
Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szőkedencs, Tikos, Vörs 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

Együttes ülési jegyzőkönyve 

 

 
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határzatai: 

 

96/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A 2012. november 28-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

97/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. I-III. n. évi költ- 

   ségvetési beszámolójának elfogadása 

 

98/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2013. évi költségvetési 

   koncepciójának elfogadása 

 

99/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Társulási Tanács munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

 

100/2012. (XI.28.)kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2012. I-III. n. évi költségvetési beszámolójának 

   elfogadása 

 

101/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

 

102/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a 2013. 

   évi teljesítménykövetelmények meghatározása 

 

 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai: 

 

178/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A 2012. november 28-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

179/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. I-III. n. évi költ- 

   ségvetési beszámolójának elfogadása 

 

180/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2013. évi költségvetési 

   koncepciójának elfogadása 

 



181/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Társulási Tanács munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

 

 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai: 

 

166/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A 2012. november 28-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

167/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. I-III. n. évi költ- 

   ségvetési beszámolójának elfogadása 

 

168/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2013. évi költségvetési 

   koncepciójának elfogadása 

 

169/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Társulási Tanács munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

 

170/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2012. I-III. n. évi költségvetési beszámolójának 

   elfogadása 

 

171/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

 

172/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a 2013.  

   évi teljesítménykövetelmények meghatározása 

 

 

Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai: 

 

57/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A 2012. november 28-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

58/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. I-III. n. évi költ- 

   ségvetési beszámolójának elfogadása 

 

59/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2013. évi költségvetési 

   koncepciójának elfogadása 

 

60/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Társulási Tanács munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

 



 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai: 

 

124/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A 2012. november 28-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

125/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. I-III. n. évi költ- 

   ségvetési beszámolójának elfogadása 

 

126/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2013. évi költségvetési 

   koncepciójának elfogadása 

 

127/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Társulási Tanács munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

 

128/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2012. I-III. n. évi költségvetési beszámolójának 

   elfogadása 

 

129/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

 

130/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a 2013.  

   évi teljesítménykövetelmények meghatározása 

 

 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai: 

 

78/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A 2012. november 28-ai együttes ülés napirendjének elfogadása 

 

79/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. I-III. n. évi költ- 

   ségvetési beszámolójának elfogadása 

 

80/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2013. évi költségvetési 

   koncepciójának elfogadása 

 

81/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Társulási Tanács munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

 

82/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2012. I-III. n. évi költségvetési beszámolójának 

   elfogadása 



 

83/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség 2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

 

84/2012. (XI.28.) kt. határozat: 

   A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a 2013.  

   évi teljesítménykövetelmények meghatározása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. számú 

 

 

Együttes jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi, Balatonberényi, Holládi, Szőkedencsi, Tikosi és Vörsi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. november 28-án 14,30 órakor a 

balatonszentgyörgyi Községháza dísztermében megtartott együttes nyilvános üléséről.  

 

 

Jelen vannak: 

  Balatonszentgyörgy    Balatonberény 

 Nagy Lajos  polgármester  Horváth László polgármester 

 Ángyán Attiláné képviselő  Horváth Zoltán képviselő 

 Farkas László  képviselő  Ifi Béla  képviselő 

 Navrasics Endre képviselő  Zibák Istvánné képviselő 

 

 

   Hollád     Szőkedencs 

 Mózes Marianna polgármester  Komári József  polgármester 

 Gaál Melinda  alpolgármester Papp Sándorné képviselő 

 Sifter Aranka  képviselő  Somogyi László képviselő 

 Tordai Judit  képviselő  Tóth József  képviselő 

 

 

   Tikos     Vörs 

 Kónya László  polgármester  Kálmán Zoltán képviselő 

 Bogdán Géza  képviselő  Péter Szabolcs  képviselő

 Rajkai Istvánné képviselő  Szekeres Zoltán képviselő 

       (Ügyrendi Biz. elnöke) 

        

 

 

Tanácskozási joggal:  Török Csilla körjegyző 

    Schenk István jegyző 

 

 

Nagy Lajos Balatonszentgyörgy polgármestere köszönti a képviselő-testületek tagjait.  

Megállapítja, hogy a balatonszentgyörgyi képviselő-testület tagjai közül 4 fő, a 

balatonberényi képviselő-testület tagjai közül 4 fő, a holládi képviselő-testület tagjai 

közül 4 fő, a szőkedencsi képviselő-testület tagjai közül 4 fő, a tikosi képviselő-testület 

tagjai közül 3 fő, a vörsi képviselő-testület tagjai közül 3 fő megjelent, a vörsi 

polgármester és alpolgármester akadályoztatva van, az ülésen nem tudott megjelenni. 

Vörs Község Önkormányzata SZMSZ 37.§.(3) bekezdése értelmében az Ügyrendi 

Bizottság elnöke   látja el az ülés vezetését Vörs vonatkozásában. A jelenlévő hat 

képviselő-testület határozatképes, az együttes ülést megnyitja. 



Javasolja, hogy a képviselő-testületek a meghívóban szereplő napirendi pontot 

tárgyalják.  

 

Javaslatát a képviselő-testületek elfogadták, a balatonszentgyörgyi képviselő-testület 4 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a balatonberényi képviselő-testület 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a szőkedencsi képviselő-testület 4 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a vörsi képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2012. 

(XI.28.) kt. határozata: 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2012. (XI.28.) 

kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  166/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  57/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  78/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

 

Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szőkedencs, Tikos és Vörs 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 28-ai együttes nyilvános 

ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. I-III. n. évi költségvetési beszámolója 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciója 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

3) Beszámoló a Társulási Tanács munkájáról 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4) A Körjegyzőség 2012. I-III. n. évi költségvetési beszámolója 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

5) A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciója 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

6) Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról, a 2013. évi teljesítménykövetelmények 

meghatározása 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 



Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármesterek 

  

1) Napirend tárgyalása: 

Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. I-III. n. évi költségvetési beszámolója 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. 

 

A balatonszentgyörgyi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a balatonberényi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a szőkedencsi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a vörsi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2012. 

(XI.28.) kt. határozata: 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2012. (XI.28.) 

kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  167/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  58/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

 

A képviselő-testületek a Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012.I-III.n.évi 

költségvetési beszámolójában foglaltakat megismerték, megtárgyalták, azt elfogadják.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármesterek 

 

 

2) Napirend tárgyalása: 

Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciója 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester: 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 



Nagy Lajos polgármester: 

  

Amikor ez a koncepció készült, akkor  még nem volt ismert az az információ, hogy 

mivel a többcélú intézmény a DDOP-vel érintett (balatonszentgyörgyi iskola, óvoda, 

konyha, így a KIK fenntartásra és működtetésre az egész intézményt egyben viszi. 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Hétfőn voltunk Kistérségi Társulási ülésen, ahol bemutatkozott Tóth László Norbert úr, 

a leendő járási tankerületi igazgató. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy azokat az  

óvodákat is elviszik  az iskolával együtt állami fenntartás alá, amelyek a DDOP 

pályázati támogatásból valósultak meg. A járásban két települést érint, Böhönyét és 

Balatonszentgyörgyöt. Amennyiben nem lenne érintve az óvoda és a konyha is, akkor 

az itt maradna, mivel 2013.január 1-től csak az általános iskolai oktatás állami feladat, 

az óvoda és a konyha működtetése nem. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A koncepció idejét múlta, de amit kiküldtünk, tárgyaljuk meg. 

 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Horváth Zoltán balatonberényi képviselő: 

 

A balatonberényi óvodát is viszik, vagy  marad? 

 

 

Takácsné Lengyel Valéria és dr. Darabont Ferenc balatonszentgyörgyi képviselő 

az ülésre megérkezett. A balatonszentgyörgyi képviselő-testület létszáma 6 főre 

emelkedett. 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Mivel a balatonberényi óvoda az  integrált intézmény része (tagintézmény), azt is viszik. 

Ennyi az információ. 

 

 

A balatonszentgyörgyi képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül, a balatonberényi képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a szőkedencsi képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a vörsi képviselő-testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 



Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2012. 

(XI.28.) kt. határozata: 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2012. (XI.28.) 

kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  168/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  59/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  80/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

 

A képviselő-testület a Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2013.évi költségvetési 

koncepciójában foglaltakat megismerték, megtárgyalták, azt elfogadják. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármesterek 

 

 

3) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a Társulási Tanács munkájáról 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. 

 

A balatonszentgyörgyi képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a balatonberényi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a szőkedencsi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a vörsi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2012. 

(XI.28.) kt. határozata: 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2012. (XI.28.) 

kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 



A képviselő-testületek Nagy Lajos polgármester – társulás tanács elnöke beszámolóját a 

Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Szőkedencs-Tikos és Vörs Községek 

Közoktatási Társulása Társulási Tanácsa 2012.évben végzett munkájáról szóló 

beszámolóját megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármesterek 

 

 

Horváth László Balatonberény polgármestere: 

 

Szeretném megköszönni az önkormányzatoknak, hogy Balatonberény csatlakozási 

kérelmére igennel szavaztak. Mint ismeretes Balatonberény Képviselő-testülete olyan 

döntést hozott, hogy a Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő Önkormányzat által 

fenntartott közös Körjegyzőségi hivatalhoz kíván csatlakozni.  

 

 

Balatonberény Képviselő-testülete és Szőkedencs Képviselő-testülete az ülésről 

eltávozott, mivel a továbbiakban tárgyalandó témák nem érintik. 

 

Az ülést folytató Képviselő-testületek továbbra is határozatképesek, az ülés 

folytatódik. 

 

 

4) Napirend tárgyalása: 

A Körjegyzőség 2012. I-III. n. évi költségvetési beszámolója 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. 

 

A balatonszentgyörgyi képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a vörsi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2012. 

(XI.28.) kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

 



A képviselő-testületek a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek 

Körjegyzősége 2012. I-III.n.évi  költségvetésében foglaltakat megismerték, 

megtárgyalták, azt elfogadják. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármesterek 

 

 

 

5) Napirend tárgyalása: 

A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciója 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Jelenleg Körjegyzőség a felállás. Jövőre, ha létrejön a megállapodás, akkor közös 

önkormányzati hivatal lesz a neve. Ez egy terv, még a költségvetési támogatás mértéke 

nem ismert, így nehéz reális koncepciót készíteni. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A közös hivatal valószínű, hogy létre fog jönni hiszen ebben a jelenlegi körjegyzőséget 

fenntartó önkormányzatok döntöttek, vagy dönteni fognak. A járásban három település 

sorsa lóg a levegőben. Sávoly, Szegerdő s Főnyed még bízik a jövőben. A jogszabály 

szerint 2013.janur 1-jét követően 60 nap áll a rendelkezésükre, hogy szabadon 

dönthessenek arról, hogy kivel kívánnak közös hivatalt létrehozni. A 60 nap elteltével a 

Kormánymegbízott jogosult eldönteni, hogy e települések kivel hozzanak létre közös 

önkormányzati hivatalt. 

 

A balatonszentgyörgyi képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a vörsi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2012. 

(XI.28.) kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

 



A képviselő-testületek a  Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek 

Körjegyzősége 2013.évi költségvetési koncepciójában foglaltakat megismerték, 

megtárgyalták, azt elfogadják. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármesterek 

 

 

 

6) Napirend tárgyalása: 

Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról, a 2013. évi teljesítménykövetelmények 

meghatározása 

  Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Körjegyzőség dolgozóinak munkáját megköszönve javasolom elfogadni a napirendet. 

 

A balatonszentgyörgyi képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, a vörsi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2012. 

(XI.28.) kt. határozata: 

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2012. (XI.28.) kt. 

határozata: 

 

a.)A Képviselő-testületek a 2011.évi CXCIX.törvény 130.§.-ában  leírtakra figyelemmel 

a Körjegyzőség köztisztviselői teljesítmény-követelményeinek alapját képező célokat 

közös megegyezés alapján a következőkben határozzák meg: 

 

I. Az Önkormányzatokra vonatkozó átfogó célkítűzések: 

Az Önkormányzatok (képviselő-testületek) működése és a körjegyzőség tevékenysége 

során az átfogó célkitűzések a következők: 

- képviselő-testületek, bizottságok tevékenységéhez minden szükséges 

információt, tájékoztatást időben, az adott helyzetnek,  körülménynek megfelelő 

részletezettségben, 



- az önkormányzati programokban meghatározott feladatok végrehajtásában való 

érdemi szakmai közreműködés. A testületek költségvetéseiben szereplő 

fejlesztési és felújítási munkák forrásainak megteremtésében, a pályázatok 

elkészítésében, valamint a végrehajtás megszervezésében való aktív részvétel, az 

elszámolások határidőben történő pontos végrehajtása 

- a társhatóságokkal, kistérségi társulásokkal, és más szervekkel fennálló 

kapcsolatok fejlesztése, a döntés-előkészítés szakmai és társadalmi bázisának 

szélesítése 

- a kisebbségi önkormányzat tevékenységének segítése, a megállapodásban 

rögzített közreműködői feladatok hatékony ellátása révén, 

- a lakosság, a helyi, illetve a helyi érdekeltségű vállalkozások kellő tájékoztatása 

az önkormányzat olyan döntéseiről, mely a lakosság életkörülményeit, valamint 

a vállalkozások gazdálkodási körülményeit jelentős mértékben befolyásolja. 

 

II. Hivatali ügyintézés: 

 

A köztisztviselők szakmai ismeretével kapcsolatos követelmények: 

- a szükséges, a munkavégzésükhöz elengedhetetlen szakmai ismeretekkel 

rendelkezzenek, 

- törekedjenek minél több szakmai ismeret megszerzésére. 

 

A körjegyző 

- törekedjen az irányítási, szervezési munkájához kapcsolódóan minél több szakmai 

ismeret megszerzésére. 

 

A köztisztviselők szakmai ismeretének megszerzése a lehető leghatékonyabb formában 

történjen. 

 

Az ügyintézés területén: 

- a hivatali munka korszerűsítését szolgáló eszközök alkalmazásának kiterjesztése, 

az elektronikus ügyintézés bevezetése lehetőségének vizsgálata 

- az ügyféli jogok érvényesülésének elősegítése, az ügyfélszolgálati tevékenység 

fejlesztése 

- az ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása, a munkafolyamatok 

racionalizálása, 

- a köztisztviselők szakmai munkájuk során az adott feladattal kapcsolatban 

elvégzett elemzés alapján a lehető legjobb döntést hozzák, ítélőképességük egyre 

jobb legyen. 

- határidők betartása: a köztisztviselők munkájukat a jogszabályokban, illetve a 

hivatali ügymenet szerint meghatározott, nekik megszabott határidőig lássák el, 

- fokozottan figyeljenek a Ket. előírásainak betartására, és megfelelő 

alkalmazására 

- a képviselő-testületek által döntést igénylő kérdésekben a döntés előkészítés úgy 

történjen, hogy számoljanak a döntéshozatal idejével – a képviselőt-testületnek 

összehívásának, esetleg ismételt összehívásának, döntésképtelenségének 

lehetőségével is. 

- ne forduljon elő, hogy pontatlan, hiányos munkavégzés miatt jelzéssel éljenek a 

következő szervek: belső ellenőrzés, más ellenőrzést végző szervezet (Somogy 



Megyei Kormányhivatal, Állami Számvevőszék, NAV stb.), más hivatal (MÁK, 

KSH stb.) határidő elmulasztása miatt észrevételt, jelzést küldjön. 

- a munka pontossága: a köztisztviselő a munkáját úgy végezze, hogy a 

rendelkezésre álló iratokból, dokumentumokból más, adott szakterületen jártas 

ügyintéző is eltudjon igazodni, így az esetleges helyettesítés, belső 

munkaszervezési feladatok zökkenőmentesen végrehajthatók 

- a köztisztviselők feladataikat megfelelő segítőkészséggel lássák el, ne érkezzen 

panasz a polgármesterekhez, illetve egyéb szervhez a köztisztviselők nem 

megfelelő felelősségérzet tanúsítása miatt, 

- az esküjükhöz méltón viselkedjenek, az abban foglaltak szerint végezzék 

munkájukat 

- jó kapcsolatot tartsanak fenn az ügyfelekkel, a szóban elintézhető ügyekből ne 

legyen hosszadalmas ügymenet, 

- jó kapcsolatot tartsanak fenn azon szervekkel, amelyekkel a mindennapi 

munkavégzés során kapcsolatban kell lenniük, 

- az apparátuson belül megfelelő összetartással dolgozzanak 

 

A munkaszervezéssel összefüggésben: 

- az ügyfél fogadási idő betartatása hogy az ügyintézés zökkenőmentesebben 

folyhasson, ugyanis a nagy mennyiségű beérkezett ügyiratok határidőben történő 

feldolgozása csak nagyon feszített munkatempóban lehetséges. 

 

Eseti célkítűzések 2013.évre: 

 

- az önkormányzatok rendeleteinek felülvizsgálata, hatályosulás vizsgálata,  

szükség szerint új rendelet megalkotása, esetleges hatályon kívül helyezés, a 

rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, 

- a községek honlapjainak aktuális információkkal való feltöltése (rendeletek, 

tájékoztatások) 

- Az Állami Számvevőszék által végzett szabályszerűségi vizsgálat 

tapasztalatainak a napi munkában történő alkalmazása, jövőbeni hibák 

elkerülése, kiküszöbölése. A javaslatokat mind az önkormányzatok, mind a 

körjegyzőség munkájában hasznosítani kell. 

 

III. A képviselő-testületek felhívják a körjegyző esetében az egyéb munkáltatói jogkört 

gyakorló polgármestert, a beosztott köztisztviselők tekintetében a körjegyzőt, hogy az 

egyéni teljesítmény-követelmények megállapításánál az a II. pontban meghatározott 

célkítűzésekre legyenek figyelemmel. 

A testületek felkérik a körjegyző esetében az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló 

polgármestert, hogy  a körjegyző teljesítmény értékelését 2013.december 31.-ig végezze 

el, s arról a testületeket legkésőbb a 2014. január havi ülésen tájékoztassa. 

 

b.) Balatonszentgyörgy- Hollád-Tikos és Vörs  Községi önkormányzatok képviselő-

testületei a Körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadják. 

 

 

 



 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos Balatonszentgyörgy 

polgármestere 14,55 órakor az együttes ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Török Csilla                   Nagy Lajos                        Schenk István       Horváth László  

  körjegyző                   polgármester                             jegyző               polgármester 

 

 

 

               Mózes Marianna                  Kónya László                 Komári József 

                  polgármester                      polgármester                   polgármester 

 

 

 

Farkas László  

polgármester megbízásából:   Szekeres Zoltán képviselő-Ügyrendi Bizottság Elnöke 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


