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K é s z ü l t:           Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, 

Mikekarácsonyfa, Zebecke Községek Önkormányzatai 

Képviselőtestületeinek 2018. február 7-én  17,30  órai kezdettel 

megtartott nyilvános együttes üléséről  

 

 

Az ülés helye:  Kultúrház  

                                   C s ö m ö d é r       

                                                   

 

Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív alapján  

 

 

 

Napirend előtt:  

 

Becze József  levezető elnök,  Csömödér  község polgármestere köszöntötte a megjelenteket. 

Megállapította, hogy Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, 

Mikekarácsonyfa, Zebecke Községek Képviselőtestületei határozatképesek, mivel a 

megválasztott képviselőtestületi tagoknak több, mint a fele jelen van – a határozatképességet 

képviselőtestületenként tekintve.  

 

Ezt követően az ülést megnyitotta.  

 

Az együttes ülés  egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:  

 

N a p i r e n d:   

 

1. Bevándorlásszervező irodák és szervezetek elutasítása 

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

Előterjesztés: írásban   

 

2. Rendőrkapitány beszámolója  a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról  

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

Előterjesztés: írásban  

 

3. Beszámoló a Csömödéri  Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról  

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

Előterjesztés: írásban  

 

4. A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása  

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

Előterjesztés: írásban  

 

5. A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása  

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

Előterjesztés: írásban  
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6. Beszámoló a védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

Előterjesztés: írásban  

 

7. Védőnői szolgálat  2018. évi költségvetésének elfogadása  

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

Előterjesztés: írásban  

 

 

Becze József Csömödér  község polgármestere  Varga Miklós Zebecke községi  képviselő – 

testületi tagot javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 

A  jelenlévők a javaslattal egyetértettek.   

 

 

N a p i r e n d   tárgyalása:  

 

1. Bevándorlásszervező irodák és szervezetek elutasítása 

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
 

Az írásos előterjesztést a képviselőtestületek tagjai előre kézhez kapták.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés  nem hangzott el, ezt 

követően  Becze József Csömödér község polgármestere, levezető elnök ismertette a 

határozati javaslatot, majd képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.  

 

Barlahida     Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatokat hozta:  

 

           1/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Barlahida  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elutasítja a  

 Soros – tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező  

irodát működtessenek.  

 

 Határidő:  2018. február 16.  

 Felelős:    Hári Barnabás polgármester  

 

 

 2/2018. (II.07.) számú határozat  

 

Barlahida   Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a  településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 

bevándorlásszervező Soros – szervezetek ellen. 

 

Határidő:    2018. február 16. 

Felelős:      Hári Barnabás   polgármester 
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Csömödér    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatokat hozta:  

 

           1/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Csömödér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elutasítja a  

Soros – tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát    

működtessenek.  

 

 Határidő:  2018. február 16.  

 Felelős:    Becze József polgármester  

 

 

  2/2018. (II.07.) számú határozat  

 

Csömödér   Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott , 

hogy a  településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 

bevándorlásszervező Soros – szervezetek ellen. 

 

Határidő:    2018. február 16. 

Felelős:      Becze József   polgármester 

 

 

Hernyék    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatokat hozta:  

 

           1/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Hernyék  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elutasítja a  

Soros – tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát   

működtessenek.  

 

 Határidő:  2018. február 16.  

 Felelős:    Bundics Tibor polgármester  

 

 

 2/2018. (II.07.) számú határozat  

 

Hernyék   Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott , 

hogy a  településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 

bevándorlásszervező Soros – szervezetek ellen. 

 

Határidő:    2018. február 16. 

Felelős:     Bundics Tibor    polgármester 
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Iklódbördőce   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete   4  „igen” szavazattal az 

alábbi határozatokat hozta: 

 

 

           2/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Iklódbördőce  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elutasítja a  

Soros – tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát   

működtessenek.  

 

 Határidő:  2018. február 16.  

 Felelős:    Sabján Krisztián polgármester  

 

 

 3/2018. (II.07.) számú határozat  

 

Iklódbördőce   Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott , 

hogy a  településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 

bevándorlásszervező Soros – szervezetek ellen. 

 

Határidő:    2018. február 16. 

Felelős:     Bundics Tibor    polgármester 

 

Kissziget   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete   3  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

 

           1/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Kissziget  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elutasítja a  

Soros – tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát   

működtessenek.  

 

 Határidő:  2018. február 16.  

 Felelős:    Fehér Gyuláné  polgármester  

 

 

 2/2018. (II.07.) számú határozat  

 

Kissziget   Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott , 

hogy a  településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 

bevándorlásszervező Soros – szervezetek ellen. 

 

Határidő:    2018. február 16. 

Felelős:       Fehér Gyuláné   polgármester 
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Mikekarácsonyfa   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 5  „igen” szavazattal az 

alábbi határozatokat hozta: 

 

1/2018. (II.07.) számú határozat  

 

Mikekarácsonyfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elutasítja   a  Soros – 

tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát   működtessenek.  

 

 Határidő:  2018. február 16.  

 Felelős:    Szabó Józsefné  polgármester  

 

 

 2/2018. (II.07.) számú határozat  

 

Mikekarácsonyfa   Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott , hogy 

a  településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 

bevándorlásszervező Soros – szervezetek ellen. 

 

Határidő:    2018. február 16. 

            Felelős:       Szabó Józsefné   polgármester 

 

 

Zebecke   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 2  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

 

 

         1/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Zebecke   Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elutasítja a  

Soros – tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát   

működtessenek.  

 

 Határidő:  2018. február 16.  

 Felelős:    Kereszturi József  polgármester  

 

 

 2/2018. (II.07.) számú határozat  

 

Zebecke   Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott , 

hogy a  településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 

bevándorlásszervező Soros – szervezetek ellen. 

 

Határidő:    2018. február 16. 

            Felelős:       Kereszturi József   polgármester 
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Dr. Vajda  Gábor rendőrkapitány, valamint  Gróf János alezredes a Lenti Rendőrkapitányság 

részéről az ülésterembe megérkezett.  

 

 

2. Rendőrkapitány beszámolója  a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról  

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

 

Az írásos előterjesztést  a képviselőtestületek tagjai előre kézhez kapták.  

 

Becze József  Csömödér Község polgármestere köszöntötte a  vendégeket.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, ezt követően  Becze József, 

Csömödér község polgármestere ismertette a határozati javaslatot, majd 

képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.  

 

Barlahida     Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

3/2018. (II.07.) számú határozat 

 

Barlahida   Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a 

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló  beszámolót az 

előterjesztésben foglaltak  szerint 

e l f o g a d j a  és  t u d o m á  s u l  veszi. 

 

Felelős:   Hári Barnabás    polgármester 

 

Csömödér    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

3/2018. (II.07.) számú határozat 

 

Csömödér  Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló  beszámolót az 

előterjesztésben foglaltak  szerint 

e l f o g a d j a  és  t u d o m á  s u l  veszi. 

 

Felelős:   Becze József   polgármester 

 

Hernyék    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

3/2018. (II.07.) számú határozat 

 

Hernyék   Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
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beszámolót az előterjesztésben foglaltak  szerint 

e l f o g a d j a  és  t u d o m á  s u l  veszi. 

 

Felelős:   Bundics Tibor      polgármester 

 

 

Iklódbördőce   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

4/2018. (II.07.) számú határozat 

 

Iklódbördőce   Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló  beszámolót az 

előterjesztésben foglaltak  szerint 

e l f o g a d j a  és  t u d o m á  s u l  veszi. 

 

Felelős:   Sabján Krisztián  polgármester 

 

Kissziget    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete   3  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

3/2018. (II.07.) számú határozat 

 

Kissziget  Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló  beszámolót az 

előterjesztésben foglaltak  szerint 

e l f o g a d j a  és  t u d o m á  s u l  veszi. 

 

Felelős:  Fehér Gyuláné   polgármester 

 

Mikekarácsonyfa     Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

3/2018. (II.07.) számú határozat 

 

Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete   a település 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az 

azzal kapcsolatos feladatokról szóló  beszámolót az előterjesztésben foglaltak  szerint 

e l f o g a d j a  és  t u d o m á  s u l  veszi. 

 

Felelős:   Szabó Józsefné   polgármester 
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Zebecke     Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 2  „igen” szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

3/2018. (II.07.) számú határozat 

 

Zebecke   Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló  beszámolót az 

előterjesztésben foglaltak  szerint 

          e l f o g a d j a  és  t u d o m á  s u l  veszi.  

                               

          Felelős:   Kereszturi József    polgármester  

 

 

Dr. Vajda  Gábor  rendőrkapitány és Gróf János alezredes  az üléstermet elhagyta.  

 

3. Beszámoló a Csömödéri  Közös Önkormányzati Hivatal  2017. évi munkájáról   

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

 

A beszámolóról készült írásos előterjesztést a  képviselőtestületek tagjai előre kézhez kapták.  

  

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, ezt 

követően  Becze József  levezető elnök ismertette a határozati javaslatot, majd 

képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.  

 

Csömödér   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:                        

             

           4/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Csömödér  Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 

 Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal  2017. évi  

 munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak  

 szerint  e l f o g a d j a  és  t u d o m á  s u l  veszi.  

                               

            Felelős:   Becze József  polgármester  

                               

 

Kissziget   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete   3   „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

   

           4/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Kissziget   Község Önkormányzata  Képviselőtestülete a 

 Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal  2017. évi 

 munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak  

 szerint  e l f o g a d j a  és  t u d o m  á s  u l  veszi.  

                               

           Felelős:  Fehér Gyuláné  polgármester  
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Hernyék     Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  5  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

4/2017. (II.07.) számú határozat  

 

Hernyék   Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal  2017. évi munkájáról szóló beszámolót az  

előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a  és  t u d o m á s  u l   v e s z i.  

                               

Felelős:  Bundics Tibor polgármester  

 

 

Iklódbördőce  Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  4 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

5/2018. (II.07.) számú határozat  

 

Iklódbördőce  Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal  2017. évi munkájáról 

 szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j  a   

 és  t u d o m á  s u l  veszi.  

 

          Felelős: Sabján Krisztián     polgármester  

 

 

Barlahida    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  4  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

4/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Barlahida  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

 Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  

 munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak 

 szerint  e l f o g a d j a  és  t u d o m á s u l  veszi.  

                               

           Felelős: Hári Barnabás   polgármester  

                          

Mikekarácsonyfa   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  

  

           4/2017. (II.07.) számú határozat  

 

 Mikekarácsonyfa  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

 Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  

 munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak 

 szerint  e l f o g a d j a   és  t u d o m á s u l  veszi.  

                               

           Felelős: Szabó Józsefné  polgármester  
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Zebecke Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 2 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

           

           4/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Zebecke   Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 

 Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

 munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak 

 szerint  e l f o g a d j a  és  t u d o m á  s u l  veszi.  

                               

          Felelős:   Kereszturi József   polgármester  

 

 

4. A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása  

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

 

Az írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés  nem hangzott el, ezt 

követően Sabján Krisztián Iklódbördőce  község polgármestere, levezető elnök ismertette a 

határozati javaslatot, majd képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.   

 

Csömödér    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

 5/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Csömödér   Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

            a Csömödéri  Közös Önkormányzati Hivatal  

 2017. évi  teljesített költségvetésének  

 

        bevételi főösszegét            38.682     ezer   Ft-ban 

                   kiadási főösszegét             37.962     ezer Ft-ban 

 

                          állapítja meg.  

 

  A kiadásokból:  

 

          személyi juttatás:         26.769  ezer Ft  

                     munkaadói járulék:        5.952  ezer Ft   

                     dologi kiadások:             5.241  ezer Ft  

                                            

                    összegben kerül megállapításra.  

 

                    Felelős:   Kovácsné Horváth Anikó jegyző 
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Kissziget  Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

           5/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Kissziget   Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

            a Csömödéri  Közös Önkormányzati Hivatal  

 2017. évi  teljesített költségvetésének  

 

         bevételi főösszegét         38.682    ezer   Ft-ban 

                   kiadási főösszegét           37.962   ezer Ft-ban 

 

                          állapítja meg.  

 

  A kiadásokból:  

 

          személyi juttatás:         26.769   ezer Ft  

                     munkaadói járulék:        5.952   ezer Ft   

                     dologi kiadások:             5.241   ezer Ft  

                                            

                    összegben kerül megállapításra.  

 

                    Felelős:   Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

           

  

 

Hernyék   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

            5/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Hernyék   Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

            a Csömödéri  Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  teljesített  

            költségvetésének  

 

         bevételi főösszegét      38.682    ezer   Ft-ban 

                    kiadási főösszegét       37.962   ezer Ft-ban 

 

                          állapítja meg.  

 

  A kiadásokból:  

 

          személyi juttatás:         26.769  ezer Ft  

                     munkaadói járulék:        5.952  ezer Ft   

                     dologi kiadások:             5.241  ezer Ft  

                                            

                    összegben kerül megállapításra.  

 

                    Felelős:   Kovácsné Horváth Anikó jegyző 
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Iklódbördőce  Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

 

 6/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Iklódbördőce   Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

            a Csömödéri  Közös Önkormányzati Hivatal  

 2017. évi  teljesített költségvetésének  

 

        bevételi főösszegét    38.682    ezer   Ft-ban 

                   kiadási főösszegét     37.962   ezer Ft-ban 

 

                          állapítja meg.  

 

  A kiadásokból:  

 

          személyi juttatás:         26.769 ezer Ft  

                     munkaadói járulék:        5.952  ezer Ft   

                     dologi kiadások:             5.241  ezer Ft  

                                            

                    összegben kerül megállapításra.  

 

                    Felelős:   Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

  

 

Barlahida    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

                            

           5/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Barlahida   Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  

            a Csömödéri  Közös Önkormányzati Hivatal  

 2017. évi  teljesített költségvetésének  

 

       bevételi főösszegét  38.682   ezer   Ft-ban 

                  kiadási főösszegét    37.962   ezer Ft-ban 

 

                          állapítja meg.  

 

  A kiadásokból:  

 

          személyi juttatás:         26.769  ezer Ft  

                     munkaadói járulék:        5.952  ezer Ft   

                     dologi kiadások:             5.241  ezer Ft  

                                            

                    összegben kerül megállapításra.  

 

                    Felelős:   Kovácsné Horváth Anikó jegyző 
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Mikekarácsonyfa   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  

                      

 5/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Mikekarácsonyfa   Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

            a Csömödéri  Közös Önkormányzati Hivatal  

            2017. évi  teljesített költségvetésének  

 

       bevételi főösszegét   38.682    ezer   Ft-ban 

                  kiadási főösszegét    37.962    ezer Ft-ban 

 

                          állapítja meg.  

 

  A kiadásokból:  

 

          személyi juttatás:         26.769  ezer Ft  

                     munkaadói járulék:        5.952  ezer Ft   

                     dologi kiadások:             5.241  ezer Ft  

                                            

                    összegben kerül megállapításra.  

 

                    Felelős:   Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

 

                                           

    

Zebecke  Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  3  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

 5/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Zebecke   Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

            a Csömödéri  Közös Önkormányzati Hivatal  

 2017. évi  teljesített költségvetésének  

 

         bevételi főösszegét  38.682    ezer   Ft-ban 

                  kiadási főösszegét    37.962   ezer Ft-ban 

 

                          állapítja meg.  

 

  A kiadásokból:  

 

          személyi juttatás:         26.769 ezer Ft  

                     munkaadói járulék:        5.952 ezer Ft   

                     dologi kiadások:             5.241  ezer Ft  

                                            

                    összegben kerül megállapításra.  

 

                    Felelős:   Kovácsné Horváth Anikó jegyző 
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5. A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal  2018.  évi költségvetésének elfogadása  

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

 

Az írásos előterjesztést  a képviselőtesti tagok előre kézhez kapták, az előterjesztés ezen 

jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban  hozzászólás, illetve kiegészítés  nem hangzott el, ezt 

követően Becze József levezető elnök ismertette a határozati javaslatot, majd 

képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.   

 

 

 

Csömödér    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  4  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

                                    6/2018. (II.07.) számú határozat  

 

   Csömödér    Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

   a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  

   költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  

   38.001  ezer Ft-ban állapítja meg.  

 

                                     Ebből:  

  

    személyi juttatás:        27.112   ezer Ft 

        munkaadót terh.jár:       3.720  ezer Ft 

        dologi kiadás:                7.169  ezer Ft.  

 

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges          

intézkedést  tegye meg.  

 

   Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

     

 

 

 

Kissziget  Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

    

                        6/2018. (II.07.) számú határozat  

 

   Kissziget    Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

   a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  

   költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  

   38.001  ezer Ft-ban állapítja meg.  
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                                Ebből:  

  

    személyi juttatás:        27.112   ezer Ft 

        munkaadót terh.jár:       3.720  ezer Ft 

        dologi kiadás:                7.169  ezer Ft.  

 

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges          

intézkedést  tegye meg.  

 

   Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

     

  

 

Hernyék   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  5 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

        

             6/2018. (II.07.) számú határozat  

 

   Hernyék    Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

   a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  

   költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  

   38.001  ezer Ft-ban állapítja meg.  

 

                                     Ebből:  

  

    személyi juttatás:        27.112   ezer Ft 

        munkaadót terh.jár:       3.720  ezer Ft 

        dologi kiadás:                7.169  ezer Ft.  

 

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges          

intézkedést  tegye meg.  

 

   Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

     

 

 

Iklódbördőce     Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  4   „igen” szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  

 

            7/2018. (II.07.) számú határozat  

 

   Iklódbördőce    Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

   a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  

   költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  

   38.001  ezer Ft-ban állapítja meg.  

 

                                     

 

 

 



16 

 

 

                                 Ebből:  

  

    személyi juttatás:        27.112   ezer Ft 

        munkaadót terh.jár:       3.720  ezer Ft 

        dologi kiadás:                7.169  ezer Ft.  

 

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges          

intézkedést  tegye meg.  

 

   Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

     

    

 

Barlahida    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  4  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

             6/2018. (II.07.) számú határozat  

 

   Barlahida    Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

   a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  

   költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  

   38.001  ezer Ft-ban állapítja meg.  

 

                                     Ebből:  

  

    személyi juttatás:        27.112   ezer Ft 

        munkaadót terh.jár:       3.720  ezer Ft 

        dologi kiadás:                7.169  ezer Ft.  

 

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges          

intézkedést  tegye meg.  

 

   Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

     

 

 

 

Mikekarácsonyfa     Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  

 

            6/2018. (II.07.) számú határozat  

 

Mikekarácsonyfa    Község Önkormányzata Képviselőtestülete  a 

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét 38.001  ezer Ft-ban állapítja meg.  
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                                Ebből:  

  

    személyi juttatás:        27.112   ezer Ft 

        munkaadót terh.jár:       3.720  ezer Ft 

        dologi kiadás:                7.169  ezer Ft.  

 

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges          

intézkedést  tegye meg.  

 

   Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

 

 

Zebecke  Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  2 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

                                    

                                  6/2017. (II.07.) számú határozat  

 

   Zebecke  Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

   a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  

   költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  

   38.001  ezer Ft-ban állapítja meg.  

 

   Ebből:  

  

    személyi juttatás:        27.112   ezer Ft 

        munkaadót terh.jár:       3.720  ezer Ft 

        dologi kiadás:                7.169  ezer Ft. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedést  tegye meg.  

 

   Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

    

 

6. Beszámoló a védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

 

Az írásos beszámolót a  képviselőtestület tagjai  előre kézhez kapták, valamint ezen anyag a  

jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés  nem hangzott el, ezt 

követően Becze József Csömödér  község polgármestere, levezető elnök ismertette a 

határozati javaslatot, majd a Csömödéri székhelyű védőnői szolgálatot fenntartó Csömödér, 

Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke községek vonatkozásában  képviselőtestületenként feltette 

szavazásra azt.   
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Csömödér    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  4  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 7/2018. (II.07.) számú határozat 

 

 Csömödér Község Önkormányzata Képviselőtestülete a  

 Csömödér-i székhelyű védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról  

 szóló b e s z á m o l ó t  az előterjesztésben  foglaltak szerint  

 tudomásul  veszi.  

 

            Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

    

 

Iklódbördőce    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete  4 „igen” szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  

  

  

 

8/2018. (II.07.) számú határozat 

 

 Iklódbördőce  Község Önkormányzata Képviselőtestülete a  

 Csömödér-i székhelyű védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról  

 szóló b e s z á m o l ó t  az előterjesztésben  foglaltak szerint  

 tudomásul  veszi.  

 

            Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

    

 

Zebecke Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

             

7/2018. (II.07.) számú határozat 

 

 Zebecke   Község Önkormányzata Képviselőtestülete a  

 Csömödér-i  székhelyű védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról  

szóló b e s z á m o l ó t  az előterjesztésben  foglaltak szerint tudomásul     veszi.  

 

            Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

    

 

Kissziget   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

                             

           7/2018. (II.07.) számú határozat 

 

Kissziget Község Önkormányzata Képviselőtestülete a  

Csömödér-i székhelyű védőnői  szolgálat 2017. évi munkájáról  

szóló b e s z á m o l ó t  az előterjesztésben  foglaltak szerint tudomásul  veszi.  



19 

 

 

           Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

    

 

 

Majd ezt követően pedig Barlahida, Hernyék, Mikekarácsonyfa községek vonatkozásában  a 

Novai székhelyű védőnői szolgálat beszámolóját tette fel szavazásra a levezető elnök.  

 

 

Barlahida    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

           7/2018. (II.07.) számú határozat 

 

 Barlahida   Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Novai  

 székhelyű védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról szóló  

 b e s z á m o l ó t  az előterjesztésben  foglaltak szerint tudomásul  veszi 

 

            Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

    

 

Hernyék    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

          7/2018. (II.08.) számú határozat 

 

 Hernyék   Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Novai  

 székhelyű védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról szóló  

 b e s z á m o l ó t  az előterjesztésben  foglaltak szerint tudomásul  veszi 

 

           Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

    

 

Mikekarácsonyfa    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  

 

           7/2018. (II.07.) számú határozat 

 

 Mikekarácsonyfa   Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Novai  

 székhelyű védőnői szolgálat 2017 . évi munkájáról szóló  

 b e s z á m o l ó t  az előterjesztésben  foglaltak szerint tudomásul  veszi 

 

            Felelős:      Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
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6. Védőnői szolgálat  2018. évi költségvetésének elfogadása  

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

 

Az írásos előterjesztést  a képviselőtestületi tagok előre kézhez kapták, az írásos előterjesztés 

csatolva  a jegyzőkönyvhöz.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés  nem hangzott el, ezt 

követően Becze József levezető elnök ismertette a határozati javaslatot, majd  a védőnői 

szolgálatot fenntartó Csömödér, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke községek vonatkozásában 

képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.   

 

Csömödér  Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

           8/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Csömödér   Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

 a Csömödér  székhelyű védőnői szolgálat 2018. évi bevételi és  

 kiadási főösszegét  3.928  ezer  Ft-ban állapítja meg.  

 

 Ebből:  

  

 személyi juttatás:           2.866  ezer Ft 

 munkaadókat terh.jár.:      548  ezer Ft  

 dologi kiadás:                   514 ezer Ft. 

  

            Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést   tegye meg.  

 

  Felelős:    Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

 

 

Iklódbördőce  Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 4   „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

 9/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Iklódbördőce   Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

 a Csömödér  székhelyű védőnői szolgálat 2018. évi bevételi és  

 kiadási főösszegét  3.928  ezer  Ft-ban állapítja meg.  

 

 Ebből:  

  

 személyi juttatás:           2.866  ezer Ft 

 munkaadókat terh.jár.:      548  ezer Ft  

 dologi kiadás:                   514 ezer Ft. 
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           Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést   tegye meg.  

 

 Felelős:    Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

 

 

Zebecke   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 2  „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

  

  8/2018. (II.07.) számú határozat  

 

 Zebecke   Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

 a Csömödér  székhelyű védőnői szolgálat 2018. évi bevételi és  

 kiadási főösszegét  3.928  ezer  Ft-ban állapítja meg.  

 

 Ebből:  

  

 személyi juttatás:           2.866  ezer Ft 

 munkaadókat terh.jár.:      548  ezer Ft  

 dologi kiadás:                   514 ezer Ft. 

  

           Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést   tegye meg.  

 

 Felelős:    Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

 

 

 

Kissziget    Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „igen” szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

                              

   

           8/2017. (II.07.) számú határozat  

 

 Kissziget   Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  

 a Csömödér  székhelyű védőnői szolgálat 2018. évi bevételi és  

 kiadási főösszegét  3.928  ezer  Ft-ban állapítja meg.  

 

 Ebből:  

  

 személyi juttatás:           2.866  ezer Ft 

 munkaadókat terh.jár.:      548  ezer Ft  

 dologi kiadás:                   514 ezer Ft. 

  

           Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést   tegye meg.  

 

 Felelős:    Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
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Az együttes ülésen több hozzászólás, illetve felvetés   nem hangzott el a jelenlévők részéről,    

Becze József  levezető elnök megköszönte a jelenlévőknek a  részvételt és az ülést  18,30  

órakor bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Kovácsné Horváth Anikó                  Hári Barnabás                            Becze József                                                       

jegyző                                                  polgármester                             polgármester  

 

 

 

 

 

Sabján Krisztián                            Bundics Tibor                        Fehér Gyuláné   

polgármester                            polgármester                          polgármester  

 

   

 

 

 

 

Szabó Józsefné                                     Kereszturi József  

polgármester                                         polgármester                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Miklós  

jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 

 

 

 

  


