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Értesítjük, hogy Mórágy és Bátaapáti Községek Önkormányzatának Képviselő-

testületei  
 

 

 

2012. február 13-án  19,00 órai kezdettel 

 

 

a  mórágyi községházán  együttes  ülést tartanak, melyre ezúton tisztelettel 

meghívjuk. 

 

 

Napirendi javaslat: 

 

 

1./ Mórágy-Bátaapáti községek Körjegyzőségének  2012. évi költségvetése. 

  Előterjesztő: Bakó Józsefné körjegyző 

 

2./ A Mórágyi Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetése. 

     Előterjesztő: Glöckner Henrik polgármester 

 

3./ Beszámoló  a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról. 

     Előterjesztő: Bakó Józsefné körjegyző 

 

 

 

 

Mórágy, 2012. február 8. 

 

 

 

Glöckner Henrik  sk.                   Darabos Józsefné  sk. 

Mórágy község                                                                      Bátaapáti község 

polgármestere                                                                         polgármestere 

 

 

 



 

Mórágy-Bátaapáti Községek 

Képviselő-testületei 

 

 

Szám:329-2/2012. 

          B/141-3/2012  

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Mórágy és Bátaapáti községek Önkormányzatok Képviselő-testületeinek  2012.  

               február 13-án 19 órakor a  mórágyi községházán megtartott együttes üléséről. 

 

Jelen vannak: Mórágy község képviselő-testülete részéről: Glöckner Henrik polgármester 

 Berde Béla, Lieszkovszky Lászlóné, Illés Béla, Lieszkovszky Tamás,      

képviselők. 

 Bátaapáti község képviselő-testülete részéről: Darabos Józsefné polgármester 

Ágoston Zoltán, Tornóczky Gábor, Ilésné Nagy Mónika, Ömböli József 

képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Bakó Józsefné körjegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Szabó Lászlóné igazgatási főelóadó  

 

Az ülés levezető elnöke Glöckner Hernik Mórágy község polgármestere köszönti a 

megjelenteket, megállapítja, hogy mindkét testület határozatképes.  

 

Ezután javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra, és kéri a jelenlevőket, aki 

ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze, vagy ha más javaslata van, tegye meg. 

 

A jelenlevők a javaslat alapján – egyhangúlag, 10 igen szavazattal – az alábbi napirendi 

pontokat fogadták el: 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Mórágy-Bátaapáti községek Körjegyzőségének  2012. évi költségvetése. 

  Előterjesztő: Bakó Józsefné körjegyző 

 

2./ A Mórágyi Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetése. 

     Előterjesztő: Glöckner Henrik polgármester 

 

3./ Beszámoló  a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról. 

     Előterjesztő: Bakó Józsefné körjegyző 

 

 

4./ Egyebek 



 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 

 

1./ Mórágy-Bátaapáti községek Körjegyzőségének  2012. évi költségvetése. 

  Előterjesztő: Bakó Józsefné körjegyző 

 

A költségvetés tervezet és az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került, 

mely  részletesen, számszerűen is tartalmazza a  tényeket, adatokat.  

 

A képviselők  ezt előzetesen megismerték, az ülésen további hozzászólásuk nincs.   

A költségvetéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Mórágyi Képviselő-

testület – 5 igen  szavazattal - egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatot: 

 

 

   2/2012.(II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Mórágy-Bátaapáti Községek Körjegyzőségének 2012. évi 

költségvetése. 

 

1. Mórágy község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Körjegyzőség 2012. évi költségvetését és annak előterjesztését annak 

mellékletei szerint elfogadja. 

E szerint a körjegyzőség 

 

a.) bevételi főösszege:  34.460.216.-Ft, melyből  

   önkormányzati támogatá: 34.460.216- Ft 

 

b.) kiadási főösszege:   34.460.216..-Ft 

     melyből: 

ba.) személyi jellegű juttatás:   24.869.878.-Ft 

bb.) munkaadókat terhelő juttatás:    6.504.381.-Ft 

bc.) dologi és egyéb folyó kiadás:    3.085.975.-Ft 

 

2. A Képviselő-testületek a körjegyzőség dolgozói cafetéria-juttatásának    

   mértékét  bruttó 200.000.-forint összegben.     

 

3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti 

költségvetést Mórágy Község Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetési javaslatába építse be és a körjegyzőség finanszírozását 

Mórágy Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 

javaslatában eszerint tervezze. 

 

   Határidő: azonnali 

   Felelős: Glöckner Henrik polgármester 

 

 

A költségvetéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el, a Bátaapáti Képviselő-

testület – 5 igen  szavazattal - egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatot: 

 



 

 

   5/2012.(II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Mórágy-Bátaapáti Községek Körjegyzőségének 2012. évi 

költségvetése. 

 

1. Bátaapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Körjegyzőség 2012. évi költségvetését és annak előterjesztését annak 

mellékletei szerint elfogadja. 

E szerint a körjegyzőség 

 

a.) bevételi főösszege:  34.460.216.-Ft, melyből  

              önkormányzati támogatá: 34.460.216- Ft 

 

b.) kiadási főösszege:   34.460.216..-Ft 

     melyből: 

ba.) személyi jellegű juttatás:   24.869.878.-Ft 

bb.) munkaadókat terhelő juttatás:    6.504.381.-Ft 

bc.) dologi és egyéb folyó kiadás:    3.085.975.-Ft 

 

2. A Képviselő-testületek a körjegyzőség dolgozói cafetéria-juttatásának    

   mértékét  bruttó 200.000.-forint összegben.     

 

3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti 

költségvetést Bátaapáti Község Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetési javaslatába építse be és a körjegyzőség finanszírozását 

Bátaapáti Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 

javaslatában eszerint tervezze. 

 

   Határidő: azonnali 

   Felelős: Darabos Józsefné  Henrik polgármester 

 

 

 

 

 

2./ A Mórágyi Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetése. 

     Előterjesztő: Glöckner Henrik polgármester 

 

 

A költségvetés  és az írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. 

 

 

 

 

A költségvetéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Mórágyi Képviselő-

testület – 5 igen  szavazattal - egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatot: 

                     

 



   3/2012.(II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Mórágyi Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetése. 

 

1. Mórágy község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mórágyi 

Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetését az előterjesztés és 

annak mellékletei szerint elfogadja. Eszerint a Mórágyi Általános Iskola 

és Óvoda  

 

a.) bevételi főösszege:  123.549.690.-  Ft 

     ebből önkormányzati támogatás:   112.200.690.- Ft 

     saját bevétel:                                    11.349.000.- Ft 

 

b.) kiadási főösszege:              123.549.690.-  Ft 

aa.) személyi jellegű juttatás:     75.182.550.- Ft 

bb.) munkaadókat terhelő juttatás:        20.258.140.- Ft 

cc.) dologi és egyéb folyó kiadás:    28.109.000.- Ft 

 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti 

költségvetést Mórágy Község Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetési javaslatába építse be és a Mórágyi Általános Iskola és 

Óvoda   finanszírozását Bátaapáti  Község Önkormányzatának 2012. 

évi költségvetési javaslatában eszerint tervezze. 

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős: Glöckner Henrik polgármester 

 

 

 

A költségvetéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bátaapáti  Képviselő-

testület – 5 igen  szavazattal - egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatot: 

                     

    

                                   6/2012.(II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Mórágyi Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetése. 

 

1. Bátaapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mórágyi 

Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetését az előterjesztés és 

annak mellékletei szerint elfogadja. Eszerint a Mórágyi Általános Iskola 

és Óvoda  

 

a.) bevételi főösszege:  123.549.690.-  Ft 

     ebből önkormányzati támogatás:  112.200.690.-  Ft 

     saját bevétel:                                    11.349.000.- Ft 

 

b.) kiadási főösszege:              123.549.690.-  Ft 

aa.) személyi jellegű juttatás:     75.182.550.- Ft 

bb.) munkaadókat terhelő juttatás:        20.258.140.- Ft 

cc.) dologi és egyéb folyó kiadás:    28.109.000.- Ft 



 

  2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti   

költségvetést Bátaapáti Község Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetési javaslatába építse be és a Mórágyi Általános Iskola és 

Óvoda   finanszírozását Bátaapáti  Község Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetési javaslatában eszerint tervezze. 

 

            Határidő: azonnal 

            Felelős: Darabos Józsefné polgármester 

 

 

 

3./ Beszámoló  a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról. 

     Előterjesztő: Bakó Józsefné körjegyző 

 

 

A írásos előterjesztés a képviselők részére megküldésre került, mely  részletesen tartalmazza a 

Körjegyzőség elmúlt évi  tevékenységét, ügyköreit – mindkét társtelepülés vonatkozásában  

számszerűen is tartalmazza a  tényeket, adatokat.  

 

Illés Béla elmondja, hogy igen részletesen számolt be a körjegyző a körjegyzőség munkájáról, 

jónak értékeli a beszámolót.  

 

A képviselők  az ülésen további hozzászólásuk nem tettek.   

 

Mórágy község Önkormányzatának  Képviselő-testülete – 5 igen  szavazattal - egyhangúlag 

hozta meg az alábbi határozatot: 

                     

 

 

                                    4/2012.(II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A körjegyzőség 2011. évi munkájának értékelése. 

 

Mórágy  község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mórágy-

Bátaapáti Községek Körjegyzőségének  2011. évi munkájáról szóló 

beszámolót a melléklet szerint elfogadja.  

   Határidő: azonnal 

   Felelős: Glöckner Henrik polgármester 

 

 

                     

 

 

Bátaapáti  község Önkormányzatának  Képviselő-testülete – 5 igen  szavazattal - egyhangúlag 

hozta meg az alábbi határozatot: 

                     

 

 

                                     



                                    7/2012.(II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A körjegyzőség 2011. évi munkájának értékelése. 

 

Bátaapáti  község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mórágy- 

Bátaapáti Községek Körjegyzőségének  2011. évi munkájáról szóló 

beszámolót a melléklet szerint elfogadja.  

   Határidő: azonnal 

   Felelős: Darabos Józsefné polgármester 

 

 

 

 

Az együttes ülésen bejelentés, hozzászólás nem volt, a levezető elnök megköszöni az azon 

való részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

kmft. 

 

 

Glöckner Henrik                                                                                Darabos Józsefné 
 Mórágy község                                                                                     Bátaapáti község 

 polgármestere                                                                                         polgármestere 

 

 

 

                                                          Bakó Józsefné 

                                                              körjegyző 

 

 


