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

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Csobád és Hernádszentandrás Községek képviselő-testületeinek 2013. 
április 24.-én 14,00 megtartott nyílt, együttes üléséről. 
 
Helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme, Csobád, Petőfi út 35.sz. 
 
Meghívásra megjelent csobádi képviselő-testületi tagok: 
                     Bukovenszki István                         polgármester, 
                     Mikola Vincéné                               alpolgármester, 
                   Budai Elemér                                képviselő, 
                     Rohályné Bacsó Beáta                     képviselő  
 
Meghívásra megjelent hernádszentandrási képviselő-testületi tagok: 
                     Üveges Gábor                            polgármester                          
                   Pongrácz Istvánné                      alpolgármester                       
                   Szűcs Józsefné                          képviselő                                  
                   Kavasánszki István                képviselő                                
                   Ignácz Melinda                  képviselő     
 
Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 
                      Nagyné Halmai Katalin                      jegyző, 
                      Nevelős Gábor                                    aljegyző 
  
Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 
                   Hudopkó József                                   képviselő Csobád 
                 Csucsi István                                    RNÖ elnöke Csobád 
                   Ónodi Csaba                                         RNÖ elnöke Hszta 
 
 A jegyzőkönyvet vezeti: 
                    Tondora Judit                                     ügyintéző 
 
Bukovenszki István  polgármester: 
Köszönti a képviselő-testületeket, valamint a jegyző asszonyt és aljegyző urat. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a csobádi 5 fő képviselőből 4 
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fő jelen van, a hernádszentandrási képviselők 5 fővel, teljes létszámban jelen 
vannak. Javasolja, hogy a napirendi pontokat a meghívó szerint fogadják el. 
A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A csobádi  képviselő-testület 4 igen, a hernádszentandrási képviselő-testület 5 
igen  egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a napirendre vonatkozóan, az 
alábbiak szerint: 
Napirend:  
 
                1./ Csobád-Hernádszentandrás Községek Körjegyzősége 2012.évi 
                      zárszámadásának megtárgyalása   
                      Előadó: Bukovenszki István polgármester              
 
                2./ Egyebek 
 
Napirend tárgyalása: 
 
                1./ Csobád-Hernádszentandrás Községek Körjegyzősége 2012.évi 
                      zárszámadásának megtárgyalása   
                      Előadó: Bukovenszki István polgármester              
 
Bukovenszki István  polgármester: 
Tájékoztatja a testületeket, hogy a körjegyzőség 2012.évi zárszámadását kell 
tárgyalniuk, melyhez az írásos anyagot kiküldték. Felkéri aljegyző urat, 
részleteiben is ismertesse a 2012.évi körjegyzőségi adatokat. 
Nevelős Gábor aljegyző: 
A körjegyzőség 2012.évi költségvetésének tárgyalásakor már jelezték, hogy az 
állami és önkormányzati támogatásokon túl más forrást is igénybe kívánnak 
venni a finanszírozásnál, ez a munkaügyi központtól igényelt bértámogatás. 
Ismerteti a 2012 évi költségvetés főbb adatait: 
Bevételek tervezve: 35.057.e.- Ft. Ebből 5.118 e Ft központosított támogatás, 
melyet Csobád igényelt. 29.200 e-Ft volt az önkormányzatok támogatása, 
melynek megoszlása: Csobád 60 %, Hernádszentandrás 40 %. 721.371.-Ft-ot 
utalt Felsődobsza, mely a 3 fő decemberi fizetése volt. További forrásként jelent 
meg a körjegyzőségben bértámogatással foglalkoztatott 3 fő után járó 
munkaügyi központ által biztosított részbeni bér és járuléktámogatás. Ez az 
összeg 2.463 e Ft volt. Összességében 6,5 M Ft többlet támogatás folyt be a 
tervezetthez képest. A körjegyzőség pénzmaradványa 4,1 M Ft lett, melyre 
szükség is volt a január-februári finanszírozáshoz. 2012.évben 6 db számítógép 
beszerzése történt meg, mely a körjegyzőségi közös vagyont gyarapította, 3-3 db 
lett elhelyezve a két településen. 
A bérkiadáson túlmenően az alábbi dologi kiadások történtek: 

irodaszer 77 e .-Ft, 
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kis értékű tárgyi eszközök : 970 e.-Ft, ide tartoznak a számítógépek is, illetve 
az iktatóprogram licensz díja, ill. az egyik gépbe videokártya vásárlás történt, 

karbantartás, kisjavítás 150 e.-Ft, 

egyéb üzemeltetési kiadások . 359.000 Ft (szoftverdíj, utalványok kezelési 
díja, szemüveg térítés, Takarnet rendszer díja) 

pénzügyi szolgáltatás díja, 

szakmai képzések díja, 

belföldi kiküldetés (3 fő bejárási költsége), 

Áfa: 441 e.-Ft, 

A 2012 évi kiadást nagyon megnövelte 3 dolgozó jubileumi jutalma 
(Bártfainé,  Simonné, Nevelős G.), illetve 2011-ben lett volna esedékes a kis-
Oroszné, ill. a Dudásné jubileumi jutalma, de pénzhiány miatt a teljes összeg 
nem került kifizetésre, ez is növelte a 2012 évi kifizetéseket. Ez közel 
2.200.000 Ft volt. 

Budai Elemér képviselő Csobád: 
Érdeklődik, hogy jogosan kapták-e meg a dolgozók a jubileumi jutalmat? 
Megfelelően volt-e annak az alapja kiszámolva? 
Nevelős Gábor aljegyző: 
A köztisztviselőnek akkor is járt a jubileumi jutalom, ha nem minden esetben  
köztisztviselőként tevékenykedett. Ha 1992. július 1.-én közalkalmazott, vagy 
köztisztviselő volt, annak a 1992. évet megelőző időszak is köztisztviselői 
jogviszonynak számít, aki 1992. június 1. után jött, ott más a számítási 
metodika, de alaposan és körültekintően jártunk el a kifizetések előtt. 
Nagyné Halmai Katalin jegyző:  
Megerősíti az elmondottakat. Többször módosult ez a törvény. A jelenleg 
hatályos szabályok még szigorúbb előírásokat tartalmaznak. Most már csak 
meghatározott jogviszonyokat lehet figyelembe venni, ma már annak sem lehet 
munkaviszonyt és egyéb más nem a közszolgálati  tv. hatálya alá tartozó 
munkáltatónál töltött időszakot figyelembe venni, aki 1992. előtt köztisztviselő 
volt. Speciálisabb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit számítunk jubileumi 
jutalomhoz, mit fizetési fokozatba való besoroláshoz, illetve végkielégítéshez. 
Nevelős Gábor aljegyző: 
Egy biztos, innen jogosulatlanul pénzt nem vettek fel. 
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Nagyné Halmai Katalin, jegyző:  
A számokat nézve, azt látom, hogy jól gazdálkodtak a pénzekkel.  A 
pénzmaradvány szükséges a decemberi kifizetések fedezetére. Kiegyensúlyozott 
és jó gazdálkodás folyt a körjegyzőségben.  

Bukovenszki István, polgármester Csobád: 
Hozzászólás van-e ? 
Amennyiben kielégítő volt a körjegyzőség 2012.évi gazdálkodásáról nyújtott 
információ és tájékoztatás, kéri a képviselő-testületeket, hogy külön-külön 
szavazzanak a 2012.évi körjegyzőségi zárszámadás elfogadásáról. 
 
Csobád Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  13/2013.(IV.24.)  
önkormányzati határozata a Körjegyzőség 2012.évi zárszámadásának 
elfogadásáról 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 
2012.évi zárszámadását 
                                           42.172 e Ft bevétellel, 
                                           38.030 e Ft kiadással, 
                                             4.142 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a pénzmaradvány a körjegyzőség 
2013.I-II.havi költségvetésében kerüljön felhasználásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző 
 
Üveges Gábor polgármester Hszentandrás: 
Javasolja elfogadásra a körjegyzőség 2012.évi zárszámadását a beterjesztett 
adatokkal. Kéri a képviselőket, szavazzanak erről: 
   
Hernádszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Hernádszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2013.(IV.24.)  önkormányzati határozata a Körjegyzőség 2012.évi 
zárszámadásának elfogadásáról 
Hernádszentandrás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2012.évi zárszámadását 
                                           42.172 e Ft bevétellel, 
                                           38.030 e Ft kiadással, 
                                             4.142 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 
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A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a pénzmaradvány a körjegyzőség 
2013.I-II.havi költségvetésében kerüljön felhasználásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző 
 
 
Bukovenszki István polgármester: 
Időközben elkészült a körjegyzőség 2013.I-II.havi költségvetésének zárása, s 
hogy ne kelljen még egyszer emiatt összehívni külön a testületeket, javasolja, 
hogy vegyék napirendre a téma tárgyalását. 
 
Csobád és Hernádszentandrás községek képviselő-testületei a javaslattal 
egyhangúlag egyetértettek, a 2. napirend keretében tárgyalni kívánják a javasolt 
napirendet 3.napirendként veszik fel az Egyebek napirendi pontot. 
 
 
2./ Körjegyzőség 2013.I-II.havi zárszámadása 
     Előadó: Nevelős Gábor aljegyző 
Nevelős Gábor aljegyző:  
2012. évi bértabló 2013. áprilisára még nem állt rendelkezésre a MÁK részéről, 
mely jelentősen megnehezítette a zárszámadásoknál a bérek, járulékok stb. 
kiszámítását. E miatt a bértablókból kézi kigyűjtéssel kellett összeszámolni a 
személyi kifizetéseket, melyet szerencsére a precíz és pontos pénzügyi 
nyilvántartások alapján sikerült elvégezni.  240 e Ft-ot ki nem adott szabadság 
megváltása címén még a volt körjegyzőnek számfejtettek.  A két táblázat közötti 
eltérést ez okozza. A bevétel és a kiadás egyensúlyban van, 5.541 e.-Ft mindkét 
oldalon a 2 hónapra. 
Bukovenszki István polgármester: 
Mivel nincs további kérdés, hozzászólás, javasolja a körjegyzőség I-II. havi 
zárásának elfogadását. 
 
Csobád Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  14/2013.(IV.24.)  
önkormányzati határozata a Körjegyzőség 2013. I-II. havi zárszámadásának 
elfogadásáról 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2013. I-
II. havi zárszámadását 
                                           5.541 e Ft bevétellel, 
                                           5.541 e Ft kiadással jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző 
 
 
Üveges Gábor polgármester Hszentandrás: 
Javasolja elfogadásra a körjegyzőség 2013. I-II. havi zárszámadását a 
beterjesztett adatokkal. Kéri a képviselőket, szavazzanak erről: 
Hernádszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Hernádszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2013.(IV.24.)  önkormányzati határozata a Körjegyzőség 2013.I-II.havi 
zárszámadásának elfogadásáról 
Hernádszentandrás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2012.évi zárszámadását 
                                           5.541 e Ft bevétellel, 
                                           5.541 e Ft kiadással jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző 
 
 
                3./ Egyebek 
 
 
Üveges Gábor polgármester Hernádszentandrás: 
Jól elindult a hármas együttműködés. Úgy látja, a dolgozók is megtalálják a 
helyüket. Jó az együttműködés, zökkenőmentesnek érzi az átállást. 
Bukovenszki István, polgármester Csobád: 
Egyetért a jó együttműködéssel. Más területeken is egyre jobban tudnak 
összehangoltan, jobban működni. A közös munka elején vagyunk, véleményem 
szerint kezd kialakulni a közös, jó kapcsolat. 
Nevelős Gábor aljegyző: 
Nem volt egyszerű dolog összerakni mindent az átmenethez. Még érezhető, 
hogy ez a változás erősen tart. Ha ezt a létszámot tarthatjuk, akkor olyan feltételt 
tudunk biztosítani, hogy arra sem a lakosságnak, sem a testületeknek nem lehet 
panasza.  Még nem teljes körű a dolgozói létszám, ősszel fog visszatérni gyesről 
1 fő, akivel már talán alapszinten el lehet működtetni a 3 falut.  Kéri a 
képviselő-testületeket, hogy ők is legyenek türelmesek. 
Bukovenszki István, polgármester Csobád: 
Kéri, hogy a csobádi képviselő-testület maradjon még egy külön téma 
megtárgyalására, a hernádszentandrási testületnek megköszöni a megjelentést, a 
közös munkát és az együttes ülést befejezettnek nyilvánította.  
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Kmf. 
 
Bukovenszki István                                             Üveges Gábor 
polgármester                                                        polgármester                                                     
 
Nagyné Halmai Katalin 
jegyző                         


