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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 121-157 /2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 2-i rendkívüli
nyilvános ülésén.
Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Kondor László képviselő
Borbély Gyula képviselő
Kovács József képviselő
Gáspár József képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila körjegyző
Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést 17.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:
1. Körjegyzőség létszámleépítésére benyújtott pályázat tárgyában hiánypótlás teljesítése.
2. Jogharmonizációs feladatok.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.

1. Körjegyzőség létszámleépítésére benyújtott pályázat tárgyában hiánypótlás teljesítése.
Soltész Attila körjegyző Az önkormányzat hiánypótlást kapott a Magyar Államkincstártól a létszámleépítéssel
kapcsolatosan felmerült többletkiadások támogatására benyújtott pályázatunkra, amely a körjegyzőségen történt
létszámcsökkentéssel kapcsolatos. A hiánypótlás leírja, miszerint a létszámcsökkentés körjegyzőségen történt
ezért a körjegyzőségben részt vevő valamennyi önkormányzat köteles nyilatkozni, hogy üres vagy megüresedett
álláshellyel rendelkezik-e, és a felmentett dolgozó foglalkoztatására más formában van-e lehetőség.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a fent elhangzottak alapján a hiánypótlás teljesítésére a határozati
javaslatot fogadják el. Kéri a testület szavazását.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
147/2009. /X. 02./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatával megerősíti az ÁbrahámhegyBalatonrendes Községek Körjegyzőségével kapcsolatosan hozott korábbi döntéseit. Nevezetesen a
Körjegyzőség alapításáról szóló 5/2008.(I.17.) számú határozatot, valamint az alapító okirat mellékletét
képező megállapodásban rögzített létszámkeretet.
A létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez az alábbi
nyilatkozatot teszi.
Az 5/2009.(II.20.) ÖM rendelet 6. § (1) c) pontjához

1. Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Önkormányzatok Képviselő-testületei 1991. február 1.
napjától Körjegyzőség alapításáról és fenntartásáról döntöttek, melyből Salföld Önkormányzat
a Képviselő-testület 48/2007.(VI.28.) határozatával a Körjegyzőségből 2008. január 1. napjával
történő kiválásáról döntött. A Körjegyzőség fenntartása érdekében Ábrahámhegy
Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2008.(I.17.) számú határozatával, Balatonrendes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2008.(I.25.) számú határozatával az Ábrahámhegy és
Balatonrendes Községek Körjegyzőségének alapításáról döntött, létszámkeretét az eddigi 9,75 fő
helyett 8 főben határozta meg.
Körjegyzőség önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az Ábrahámhegy Önkormányzat
önállóan gazdálkodó intézménye. Balatonrendes Önkormányzat a Körjegyzőség fenntartása
érdekében a megállapodás alapján Ábrahámhegy Önkormányzat részére pénzeszközt ad át.
2. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2007.(II.14.) számú költségvetési
rendeletében a költségvetési létszámkeretet 2007 évre 18 főben állapította meg.

3. Ebből Ábrahámhegy Önkormányzatánál 8,25 fő foglalkoztatására kerül sor.
Teljes munkaidőben parkgondozó
Részmunkaidőben könyvtáros
kultúrház takarító
Évközben foglalkoztatni szándékozott
strand takarító, pénztáros
közhasznú, közcélú

2 fő
0,75fő
0,5fő
4 fő
1 fő

Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségénél 9,75 fő
Teljes munkaidőben Körjegyző
1 fő
Ügyintéző
7 fő
Ügykezelő
1 fő
Részmunkaidőben Ügyintéző
0,25 fő
Hivatalsegéd
0,5 fő
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4. Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Képviselő-testülete a 4/2008.(II.15.) számú
költségvetési rendeletében a költségvetési létszámkeretet 2008 évre 16 főben állapította meg.
Ebből Ábrahámhegy Önkormányzatánál 8 fő foglalkoztatására kerül sor.
Teljes munkaidőben parkgondozó
2 fő
takarító
1 fő
Részmunkaidőben könyvtáros
0,75fő
kultúrház takarító
0,75 fő
Évközben foglalkoztatni szándékozott
strand takarító, pénztáros
2 fő
közhasznú, közcélú

1,5fő

Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségénél 8 fő
Teljes munkaidőben Körjegyző
1 fő
Ügyintéző
6 fő
Ügykezelő
1 fő

5. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2009.(II.12.) számú költségvetési
rendeletében a költségvetési létszámkeretet 2009 évre 16 főben állapította meg.
Ebből Ábrahámhegy Önkormányzatánál 8 fő foglalkoztatására kerül sor.
Teljes munkaidőben parkgondozó
2 fő
takarító
1 fő
Részmunkaidőben könyvtáros
1 fő
kultúrház takarító
1 fő
Évközben foglalkoztatni szándékozott
közhasznú, közcélú
3 fő
Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek Körjegyzőségénél 8 fő
Körjegyző
1 fő
Ügyintéző
6 fő
Ügykezelő
1 fő

6. Önkormányzat létszámkerete a létszámcsökkentés előtt és után táblázatos formában:

Ábrahámhegy
Község
Önkormányzat

Megnevezés

2007. évben a
2008. évben a
2009. évben a
létszámcsökkentés létszámcsökkentés létszámcsökkentés
előtt
után
után

Költségvetési
rendelet száma

4/2007.(II.14.) rendelet

Teljes munkaidős
parkgondozó
Teljes munkaidős
takarító
Részmunkaidős
könyvtáros
Részmunkaidős
kultúrház takarító
Évközben
foglalkoztatni
szándékozott
strand takarító,

4/2008.(II.15.)

2/2009.(II.12.)

2 fő

2 fő

2 fő

0 fő

1 fő

1 fő

0,75 fő

0,75 fő

0,75 fő

0,5 fő

0,75 fő

0,75 fő

4 fő

2 fő

2 fő
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Körjegyzőség

pénztáros
Évközben
foglalkoztatni kívánt
közhasznú, közcélú
Teljes munkaidőben
Körjegyző
Teljes munkaidőben
ügyintéző
Teljes munkaidőben
ügykezelő
Részmunkaidőben
ügykezelő
Részmunkaidőben
hivatalsegéd

Költségvetési
létszámkeret

1 fő

1,5 fő

1,5 fő

1 fő

1 fő

1 fő

7 fő

6 fő

6 fő

1 fő

1 fő

1 fő

0,25 fő

0 fő

0 fő

0,5 fő

0 fő

0 fő

fő

16 fő

18 fő
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7. A létszámleépítés végrehajtása érdekében Ábrahámhegy Önkormányzat a Körjegyzőségen
tartósan távollévő (szülési szabadságon, GYES-en, GYED-en) köztisztviselő által betöltött
munkakör betöltéséhez 2008. január 1. napjától nem járult hozzá. Javasoltuk a fizetés nélküli
szabadság letöltését követően a munkakörrel nem rendelkező munkaviszonyának felmentéssel
történő megszüntetését.
Az 5/2009.(II.20.) ÖM rendelet 6. § (1) j) pontjához
1. Ábrahámhegy Önkormányzatnak a Balatonrendes Önkormányzattal közösen fenntartott
Körjegyzőségén kívül más önállóan vagy részben önállóan gazdálkodási szerve nincs.
2. Ábrahámhegy Önkormányzat fenntartói körén belül meglévő üres álláshelyeken, előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Az 5/2009.(II.20.) ÖM rendelet 3. § (1) f) pontjához

1. Ábrahámhegy Önkormányzat a létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálatát a 2009. évi költségvetésének tervezése során elvégezte, melynek függvényében a
köztisztviselő munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetését javasolta.
2.

Jogharmonizációs feladatok.

Soltész Attila körjegyző A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal levélben tájékoztatta a „A belső
piaci szolgáltatásokról” szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-én 2006/123/EK számú
Irányelv implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati feladatok végrehajtásáról.
Az önkormányzati rendeletek Irányelvvel kapcsolatos felülvizsgálatának helyzetéről több alkalommal kellett
adatszolgáltatást teljesíteni az Önkormányzati Minisztérium részére.
A központi jogalkotás az Irányelv hazai jogba történő átültetése érdekében az alábbi jogszabályokat alkotta meg:
2009. évi LVI. törvény, 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: kerettörvény), 182/2009. (IX. 10.) Korm.
rendelet.
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Az érintett önkormányzati rendeletek jogharmonizációja során figyelembe kell venni a már felülvizsgált
magasabb szintű jogszabályokban foglaltakat, és amennyiben azok módosulnak, a hazai vonatkozó, módosított
jogszabályokkal kell azokat harmonizálni.
Az elektronikus ügyintézés kizárása az IRM véleménye szerint nem lehetséges, amennyiben a kerettörvény hatálya
alá tartozó közigazgatási ügyről van szó. Ezt az Irányelv 8. cikke értelmében is biztosítani kell, az ügyfelet illeti
meg a választás joga a tekintetben, hogy élni kíván-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével.
A MEH tájékoztatása szerint az önkormányzatoknak már – jogszabályi előírás miatt – csatlakozniuk kellett a
Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerhez (az úgynevezett hivatali kapuhoz). Így nem lehet technikai
akadálya annak, hogy az ügyfelek elektronikus úton indítsanak ügyeket.
A fentiekből következően a jogharmonizáció keretében hatályon kívül kell helyezni minden olyan rendeletet,
amelyet az elektronikus ügyintézés általános kizárása körében alkotott az önkormányzat képviselőtestülete.
A Ket. módosítása értelmében továbbra is van lehetőség az önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus
kapcsolattartás kizárására, kivéve természetesen az Irányelvvel érintett ügyekben.
Az önkormányzati rendeletekben foglalt szabályozásnak az Irányelvvel, illetve a kerettörvénnyel, valamint a
magasabb szintű jogszabályokban foglaltakkal való összhangjának biztosítása a helyi képviselőtestület
alkotmányos kötelessége.
Az elektronikus ügyintézés kizárása hatályban volt eddig az önkormányzatnál, hiszen a megelőző Ket. alapján
ennek komoly anyagi erőforrása lett volna, hogy életbe tudja léptetni az önkormányzat, ehhez állami támogatást
nem lehetett lehívni. Ezért az önkormányzat a 15/2005. /XI. 01./ rendeletében úgy döntött, hogy nem biztosítja az
elektronikus ügyintézést. A Magyar Állam kötelezettséget vállalt az EU felé, hogy az EU jogszabályokat
harmonizálja a magyar jogrendszerrel, e szerint az elektronikus ügyintézés kizárása nem lehetséges amennyiben a
kerettörvény hatálya alá tartozó közigazgatási ügyről van szó. Ezt biztosítani kell az ügyfél számára a 8. cikkely
értelmében a tekintetben, hogy élni kíván-e ezzel. Az önkormányzati rendeletet vissza kell vonni és az elektronikus
ügyintézés ezentúl biztosított. De ez nem azt jelenti, hogy az ügyfél által küldött E-mailt elektronikus
ügyintézésnek kell tekinteni. Ennek az ügyintézésnek a módja, hogy az ügyfél megkeresi a központi elektronikus
szolgáltató rendszert, ott bejelentkezik, kap egy biztonsági kódot, ez alapján küldi el az anyagot és a szolgáltató
rendszer elküldi az önkormányzatunknak. A válasz amennyiben az ügyfél úgy kéri elektronikusan elmegy a
szolgáltató rendszerhez és innen továbbítják az ügyfél felé.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy „A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről”
szóló 15/2005. /XI. 01./ rendeletet helyezzék hatályon kívül.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az alábbi
12/2009. / X. 05./ r e n d e l e t e
„A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről „ szóló 15/2005. /XI. 01./
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
/1.sz.mell. /
Vella Zsolt polgármester Az ülést 18.00 órakor bezárja.
k.m.f.
Soltész Attila
körjegyző
A jegyzőkönyv hitelesítője: Borbély Gyula

Vella Zsolt
polgármester
képviselő

