányra 

hivatkozva 

elutasítva, 

második körben 

nyert 2.200.000,  

Közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 

Nefelejcs Napköziotthonos 

Óvoda energiatakarékossági 

szempontból történő épület 

felújítása 

Magyar Államkincstár 

Önkormányzati 

Minisztérium 

7.965.682,- Ft 9.714.255,- Ft 7.800.000,- Ft 

megvalósítva, 

2011.jan.5-én 

elszámolva, 

visszafizetve 

28.596,- Ft 

Alapfokú Művészetoktatás 

támogatása 

Magyar Államkincstár 

Belügyminisztérium 

 257.000,- Ft 257.000,- Ft 

elszámolva 2010-

ben 

Informatikai fejlesztések 

támogatása 

kisbajcsi iskola 

Magyar Államkincstár 

Oktatási Minisztérium 

 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft  

elszámolva 2010-

ben 
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Falunapi pályázat Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

1.010.000,- Ft 500.000,- Ft Nem nyert 

Iskolatej Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

599.021,- Ft 599.021,- Ft Folyamatos 

igénylés 

VIS-MAIOR 2009. Nyugat-dunántúli Reg. 

Fejl. Tanács 

2.105.263,- Ft 2.688.120,- Ft 2.000.000,- Ft 

2010-ben 

elszámolva 

 

2010. évi pályázatok 

Vének Község Önkormányzata 

 

Pályázat benyújtásának helye Beruházás össz. Saját erő Pályázott 

összeg 

Elnyert támogatás 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

RÉV pályázat 

1.250.000,- Ft 250.000,Ft 1.034.000,-Ft 1.000.000,- Ft 

Pénzügyminisztérium ÖNHIKI -- --  nem nyert 

Önkormányzati és Területfejlesztési M. 

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 

   II. körben 1.200.000.- Ft-ot nyert 



Szöveges előterjesztés    napirendi ponthoz 

25 

Szigetköz Moson-Sík Leader – Aranykert tábor nád 

tetőszerkezetének felújítása 

7.691,- Ft 1.538,- Ft 6.153,- Ft nem nyert 

VIS-MAIOR 2009. Nyugat-

dunántúli Reg. 

Fejl. Tanács 

284.810,-Ft 301.559,- Ft 270.000,- t 

2010-ben elszámolva 

 

A pályázatírással kapcsolatban elmondanám, hogy a CÉDE, TEUT, MVH-s, Leader-es pályázatokat, valamint a normatíva igényléssel kapcsolatos pályázatokat a 

körjegyzőség készíti el. A nagyobb pályázatokat, amelyek a regionális operatív program keretében kerültek benyújtásra pályázatíró készíti el. Azonban egyre inkább 

jellemző, hogy magáért a pályázatírásért nem kérnek külön díjat, hanem úgynevezett projektmenedzseri teendőket kívánnak elvégezni nyertes pályázat esetén, amely 

összeg beépíthető a pályázat elszámolható költségei közé. A projektmenedzserrel történő rendszeres kapcsolattartás sem elhanyagolható feladatot jelent a 

körjegyzőség számára. 

Kisbajcs község pályázatainak számát befolyásolja az is, hogy gesztorságot lát el. Az iskolát, óvodát érintő pályázatokat mindig Kisbajcs nyújtja be. Illetve a kisbajcsi 

táblázatban jelentős még a központosított előirányzatokat érintő pályázatok száma is.  

 

 

Adóigazgatás:  

 

Kisbajcs: 2010. évre vonatkozóan önkormányzati adórendelet módosítás nem történt. A gépjárműadó mértéke emelkedett. 

Kommunális adó terv.: 1.600 EFt, befolyt 1.626 EFt. 

Helyi iparűzési adó terv.: 14.797 EFt, (módosított terv. 16.226 EFt) befolyt 17.800 EFt, visszautaltunk túlfizetést adózóknak 1.460 EFt-ot. 

Gépjárműadó terv.:  8.000 EFt, befolyt 9.547 EFt.,  

Termőföld bérbeadás szja terv.: 50 EFt, befolyt 29 EFt.  
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Ezen kívül 268 EFt késedelmi pótlék, 244 EFt önellenőrzési pótlék, adók módjára behajtandó köztartozásból, helyszíni bírságból 21,6 EFt, közigazgatási bírságból 

(az önkormányzatot ebből a bevételből 25 % illeti meg) 61 EFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. 

Az összes adóbevétel alakulása az előző évi (23.266 EFt) bevételhez képest jelentősen nőtt: 29.597 EFt. Ami köszönhető a helyi iparűzési adónál történt adóalap-

megosztás módosítás miatt (Pannon-Víz Zrt.). A visszatérített túlfizetésekből is látszik, a vállalkozások bevételei 2009 évben csökkentek. Adóerő-képesség 

növekedése miatt év közben módosítani kellett az eredeti előirányzatot. A gépjárműadónál a betervezetthez képest több lett a bevétel, mert a megemelkedett 

mértékkel előre nem tudtunk pontosan számolni.  

Vének: 2010. évre az önkormányzat nem növelte a helyi adók mértékét. 2010. április 1-jétől bevezette az idegenforgalmi adót. 2010. szeptemberétől mentesülnek a 

kommunális adófizetés alól a zártkertben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező adózók. 

Kommunális adó terv.:570 EFt befolyt 516 EFt,  

Helyi iparűzési adó terv.:338 EFt, befolyt 332 EFt, visszautaltunk túlfizetést 60 EFt-ot.  Gépjárműadó terv.: 700 EFt befolyt, 642 EFt. 

Ezen kívül befolyt még 19 EFt késedelmi pótlék.  

Az összes adóbevétel alakulása: 2008. évben 1.136 EFt, 2009. évben 1.828 EFt, 2010. évben 1.509 EFt volt. Gépjárműadónál a mértékemelés nem okozott bevétel 

növekedést, mert minimális a tehergépjármű és az újabb, nagyobb teljesítményű személygépkocsi.  

Idegenforgalmi adó bevezetése nem hozta meg a várt bevételt. Az adóalanyok – a vendégéjszakát töltők - igen nagy hányada a törvény erejénél fogva mentesülnek az 

adó alól – 18 éven aluliak, őket kísérő tanárok, illetve akik az illetékességi területen munkavégzés céljából tartózkodnak.  

 

 

Építésügy:  

 

2010. évi Építés-igazgatási ügyiratokról  
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Ügyirat típus Kisbajcs Vének Összesen 

Építési engedélyek 9 3 12 

Használatbavételi engedélyek 5 2 7 

Fennmaradási engedély 1 0 1 

Szakhatósági állásfoglalás 13 1 14 

Bontás 1 0 1 

Egyéb ügyek 24 14 38 

Ügyintéző-kijelölés 8 2 10 

Összesen: 63 20 83 

 

Összességében a kiadott döntések számát figyelembe véve emelkedés állapítható meg, mert 2009. évben Kisbajcsot illetően 56, Véneket illetően 7 döntés született. A 

döntés nemcsak építési engedélyt, hanem bontási engedélyt, használatba vételi engedélyt, módosító, kijavító határozatot stb. jelent.  

Jelen táblázat a Körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok illetékességi területére kiadott döntéseket tartalmazza. A beszámolóhoz külön mellékelem az egész 

társulásra vonatkozó 2010. évi statisztikát, a hatósági ellenőrzésről készült statisztikát, valamint a győri kistérség építési hatóságai 2009. és 2010. évben kiadott 

döntéseinek a számát. 

 

 

3.) A képviselő-testületek, a polgármesterek (bizottságok) és a képviselők munkáját segítő tevékenység: 
 

 Kisbajcs Község Képviselő-testülete 2010. év során 19 alkalommal ült össze, mely során 120 határozatot hozott és 11 rendeletet alkotott. Polgármester 
átruházott hatáskörében 4 határozatot hozott. 
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 Vének Község Képviselő-testülete 2010. év során 12 alkalommal ült össze, mely során 82 határozatot hozott és 12 rendeletet alkotott. Polgármester 
átruházott hatáskörben 2 határozatot hozott. 

 Együttes képviselő-testületi ülést is tartottak melynek száma fentebb írtakban szerepel, de a számokat megbontva Kisbajcs és Vének község 4 
alkalommal, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének és Vámosszabadi község közös dolgainak rendezése végett 6 alkalommal ült össze. 

 Mindkét község közmeghallgatás keretében beszámolt 2010. évi tevékenységéről és a következő évi elképzelésekről a falu lakosságának. 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 12. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának az 

indítványára. Képviselők, illetve bizottság által kezdeményezett ülés összehívására nem került sor 2010. évben. 2010.-ben megalakultak az új képviselő-testületek. Az 

alakuló ülések a választás eredményének megállapításától számított 15 napon belül lezajlottak. Mindegyik községben megválasztották a törvény szerint kötelező 1 fő 

alpolgármestert, illetve Kisbajcson 1 fő nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester megválasztására is sor került. A testületek az Ügyrendi 

bizottságon kívül nem hoztak létre bizottságot. 

A testületi ülésre szóló meghívók előírás szerint kiküldésre kerültek, ahhoz előterjesztés az esetek többségében írásban is készült (pénzügyi beszámolók, rendelet-

tervezetek, határozati javaslatok). A körjegyző minden testületi ülésen részt vett. 

A képviselő-testületi ülésekről a jegyzőkönyvek a törvényi előírás szerint elkészültek. A korábbi gyakorlat, miszerint a négyes testületi ülésekről készült jegyzőkönyv 

elkészítését a jegyzők megbeszélés alapján felosztják maguk között megszakadt, már 2010. évben az összes négyes ülésről készült jegyzőkönyvet jómagam 

készítettem el. A jegyzőkönyvek nem csupán papír alapon kerülnek megküldésre az Államigazgatási hivatal felé, hanem elektronikusan is a TREKA rendszeren, 

ezáltal a központi önkormányzati nyilvántartásban is megtekinthetők a jegyzőkönyvek és a rendeltek. A beküldött jegyzőkönyvek, határozatok és rendeletekkel 

szemben törvényességi észrevételt az Államigazgatási hivatal nem tett, telefonon sem jelezte, hogy a meghozott döntésekkel szemben törvényességi aggály merülne 

fel. 

A helyi rendeletekről és határozatokról nyilvántartást vezetünk, mely segítséget nyújt a feladatok végrehajtásában. Az elkészült jegyzőkönyveket év végén 

könyvkötészetbe visszük. Külön kerül bekötésre a nyílt, illetve zárt ülés. A nyílt jegyzőkönyvekből éves szinten két kötet készül. 

 

 

4.) A törvényességi követelmények betartása: 
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Közigazgatási hatósági ügyben (igazgatás és adó) kiadott határozattal szemben fellebbezésre nem került sor. Ez alól kivétel az építésigazgatás. Az építésügy területén 

összesen 3 fellebbezés volt az egész társulást illetően. (1 Kisbajcs, 2 Nyúl). A kisbajcsi döntést helybenhagyat a felügyeleti hatóság, a nyúlit megváltoztatta, 1 döntés 

elbírálása pedig folyamatban van. 

 A hatósági ügyintézés során az ügyek nagy többségében az azonnali ügyintézés a jellemző, ügyintézési idő túllépésének elkerülésére kiemelt figyelmet fordítunk. 

Különösen indokolt ez azért is mert, ha túlléptük az ügyintézési időt, akkor az ügyfél kérheti az eljárási illeték számára történő megtérítését. Minden ügyintéző 

igyekszik a hozzájuk forduló ügyfelek ügyeit lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint intézni. 

Ügyészi, illetve Államigazgatási Hivatal által végzett törvényességi ellenőrzésre nem került sor 2010. évben. 

Belső ellenőrzést a GYTKT –val kötött szerződés alapján Unger Ferenc külső szakértő elvégezte mindkét önkormányzatnál az éves ellenőrzési terv szerint. Erről 

mindegyik testület saját ülésén a zárszámadás keretében kap beszámolót.  

 

 

5) Egyebek: 

 2010. év áprilisában végezte el a DOCUGRUOP a selejtezési és irattárazási tevékenységet. Hosszú évtizedek óta felgyülemlett iratanyag került így rendezésre. Az 

általuk elvégzett tevékenység kiterjedt az iratanyag tételszintű rendezésére, dobozolására, a leselejtezett iratok aprítással történő megsemmisítésére és a levéltárnak 

történő átadásra. Az irattárban elhelyezett anyagokból iratnyilvántartás alapján könnyűvé vált a keresés.  

2010. évben közreműködtek a körjegyzőség dolgozói az országgyűlési képviselők, önkormányzati képviselők, megyei közgyűlés tagjainak választásában. A HVI iroda 

tagjai (ügykezelő, igazgatási előadó, építésügyi előadó és a két jegyzőkönyvvezető) számára a napi teendők ellátása mellett ez plusz feladatot jelent. A választások 

előkészítése során olyan feladatokat kell ellátni, mint az igazgatási és informatikai próbákon való aktív részvétel, a HVI vezető által kötelezően leteendő vizsga, a 

választási bizottságok megszervezése, eskütétel, névjegyzék továbbvezetése, lakóhelytől eltérő helyen szavazók számára igazolás kiadása, választás technikai 

feltételeinek megteremtése és a választás napján a választási bizottság munkájának segítése, jelentések adása a TVI felé. Mind a tavaszi, mind az őszi választás 

problémamentesen lezajlott a 2010. évben mind a két községben. 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
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A)Kisbajcs és Vének Községek  Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2010. évi körjegyzőségi  munkáról szóló beszámolót elfogadják és tudomásul veszik. 

B)A köztisztviselők munkája során követendő célok (teljesítménycélok) az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: 

 A helyi közszolgáltatások színvonalának emelése, ügyfelek maradéktalan kiszolgálása, tájékoztatása, a mindennapi munka során a jogszabályok betartása 

 Az önkormányzatok pénzeszközeivel történő, jogszabályon alapuló hatékony gazdálkodás 

 Aktív közreműködés a hazai és eu-s pályázatok felkutatásában, elkészítésében, projektek realizálásában. 

 A helyi önkormányzati rendeletek végrehajtása és ellenőrzése, a tartozások behajtása. 

 Önkormányzati rendezvények szervezésében való részvétel. 
Határidő: Folyamatos 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 

 

Kisbajcs, 2011. február 4. 

 

 

  Burányi Bernadett  

        körjegyző 

 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 

Alapító okiratának módosítása 
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Az Alapító Okirat alábbi rendelkezései kerülnek módosításra: 

 

Kikerül az alapító okiratból a kiegészítő és kisegítő tevékenység, a szövegezés a következő lesz: 

Vállalkozási tevékenysége és ennek felső határa a szerv kiadásaiban: 

 Vállalkozási tevékenységet nem folytat az intézmény. 

 

Jelen módosító  alapító okirat aláírásával lép hatályba, kivéve a mellékletben szereplő rendelkezések, melyek 2011. szeptember 1. napjától hatályosak. 

 

Hitelesítés: 

 

Kisbajcs, 2011. február 7. 

 

                          Kamocsai Sándor                                                    Kiss Tamás 

                  Kisbajcs Község  polgármestere                             Vének Község polgármester 

 

 

                                                          

                                                       Burányi Bernadett   

                                         Kisbajcs és Vének Községek körjegyzője 
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Melléklet 

 

Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek nevelése következőképpen módosul 2011. szeptember 1. napjától 

 a beszédfogyatékos, az enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,  

 a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,  

 a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek 

óvodai nevelése integráltan, vagy külön e célra létrehozott gyógypedagógiai csoportban történik. 

 

 

Kisbajcs és Vének Községek alapító okiratának módosítása: 

 

Kisbajcs, 2010. április 21. napon aláírt egységes szerkezetű Alapító okirat az alábbiak szerint módosul. 

Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége alaptevékenységének szakfeladati a következők 2011. január 1. napjától: 

841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841133  Adók, illetékek kiszabása, beszedése adóellenőrzés 

841907  Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 

Az egységes szerkezetű alapító okiratból kikerül a kiegészítő kisegítő tevékenység, a szöveg helyesen a következő: 

Vállalkozói tevékenységet nem folytat a költségvetési szerv. 

Jelen módosító Alapító okirat aláírása napján lép hatályba. 



Szöveges előterjesztés    napirendi ponthoz 

33 

 

Kisbajcs, 2011. február 7. 

 

Kamocsai Sándor                                               Kiss Tamás 

polgármester                                                    polgármester 

 

Burányi Bernadett 

körjegyző 

 


