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Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
3848 Csobád, Petőfi út 35.szám 
 
Szám:  273-3/2013. 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Csobád Község képviselő-testületének 2013. február 25.-én 14,00 

megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 
Helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 3848 Csobád, Petőfi út 35.sz. 
 
Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok: 
  Bukovenszki István       polgármester 
                    Mikola Vincéné                    alpolgármester, 
                    Budai Elemér                        képviselő, 
                    Hudopkó József                    képviselő 

Rohályné Bacsó Beáta       képviselő 
 
Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 
                     Nevelős Gábor                aljegyző 

 Csucsi István                        RNÖ elnöke Csobád 
 
 A jegyzőkönyvet vezeti: 
                     Tondora Judit                        ügyintéző 
 
Bukovenszki István polgármester: 
Köszönti a képviselő-testületet, valamint jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel az 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. Javasolja, hogy a 
napirendi pontokat a meghívó szerint fogadják el. 
 
A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 
napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
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Napirend:  
 

1./ Csobád, és Hernádszentandrás Községek körjegyzősége  
         költségvetésének megtárgyalása. 
         Előadó: Bukovenszki István polgármester              

 
   
Bukovenszki István polgármester: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendkívüli Képviselő-testület összehívására 
azért került sor, mert a közös testületi ülésen erre a napirendi pontra 
vonatkozóan nem született döntés. 
Időközben alpolgármester asszony kapott egy tájékoztatót, amelyben ki van 
gyűjtve, hogy miről szól – a gyakorlatilag két havi – költségvetés. 
A kérdés az előző Képviselő-testületi ülésen az volt, hogy miért alakult ki ez a 
magas költségvetés. 
Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel azokat. 
Mikola Vincéné alpolgármester: 
A kérdéseire időközben választ kapott, számára minden érthető. 
Nevelős Gábor mb. jegyző: 
Kiegészítésként elmondja, hogy mindenki számára érthetővé váljon a 
költségvetés összeállítása. Gyakorlatilag ez a kéthavi költségvetés nem kettő, 
hanem háromhavi, mivel a 2012. december havi béreket 2013. januárban kellett 
kifizetni. A januári bérkifizetésben még benne volt a Járási Hivatalhoz átkerült 
három dolgozó-, valamint a volt körjegyző asszony bére is. A január havi bér - 
ami február 3.-án került kifizetésre – már jóval kevesebb, mint az előző 
hónapban kifizetett. 
Február 28.-ával a Körjegyzőség – a korábbi döntés értelmében – megszűnik. A 
2013. február havi bér, 2013. március 3.-án lenne esedékes. Azonban március 1-
vel a Körjegyzőség már nem létező szerv lesz, ezért a februári béreket február 
28-án ki kell fizetni. 
Gyakorlatilag a költségvetésben három havi bér, és annak járuléka került 
elszámolásra. Valamint még a 2012. utolsó negyedévéről áthúzódó munkába 
járás költségei is, illetve a kiküldetési költségek is feltüntetésre kerültek. Ezen 
túlmenően egy 70.000. Ft-os nagyságrendű összeg szerepel a költségvetésben az 
újonnan beüzemelésre kerülő informatikai eszközök kifizetésére. Továbbá a 
pénzforgalmi jutalék – 5.000. Ft – a számlavezetésre. 
Ez részben abból a támogatásból, amit az Önkormányzat 2013. év első négy 
hónapjára kapott pénzből, valamint az elmúlt évi pénzmaradványból fedezhető. 
Rohályné Bacsó Beáta képviselő: 
A kimutatás alapján már érhető a költségvetés. Azért tűnt fel, hogy ott nagyobb 
összegről van szó, mert a januári béreket a képviselők nem az Önkormányzattól 
kapták, hanem a Magyar Államkincstártól. Ezért nem tudták, hogy a 
költségvetés már a december havi béreket is tartalmazza. 
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Budai Elemér képviselő: 
A kimutatást már az előző Képviselő-testületi ülés előtt is lehetett volna 
ismertetni, ami által már akkor elfogadásra került volna a költségvetés.  
Nevelős Gábor mb. jegyző: 
Az előző Képviselő-testületi ülésen is a kimutatás alapján ismertette a 
költségvetést. Mivel külön igény nem érkezett felé, hogy bővebben, érthetőbb 
módon ismertesse, így azt a következtetést vonta le, hogy mindenki számára 
érthetőek az elmondottak. 
Mikola Vincéné alpolgármester:  
Amennyiben külön feltüntetésre került volna, hogy a volt dolgozók december 
havi bérét is tartalmazza a költségvetés, érthetőbb lett volna mindenki számára. 
Bukovenszi István polgármester:  
Kéri, hogy fogadja el a testület a Körjegyzőség költségvetését, az előterjesztés 
szerint. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(II.25.)  
önkormányzati határozata a Körjegyzőség költségvetésének elfogadásáról. 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 
költségvetését                6.350 e Ft bevétellel, 
                                        6.350 e Ft kiadással elfogadja. 
Felelős: mb.jegyző 
Határidő: 2013.február 28. 
  
 
Bukovenszki István polgármester: 
A Start munkával kapcsolatosan tájékoztatja a Képviselő-testületet az 
alábbiakról:  
2013. március 4.-én indul a mezőgazdasági, valamint a téli- és egyéb 
értékteremtő Start munka, 11.-vel a Belvízelvezető program. Mind a három 
program 10 hónapra, 8 órás munkaidővel indul. 
Az OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezőket csak abban az esetben lehet 
szakmunkásként foglalkoztatni, amennyiben valamilyen szakmunkás iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványuk is van. 
A munkavezetőknek 10 %-os bér eltérítést lehet adni. 
A dolgozók névsorának összeállítása folyamatban van. 
Előre láthatólag indul majd egy 3 hónapos, 6 órás közfoglalkozatás is, ami 
tetszőleges időpontban - az Önkormányzat kérésének megfelelően - indítható.  
Nevelős Gábor mb. jegyző: 
Javasolja, hogy – bár 10 hónapos programokról van szó – mindenki csak 3 
hónapra kerüljön kiközvetítésre. Ez alatt az idő alatt kiderül, hogy adott 
embernek mennyire lehet hasznát venni a programokon belül, valamint így 
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cserélődhetnek a közfoglalkoztatásban résztvevők is. Ennek az az előnye, hogy 
több embernek is biztosítva van a 30 napos foglalkoztatása is. 
Csak abban az esetben kap az Önkormányzat ilyen mértékű támogatást a 
közmunkaprogramok folytatásához, ha megfelelő produktumot mutatunk fel.  
Ahhoz, hogy a településen valami fejlődés induljon el, a Start munkaprogramok 
az egyetlen használható és működtethető rendszerek. 
Ezért fontos az, hogy megfelelő emberek kerüljenek be; így a foglalkoztatásukat 
is úgy kell megoldani, hogy cserélhetőek legyenek a programon belül. 
A Start munkaprogramokkal több, mint 80 M Ft kerül a településre, így ez az 
összeg több, mint az Önkormányzat egész évi költségvetése. 
A mezőgazdasági Start munka keretében lesz egy kötelező oktatás is. Ebbe 
olyan embereket kell beválogatni, akik a munka mellett eleget tudnak tenni a 
képzési kötelezettségüknek is. A kettő együtt finanszírozandó, és működtetető 
program lesz. Ebben a programban kerül sor egy ún. akril ház megépítésére is (a 
projektben betervezett 2 db fóliasátor ellenében), ami fűthető, osztott terűvé 
alakítható. Az akril ház a Rákóczi út végén található földterületen kerül majd 
megépítésre.  
Hudopkó József képviselő: 
Az önkormányzati tulajdonban lévő, ún. „Ilkó-féle” területen nem lehetne 
megépíteni?  
Bukovenszki István polgármester: 
Nincs felszántva a terület, ahhoz már késő hozzálátni, így ott nem célszerű az 
akril ház megépítése. 
Nevelős Gábor mb. jegyző: 
Véleménye szerint, ha kárt akarnak tenni az építményben, teljesen mindegy, 
hogy az hol van megépítve. 
Rohályné Bacsó Beáta : 
Azért lenne alkalmasabb az „Ilkó-féle” ingatlanon a megépítés, mert ott 
védettebb helyen lenne, mint a Rákóczi utca végén. 
Nevelős Gábor mb. jegyző: 
Javasolja, hogy azt a személyt is be kell vonni ebbe a programba, akinek az 
ingatlana mellett kerülne felállításra az akril ház. Az ő feladata lenne az, hogy 
felügyelje az építményt.  
Bukovenszki István polgármester: 
Elmondja, hogy a három programon belül, a mezőgazdasági 
közfoglalkoztatásban 10 fő, ebből 1 fő szakmunkás; a téli és egyéb értékteremtő 
programban 30 fő, ezen belül 2 szakmunkás; 3 munkairányító, 2 fő 
adminisztrátor alkalmazására kerül sor. A belvízelvezető programba szintén 30 
fő foglalkozatására kerül sor. 
Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy a konyhán dolgozó két főnek 
bejelentették a felmondást március 1. napjával. Felmondási idejüket felváltva 
töltik. Egyikük március 1.-től május 15.-ig, a másik pedig május 16.-tól július 
31-ig. 
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Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy a Budai Elemér, ill. a Futó Antalné 
elbocsátására vonatkozó indítványt még egyszer gondolják át, valamint várják 
meg az Önkormányzat végleges költségvetését. Amennyiben mód lesz rá, kéri, 
hogy a két a két dolgozó továbbfoglalkoztatásához járuljanak hozzá. 
Rohályné Bacsó Beáta képviselő: 
Mivel a Polgármester Úr elmondása alapján is költségvetés függő a 
továbbfoglalkoztatás, így nem tudnak állást foglalni a felvetéssel kapcsolatban. 
A Start munkaprogram keretében nem lehet az érintettek továbbfoglalkoztatását 
megoldani? 
Nevelős Gábor mb. jegyző: 
Amennyiben lehetőség lesz rá, a továbbfoglalkoztatásukat meg fogja oldani. 
Csobád Község Önkormányzatának támogatottsága több mint 30 M Ft-tal 
csökkent.  
Mind a két fő esetében 5 havi felmondási idő van, Futó Antalné esetében 4-, 
Budai Elemér esetében 5 havi végkielégítést kell kifizetni. 
Sajnálatosan az új finanszírozási rend nem ad megfelelő forráslehetőséget arra, 
hogy a foglalkoztatásukhoz bárminemű támogatást adjon. Csak az ún. 
szerkezetátalakítás költségire vonatkozólag ad lehetőséget, tehát a felmondási 
idő, végkielégítés kiegyenlítéséhez járul hozzá.  
Bukovenszki István polgármester: 
Nem lát arra biztosítékot, hogy a végkielégítéseket kifizetéséhez bármilyen 
támogatást is fog kapni az Önkormányzat. 
Nevelős Gábor mb. jegyző: 
Még nem fordult elő olyan, hogy a létszámkorrekciókra vonatkozó pénzt ne 
adták volna meg. 
Bukovenszki István polgármester: 
Ismételten kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2 fő felmondására vonatkozó 
végleges döntésükkel várják meg az Önkormányzat költségvetését. 
Csucsi István RNO elnök: 
Vajkó Imre foglalkozatásáról nem esett szó. 
Nevelős Gábor mb. jegyző: 
Vajkó Imrét muszáj foglalkoztatni, mert a gyermekszállítási kötelezettségnek 
június 30.-ig eleget kell tenni.  
 
 
Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, a polgármester 
megköszönte a megjelenést és a rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította. 

 
Kmf. 

 
 Bukovenszki István               Nevelős Gábor 
    polgármester                                                            mb. jegyző 
 


