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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere köszöntötte a közös testületi 
ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a sárosdi képviselő-testület határozatképes. Telek 
László és Végh László képviselők betegség miatt, Petrányiné Nagy Olga képviselő asszony 
pedig munkahelyi elfoglaltság miatt vannak távol. 
 
Virág József Hantos Község polgármestere köszöntötte az együttes ülés résztvevőit.  
Megállapította, hogy a hantosi képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Hangyál Csaba alpolgármestert és Gyömörei Barnáné képviselő-testületi tagot javasolta. 
Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem 
volt. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyével és a 
kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e?  
 
A hantosi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét és a napirendi pontokat 
egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Horváth Gábor József és Kovács Tibor Orbán képviselő-testületi tagokat javasolta. 
Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem 
volt. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyével és a 
kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e?  
 
A sárosdi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét és a napirendi pontokat 
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
 

1. 
Javaslat a körjegyzőség 2009. évi költségvetésére 

 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy az írásbeli 
előterjesztést mindenki megkapta. Sok változás nem történt, főleg nem javulás, mióta a 
koncepcióról tárgyaltak. Megkérdezte, hogy a napirendi ponthoz van-e valakinek 
hozzászólása? 
 
Zsigmondné Kovács Margit a sárosdi Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Javasolja a testületnek elfogadásra azzal, hogy az 
étkezési hozzájárulás egységes legyen a sárosdi hivatalban és a kirendeltségen is. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy a 2 E Ft 
bankkártya miatti költségtérítést tegyék máshova, hiszen ez is járulék köteles. Érdemes lenne 
megfontolni azt is, hogy a törzsgárda és egyéb jutalmakat mindegyik településen adják 
cafeteria rendszerben. Erről nem feltétlenül a testületnek kellene dönteni. De még a 
dolgozókkal egyeztetni kell. Ezzel a rendszerrel a járulékos terhek nem terhelnék az 
önkormányzatot és a dolgozók is jobban járnának. A sárosdi önkormányzat minden dolgozója 
számára abban az esetben biztosítja a természetbeni étkezési hozzájárulást, ha a saját 
konyháinkon veszik igénybe az étkezést. Ezzel kapcsolatban voltak felvetések. Az 
önkormányzat minden hónapban megrendeli az étkezési csekkeket, és egyszerre három havit, 
vagy az egész évit megrendelni megterhelő lenne, ezért célszerű lenne Hantos esetében is ezt 
az utat követni.  
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Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy hantosi kirendeltség esetében 
720 E Ft van betervezve étkezési hozzájárulásra, annyi, mint tavaly volt, 12 E Ft/fő/hó, amit 
meleg étkezési utalványban kapnak meg a dolgozók, és ezt bárhol felhasználhatják. Nyáron 
két hónapig nem működik önkormányzati konyha, de a településen más konyha igen, ezért 
választották az utalványos rendszert. Bíztatja a sárosdi testületet, hogy ugyanezt a törvényes 
példát kövesse. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy négy hivatali 
dolgozó nem veszi igénybe az óvodai, iskolai konyhát, ők 6 E Ft-os utalványt kapnak. A 
testületnek kell eldönteni, hogy hozzáteszi-e a 6 E Ft többlet összeget, fejenként, ezzel 
összesen 288 E Ft-tal lenne nagyobb az összeg egy évre. 
 
Gálné Papp Erika aljegyző: Elmondta, hogy a Ktv. 49.F.§ (2) bekezdése értelmében  az 
étkezési hozzájárulás mértéke a mindenkor SZJA törvény 1. sz. mellékletében meghatározott 
összeg. Tehát a jelenlegi SZJA szabályok szerint  vagy 6 E Ft ételvásárlásra jogosító utalvány 
, vagy 12 E Ft természetbeni étkezési hozzájárulás mértéke . Amennyiben a munkáltató a 
munkahelyen vagy elérhető környezetében tudja biztosítani az étkezést, és a dolgozó ezt 
választja, akkor havi 12 E Ft az étkezési hozzájárulás összege. A törvényben előírt mértéknél 
kevesebb nem lehet az étkezési hozzájárulás összege, a Ktv. 49F.§. (3) bekezdése alapján a 
(2) bekezdésben meghatározott mérték kétszeresére emelheti fel ezen összeget a munkáltató. 
Törvényben előírtakkal ellentétes szabályozást  az önkormányzat nem alkothat. A dolgozó 
választása alapján vagy 6.000 Ft ételvásárlásra jogosító étkezési utalványt vagy a 12.000 Ft 
értékű természetbeni étkezést veszi igénybe. Ha nem kérik a 12.000 Ft értékű természetbeni 
juttatást  a dolgozók , akkor 6 E Ft ételvásárlásra jogosító hozzájárulást kell számukra 
biztosítani. Dönthet úgy ez a négy dolgozó, hogy kéri a meleg étkeztetést.  
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy 
csökkentésről nem volt szó. Tudnak biztosítani étkezést, és nyáron arra a két hónapra, amikor 
nincs konyha, megoldható étkezési jegy adásával. 
 
 
Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy ami a megállapodásukban 
van, hogy a dolgozóknak egyforma juttatás jár, így érvényesülne. A bankkártya miatti 
költséggel nem biztos, hogy érdemes most foglalkozni. Hantoson nem lett kifizetve. Az 
üdülési csekket kellene inkább emelni. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy lehetne 
tartani egy megbeszélést a cafeteria rendszer bevezetéséről. Ez a költségvetést nem 
befolyásolja, az összegek nem változnak. Javasolta, hogy az étkezési csekket ne három 
havonta, hanem havonta rendeljék Hantosnak is. 
 
Virág József Hantos Község polgármester: Elmondta, hogy semmi akadálya a havi 
kifizetésnek.  
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel a körjegyzőség 2009. évi költségvetését, azzal, hogy a sárosdi 
köztisztviselők étkezési hozzájárulása is 12.000 Ft/fő/hó. 
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A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

3/2009 (I. 22.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetéséről 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 
2009. évi elemi költségvetését az írásos előterjesztés szerinti formában jóváhagyja. 
 
A Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetését 44.194.000,-Ft  bevételi és kiadási 
főösszeggel - az alábbiak szerint elfogadta: 
• Személyi juttatások: 33.816.000 Ft 
• Munkaadókat terhelő járulékok:  10.000.000 Ft 
• Dologi kiadások: 378.000 Ft 
• Összesen:  44.194.000 Ft 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A körjegyzőség létszámát a Képviselő-testület 14 főben határozza meg. 
 
Utasítja a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség elemi költségvetését az előterjesztésnek 
megfelelően építse be Sárosd Nagyközség 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletébe. 

 
Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
Határidő: 2009. február 15., a végrehajtásra folyamatos  

 
 
Virág József Hantos Község polgármestere: Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
körjegyzőség 2009. évi költségvetését. 
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

8/2009. (I. 22.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetéséről 
 

Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. 
évi elemi költségvetését az írásos előterjesztés szerinti formában jóváhagyja. 
 
A Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetését 44.194.000,-Ft  bevételi és kiadási 
főösszeggel - az alábbiak szerint elfogadta: 
• Személyi juttatások: 33.816.000 Ft 
• Munkaadókat terhelő járulékok:  10.000.000 Ft 
• Dologi kiadások: 378.000 Ft 
• Összesen:  44.194.000 Ft 
 
 (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A körjegyzőség létszámát a Képviselő-testület 14 főben határozza meg. 
 
Utasítja a körjegyzőt, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  
rendeletébe  Hantos Községi Önkormányzat által a  körjegyzőség 2009. évi finanszírozásához 
szükséges 15.156.000 forintot  építse be. 

 
Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
Határidő: 2009. február 15.  a végrehajtásra folyamatos  
 
 

2. 
A teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása 

 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy az ezzel 
kapcsolatos írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
 
Dosztály Csaba jegyző: Elmondta, hogy hasonlóak a kiemelt célok, mint előző évben, hiszen 
a feladatok is nagyjából azok. Az eseti célokat minden évben konkrétan meg kell határozni. 
Az idei évben egy nagy plusz feladat várható EP választás, illetve ismét nagymértékű 
jogszabályváltozás történt. Október 1-el lép hatályba a KET módosítása. Sárosd esetében elég 
sok pályázat fut még mindig. A kiemelt illetve az általános célok hasonlóak a tavalyihoz.  
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy az Általános 
céloknál a 2. pont Sárosdon kiemelt feladat is lehetne, de itt is maradhat. 
 
Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy ez a pont nem annyira 
köztisztviselői feladat, inkább önkormányzati, polgármesteri, képviselői. Lehet természetesen 
kiemelt cél is. 
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Gálné Papp Erika aljegyző: Elmondta, hogy  a testület által elfogadott célokhoz 
hozzárendelve kell az egyes   
Köztisztviselő egyéni teljesítmény céljai, feladatai a munkakörében foglaltak 
figyelembevételével.  
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy maradjon ez 
a pont az Általános céloknál. 
 
Virág József Hantos Község polgármestere: Elmondta, hogy ennek a teljesítményértékelési 
rendszernek nem sok értelme van a közszférában, inkább a versenyszférában működik. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
Szavazásra tette fel a teljesítmény követelményeket az előterjesztés szerint. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2009 (I. 22.) számú 

H a t á r o z a t a 
 

A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény 
követelményekről 2009 évre. 

 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselőik egyéni 
munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény követelményeket – az 1992. évi 
XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – 2009. évre vonatkozóan az 
alábbiakban határozza meg: 

I. Kiemelt célok: 
1.) Az önkormányzatok ciklusprogramjában meghatározott gazdasági céljainak, éves 

költségvetési irányelveinek való megfelelés, kötelező feladatainak ellátásáról való 
gondoskodás, az önkormányzati beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi 
lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok törvényes és 
gazdaságos megvalósítása. 

2.) Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a 
rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása. 

3.) A kultúrált határidőben történő és a jogszabályoknak megfelelő ügyintézés biztosítása,  
az ügyintézők képzése, továbbképzése. 

4.) A polgármester és a jegyző, aljegyző önkormányzati és államigazgatási jogkörének 
törvényes és hatékony ellátásának elősegítése, biztosítása. 

 
II. Általános célok: 

1.)Az önkormányzati intézmények szakmai munkájának elősegítése, részvétel a fenntartói 
irányításban, ellenőrzésben. 
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2.)A települések környezeti és közterületi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése, 
javítása. 
3.)A képviselő-testületek, bizottságok törvényes működési feltételeinek biztosítása,  a 
döntést megelőző dokumentumok, előterjesztések előkészítése, az alternatívák feltárása, 
közreműködés a döntések végrehajtásában. 
4.)Helyi bevételek, befizetési kötelezettségek fokozott, folyamatos figyelemmel kísérése, 
hatékonyságának javítása. 
5.) Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése és összeállítása. 
6.) A helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. 
7.) Önkormányzati társulásokkal, kistérségi együttműködéssel kapcsolatos feladatok 

törvényes és hatékony ellátása. 
 
III. Eseti célok: 

1.)Önkormányzatok működését befolyásoló jogszabályok és jogszabályváltozások 
figyelemmel kísérése, illetékesek tájékoztatása. 
2.)A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (Ket.) alapelveinek betartása,  a módosított Ket. megismerése, 
hatálybalépése után alkalmazása. 
3.)A vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek korrekt tájékoztatása, 
fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása, lehetőség 
szerinti csökkentése. 
4.)Az EU parlamenti választás megfelelő előkészítése, lebonyolítása. 
5.)Az elnyert pályázatok megvalósításában való aktív részvétel. (előkészítés, beruházás, 
elszámolás stb.) 

Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
              Dosztály Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
Virág József Hantos Község polgármestere: Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
teljesítmény követelményeket az előterjesztés szerint. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2009. (I. 22.) számú 

H a t á r o z a t a 
 

A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény 
követelményekről 2009 évre. 

 
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselőik egyéni 
munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítmény követelményeket – az 1992. évi 
XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – 2009. évre vonatkozóan az 
alábbiakban határozza meg: 
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I. Kiemelt célok: 
1) Az önkormányzatok ciklusprogramjában meghatározott gazdasági céljainak, éves 

költségvetési irányelveinek való megfelelés, kötelező feladatainak ellátásáról való 
gondoskodás, az önkormányzati beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi 
lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok törvényes és 
gazdaságos megvalósítása. 

2) Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a 
rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása. 

3) A kultúrált határidőben történő és a jogszabályoknak megfelelő ügyintézés biztosítása,  
az ügyintézők képzése, továbbképzése. 

4) A polgármester és a jegyző, aljegyző önkormányzati és államigazgatási jogkörének 
törvényes és hatékony ellátásának elősegítése, biztosítása. 

 
II. Általános célok: 
1.) Az önkormányzati intézmények szakmai munkájának elősegítése, részvétel a fenntartói 
irányításban, ellenőrzésben. 
2.) A települések környezeti és közterületi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése, 
javítása. 
3.) A képviselő-testületek, bizottságok törvényes működési feltételeinek biztosítása,  a 
döntést megelőző dokumentumok, előterjesztések előkészítése, az alternatívák feltárása, 
közreműködés a döntések végrehajtásában. 
4.)Helyi bevételek, befizetési kötelezettségek fokozott, folyamatos figyelemmel kísérése, 
hatékonyságának javítása. 
5) Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése és összeállítása. 
6) A helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. 
7) Önkormányzati társulásokkal, kistérségi együttműködéssel kapcsolatos feladatok 

törvényes és hatékony ellátása. 
III. Eseti célok: 
1.)Önkormányzatok működését befolyásoló jogszabályok és jogszabályváltozások 
figyelemmel kísérése, illetékesek tájékoztatása. 
2.)A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (Ket.) alapelveinek betartása,  a módosított Ket. megismerése, 
hatálybalépése után alkalmazása. 
3.)A vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek korrekt tájékoztatása, 
fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása, lehetőség 
szerinti csökkentése. 
4.)Az EU parlamenti választás megfelelő előkészítése, lebonyolítása. 
5.)Az elnyert pályázatok megvalósításában való aktív részvétel. (előkészítés, beruházás, 
elszámolás stb.) 

 
Felelős: Virág József polgármester 
              Gálné Papp Erika aljegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere mivel több kérdés, 
hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést és az együttes testületi ülést bezárta. 
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Virág József Hantos község polgármestere mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, 
megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
Sárosd Nagyközség jegyzője Sárosd Nagyközség polgármestere 
 
 
 
 
Horváth Gábor József Kovács Tibor Orbán 
 hitelesítő hitelesítő 
 
 
 
 Gálné Papp Erika Virág József 
Sárosd Nagyközség aljegyzője Hantos Község polgármester 
 
 
 
 
Hangyál Csaba Gyömörei Barnáné 
 hitelesítő hitelesítő 


