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ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD
KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
-------------------------------------------------------Ikt.szám: Á- 47-121/1 /2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2010. november 4. -i
nyilvános együttes ülésén.
Helye:

Ábrahámhegy Község Önkormányzat hivatalos helyisége: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

Jelen vannak: Ábrahámhegy Önkormányzat
Vella Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Zavari Judit Andrea képviselő

Távolmaradt:

Balatonrendes Önkormányzat
Fuchs Henrik polgármester
Kuti Istvánné alpolgármester
Csabáné Varga Anikó képviselő
Piros Zita képviselő
Perger János képviselő
Salföld Önkormányzat
Fábián Gusztáv polgármester
Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester
Somogyi Márk képviselő
Meghívottak:
Soltész Attila címzetes főjegyző
Vargyas Diána jegyző
Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvez.
Gáspár Anita pénzügyi előadó

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az Ábrahámhegyi Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést 9.30 órakor megnyitja.
Fuchs Henrik polgármester: Megállapítja, hogy a Balatonrendesi Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.
Fábián Gusztáv polgármester: Megállapítja, hogy a Salföldi Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
Vella Zsolt polgármester Ismerteti a napirendi pontokat:
1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek önkormányzat képviselőtestületei által 2011. január 1-től létrehozandó körjegyzőséggel kapcsolatos döntéshozatal.

2

2. Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld önkormányzatok Körjegyzősége körjegyzői álláshelyre pályázat
kiírása.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testület a napirendi pontokkal 5 igen, Balatonrendes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal
egyetértett.

1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek önkormányzat képviselő-testületei által 2011. január 1-től
létrehozandó körjegyzőséggel kapcsolatos döntéshozatal.
Vella Zsolt polgármester Mint azt már az előző hetek tájékoztatásából is ismerik folyamatosan egyeztetést folytattak
önkormányzataink Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületével, mely alapján újra napirendre került
jelenlegi Körjegyzőségünk Salföld községgel történő kibővítése. Salföld Község Önkormányzata 73/2010. (X. 13.)
KT. sz. határozatában foglaltak alapján kinyilvánította azon szándékát, hogy Körjegyzőséget kíván alakítani
Ábrahámhegy és Balatonrendes településekkel.
A Körjegyzőség bővítésére irányadó hatályos jogszabály az 1990. évi LXV. törvény és annak is idevonatkozó
39-40-41. §-ai, mely esetében alapesetben a bővítés vagy csatlakozás 39. §. (3) bekezdés szerint történik „a
Körjegyzőséghez
csatlakozni,
abból
kiválni
a
naptári
év
első
napjával
lehet.
A döntést a kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni.” Mivel ezen bekezdés
második mondatrésze nem áll fenn, így az előzetes tárgyalások és a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal
Törvényességi Osztályával történő polgármesteri szintű egyeztetés eredményeként a 2011. január 1-i hármas
Körjegyzőség megalakítása csak oly módon valósítható meg, ha a jelenlegi Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek
Körjegyzősége megszűnik 2010. december 31. napjával, majd Körjegyzőséget hoznak létre Ábrahámhegy –
Balatonrendes - Salföld Önkormányzatok 2011. január 1. napjával. Ehhez az szükséges, hogy a képviselő-testületek
kinyilvánítsák azon szándékukat, hogy 2011. január 1-től Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
Körjegyzősége névvel közös hivatalt hoz létre.
Fábián Gusztáv polgármester Kéri Ábrahámhegy és Balatonrendes községek képviselő-testületét, hogy fogadják el a
határozati javaslatot.
Soltész Attila címzetes főjegyző A képviselők megkapták Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek által
létrehozott körjegyzőség alakítására és fenntartására megállapodást, melyet felolvas. / 1. sz. melléklet./
Hozzáfűzi, hogy 3. pontban a jogutódlás a dolgozók szempontjából fontos, hogy munkaviszonyuk folyamatos.
A 4. pont tartalmazza a munkaköröket, melyet a munkaköri leírásban vannak részletezve.
A jelen megállapodásban rögzítésre kerültek a községekben tartandó ügyfélfogadási idők is, előző években
polgármesterek kérésére ezt nem tartotta a hivatal, de az önkormányzati törvény szerint heti 1 alkalommal a
községekben kihelyezett ügyfélfogadást kell tartani. Figyelembe vették, hogy Ábrahámhegyen csütörtöki napon van a
polgármesternek fogadóórája, Balatonrendesen pedig szerdai napon. Így Balatonrendesen az ügyfélfogadás napját
szerdára, Salföldre pedig péntekre tervezték.
A körjegyzőség költségvetésében 2011. évre tervezésre került 300 e. Ft, melyet server- és lap-top gép vásárlására
fordítanák, a sofver ingyenes lenne. Így a kihelyezett dolgozó az Ábrahámhegyi Körjegyzőségen lévő géppel
kommunikálni tudna és ezáltal dolgozni, kivétel a könyvelés, az adókönyvelés még egyeztetés alatt van. Így a
kihelyezett munka értelmet és célt kapna.
A 2011. évtől vásárolt eszköz a három község közötti vagyont képezi.
A megállapodástervezetből a 10. pontot ki kell venni, mivel kétszer szerepel benne, az anyagot rövid idő alatt kellett
előkészíteni. A 12. pontból pedig a „kétharmados” szót, mivel a képviselő-testületek minősített többséggel hozott
egybehangzó döntése szükséges a Körjegyzőség szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához.
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2011. évben még merülhet fel költség, a salföldi
jegyzőasszony felmentése, mivel próbaidős szerződése
van, ez Salföld Község önkormányzatát terheli és az ábrahámhegyi jegyző felmentése.
A körjegyzőség költségvetésében szerepel a jegyzőváltás esetén változó összeg is, melyet átgondolásra javasol.
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő az ülésről 10.20 órakor eltávozott.
Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy község tulajdonában van az épület és a hivatal helyiségei. Meg kell
beszélni, ki mit milyen formában hozott, a további közös beszerzések hogyan terhelik az önkormányzatokat.
Kérdezi, hogy Salföld önkormányzatnak van-e peres ügye, ami plussz feladatot jelent.
Fábián Gusztáv polgármester Nincs peres ügyük a polgármesteri átadás-átvétel szerinti.
A megállapodás 6./pontjában a teljes ösztönző támogatást kapják meg és utána vonják le?
Gáspár Anita pénzügyi előadó Ismerteti a koncepcióban / 2. sz. melléklet . / szereplő összegeket. Összefoglalva az
ösztönző támogatás 40-40-20 %-os arányban kerül levonásra.
Fábián Gusztáv polgármester Az ügyfélfogadáshoz egy számítógépük van, a szociális feltételeket /mosdó és WC/
biztosítják. A 8-12.00 óráig történő ügyfélfogadási időt is soknak tartja. A hivatal dolgozójának szállítását a
falugondnokkal meg tudják oldani.
Fuchs Henrik polgármester Ő is kevesebb ügyfélfogadási időre gondolt első esetben, és utána szükség szerint
lehetne bővíteni, de ha a rendszer kibővül a hivatal dolgozója tud dolgozni.
Soltész Attila címzetes főjegyző Két óra ügyfélfogadást értelmetlennek tartja, a jogszabály heti egy alkalmat ír elő a
jegyző ill. megbízottja részére, de mint említette ezt a hivatal dolgozói hasznosan tudják tölteni, ha kevesebb ügyfél is
fog megjelenni.
Vargyas Diana jegyző Salföld is jogelődje a körjegyzőségnek, most önálló hivatal, de most alakul egy körjegyzőség,
úgy gondolja azzal Salföld is jogelődje.
Az ügyfélfogadás helye nem a Kossuth u. 27. szám alatti épület.
Fábián Gusztáv polgármester Már átköltöztek a másik épületbe, így ott lesz az ügyfélfogadás.
Mindkét variációt meg kell szavazni a költségvetésnél?
Soltész Attila címzetes főjegyző Ez csak koncepció, - melyet jogszabályi előírás alapján kell készíteni - a
költségvetés elfogadásakor a 2.verziót kell elfogadni, mivel jelen pillanatban a körjegyzőség megszűntetésével nincs
jegyző, a jogszabály szerinti juttatásokat a részére ki kell fizetni. A 2011.évi költségvetés tárgyalásakor januárban
már tudott lesz a körjegyző személye, akkor ezekkel a költségekkel lehet kalkulálni.
Vargyas Diana jegyző A körjegyzőségi támogatást minden hónap utolsó napjáig kell átutalni, mi van akkor ha ez
nem valósul meg?
Soltész Attila címzetes főjegyző Ezt a községnek a gesztor önkormányzat Ábrahámhegy polgármestere felé kell
jeleznie, ilyen esetben egyeztetés után a gesztor önkormányzat saját költségvetéséből megelőlegezték.
Mátraházi Zsuzsanna képviselő A peres üggyel kapcsolatos kérdés mire vonatkozott?
Vella Zsolt polgármester Arra ami esetleg a másik két községnek plussz munkát jelentene.
Mátraházi Zsuzsanna képviselő Több lakosnak van a Csatornatársulással kapcsolatos peres ügye.
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Fábián Gusztáv polgármester Szennyvízcsatornázás esetén csak csatornába vezetett szennyvízet tudnak elfogadni, és
nem járulnak ahhoz hozzá, hogy a Burnót-patakba szennyvíz kerüljön.
Vella Zsolt polgármester Salföld önkormányzat a támogatást minden hó utolsó napjáig tudja-e rendezni?
Fábián Gusztáv polgármester A pénzügyi helyzetüket próbálják rendbe tenni, hitelt vesznek fel, önhibáján kívül
hátrányos helyzetbe került önkormányzatok pályázatán is részt vesznek. A januári hozzájárulást ki tudják fizetni.
Gáspár József képviselő A plussz költségeket a körjegyző váltása esetén 1/3-1/3 arányban viseljék a községek,
amennyiben a jegyző pályázata nem kerül megszavazásra.
Fuchs Henrik polgármester Balatonrendes község magától nem mondta volna fel a körjegyzőséget és akkor nem
állna fenn ez a helyzet, hogy fizetniük kell, ezért az 1/3-as arányt nehéz elfogadni.
Fábián Gusztáv polgármester Ez elméleti dolog, reméli változás nem lesz és nem fog pénzbe kerülni.
Ilyen nagy összeget Salföld nem vállalhat be, szerinte nem lesz változás.
Somogyi Márk képviselő A körjegyzőségnek is jó ha három település van a kettő helyett a körjegyzőségben.
Mindenki mérlegelte a kockázatot amikor megszavazta a felbontást. Ők 1/3-as költségmegosztást vállalják.
Fábián Gusztáv polgármester Az 1/3-as költségmegosztást vállalják, és nem a 9 %-ot.
Vella Zsolt polgármester Jegyzőváltás esetén 6 millió forint plussz kiadás keletkezik, lakosságarányos elosztás
esetén Balatonrendes 1,2 milliót, Salföld 600 e. Ft-ot, Ábrahámhegy 4 millió forintot fizet. Az 1/3-as aránynál
mindenki 2 millió forintot.
Soltész Attila címzetes főjegyző Hozzáfűzi, hogy a végkielégítés összegét már nem lehet a központi költségvetésből
lekérni 2011. évtől, az idei évben is csak a közalkalmazottakét lehetett.
Vargyas Diana jegyző A két határozott idejű dolgozó jobban jár, ha most felmondanak, mivel jár nekik a felmentesi
idő és a végkielégítés összege.
Soltész Attila címzetes főjegyző Igen, ez esetben a dolgozók jobban járnak, mivel a határozott idő előtt megszűnik a
körjegyzőség, így jár részükre a törvény szerinti juttatások összege.
Fuchs Henrik polgármester A lakosságarányos felosztást, 20 %-ot tudják elfogadni.
Gáspár József képviselő Ha Balatonrendes 20 %-ot tud vállalni, akkor mindenki ahány százalékot vállal a
többletköltségekből később a térítésből ami a körjegyzőségi többletpénz abból visszakapja. Ábrahámhegy most
megelőlegezi. Akkor nem 40 %-ot kap, csak 20 %-ot és Ábrahámhegy kap 47 %-ot. Ábrahámhegy községnek is a
falu felé el kell számolni.
Vella Zsolt polgármester A plussz 1,8 millió forint évente úgy jön le, hogy Ábrahámhegy 71 %, Balatonrendes 20
%, Salföld 9 %. Amit Ábrahámhegy kifizet egy esetleges végkielégítésre, azt négy év alatt visszakapja, de rosszul jár
így is, mivel a pénzt nem tudja lekötni.
Fuchs Henrik polgármester Amennyiben a 33 %-ot nem tudják kifizetni, nehézség esetén kérik Ábrahámhegy
támogatását.
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Somogyi Márk képviselő A községeknek a körjegyzőséggel való telefonos kapcsolattartásnál felvet egy előnyösebb
megoldást, amelyben további egyeztetést folytatnak.
Vella Zsolt polgármester Összefoglalva, a megállapodásban módosítottakat: A 10. pont kivételre kerül, a
költségmegosztás a dolgozók felmondása esetén 33 %-os községenként.
Az ügyfélfogadás Balatonrendes és Salföld községekben heti 4-4 óra.
Soltész Attila címzetes főjegyző Kérdezi, hogy a vagyonmegosztás részletezve legyen-e, az épület Ábrahámhegy
önkormányzat vagyonát illeti, ezek szerepeljenek-e benne. A 2010. december 31-i vagyonleltár szerinti vagyon
lakosságarányosan történjen, utána pedig a támogatás összege 71-20-9 %-os megosztásban szerepeljen, melynek
alapját a 2010. évi KSH szerinti adatok képezik.
Vella Zsolt polgármester
Kéri, hogy Balatonrendes önkormányzata szavazzon a körjegyzőség létrehozásával
kapcsolatban, felolvassa a határozati javaslatot.
Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld körjegyzőséget 2011. január l-ével
hozzák létre. Kéri a testület szavazását.
Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi
114/2010. (XI. 04.) számú határozat
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2011. január 1.
napjától Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Salföld Község Önkormányzatával létrehozza és
működteti Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségét, mint önállóan működő és
gazdálkodó közhatalmú költségvetési szervet Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. szám alatti székhellyel. Egyben
kinyilvánítják azon szándékukat, hogy jogelődként elismerik a 2010. december 31. napjával megszüntetésre
került Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőséget.
A képviselő-testület felkéri Soltész Attila címzetes főjegyzőt arra, hogy a Körjegyzőség alapító okiratot 2010.
december 10.napjáig készítse el és a további intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2010. december 31.
Fábián Gusztáv polgármester Javasolja, hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld körjegyzőséget 2011. január lével hozzák létre. Kéri a testület szavazását.
Salföld Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi
83/2010. (XI. 04.) számú határozat
Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2011. január 1. napjától
Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Balatonrendes Község Önkormányzatával
létrehozza és
működteti Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségét, mint önállóan működő és
gazdálkodó közhatalmú költségvetési szervet Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. szám alatti székhellyel. Egyben
kinyilvánítják azon szándékukat, hogy jogelődként elismerik a 2010. december 31. napjával megszüntetésre
került Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőséget.
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A képviselő-testület felkéri Soltész Attila címzetes főjegyzőt arra, hogy a Körjegyzőség alapító okiratot 2010.
december 10.napjáig készítse el és a további intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Határidő: 2010. december 31.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld körjegyzőséget 2011. január l-ével
hozzák létre. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi
130/2010. (XI. 04.) számú határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2011. január 1.
napjától Balatonrendes Község Önkormányzatával és Salföld Község Önkormányzatával
létrehozza és
működteti Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségét, mint önállóan működő és
gazdálkodó közhatalmú költségvetési szervet Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. szám alatti székhellyel. Egyben
kinyilvánítják azon szándékukat, hogy jogelődként elismerik a 2010. december 31. napjával megszüntetésre
került Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőséget.
A képviselő-testület felkéri Soltész Attila címzetes főjegyzőt arra, hogy a Körjegyzőség alapító okiratot 2010.
december 10.napjáig készítse el és a további intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. december 31.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek által létrehozott
Körjegyzőség alakítására és fenntartására a jelen ülésen tett módosításokkal a „Megállapodást” fogadják el.
Kéri Balatonrendesi képviselő-testületet, hogy szavazzon.
Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
115/2010. /XI. 04. / Kt. határozatot
Balatonrendes Község Önkormányzat képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
által létrehozott Körjegyzőség alakítására és fenntartására - a jelen ülésen tett módosításokkal a „Megállapodást” elfogadja.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2010. december 31.
Fábián Gusztáv polgármester Javasolja, hogy az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek által létrehozott
Körjegyzőség alakítására és fenntartására a jelen ülésen tett módosításokkal a „Megállapodást” fogadják el.
Salföld Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi
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84/2010. /XI. 04. / Kt. határozatot
Salföld Község Önkormányzat képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek által
létrehozott Körjegyzőség alakítására és fenntartására - a jelen ülésen tett módosításokkal - a
„Megállapodást” elfogadja.
Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Határidő: 2010. december 31.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek által létrehozott
Körjegyzőség alakítására és fenntartására a jelen ülésen tett módosításokkal a „Megállapodást” fogadják el.
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
131/2010. /XI. 04. / Kt. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
által létrehozott Körjegyzőség alakítására és fenntartására - a jelen ülésen tett módosításokkal - a
„Megállapodást” elfogadja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. december 31.
Soltész Attila címzetes főjegyző Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld községek körjegyzősége 2011. évi
költségvetési koncepcióját a képviselők megkapták. Ez külön-külön tartalmazza a 2010.évi, a 2011. évi adatokat és
jegyzőváltás esetén a 2011. évi összegeket.
Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a jegyzőváltás nélküli tervezetet a középső sort ismertesse a pénzügyi
előadó.
Gáspár Anita pénzügyi előadó Ismerteti a 2011. évi tervezet a 2. számú melléklet szerint.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetési koncepcióját fogadják el. Kéri a balatonrendesi képviselő-testületet, hogy szavazzon.
Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
116/2010. /XI. 04. / Kt. határozatot
Balatonrendes Község Önkormányzat képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. / 2. sz. mell. /
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal.
Fábián Gusztáv polgármester Javasolja, hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége
2011. évi költségvetési koncepcióját fogadják el.
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Salföld
alábbi

Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
85/2010. /XI. 04. / Kt. határozatot

Salföld Község Önkormányzat képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. /2. sz. mell. /
Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Határidő: azonnal.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetési koncepcióját fogadják el.
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
132/2010. /XI. 04. / Kt. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. /2. sz. mell. /
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

2. Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld önkormányzatok Körjegyzősége körjegyzői álláshelyre pályázat
kiírása.
Vella Zsolt polgármester Felkéri a jegyzőt a napirend ismertetésére.
Soltész Attila címzetes főjegyző Mai nap előző napirendi pontokból fakadóan a Körjegyzőség jelenlegi hivatali
állománytól külön kell választani a hivatali szervezet vezetőjét, azaz a körjegyző kérdését, mivel az 1992. évi XXIII.
Törvény (köztisztviselők jogállásáról, Ktv.) 17. §. (10) bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben a
körjegyzőségbe tartozó községek megváltoznak úgy ugyanezen törvény 17. §. (1) bekezdés c.) pontja szerinti
megszüntetéssel kell rendelkezni a körjegyző jogviszonyának „átszervezés következtében munkaköri feleslegessé
vált” felmentéssel. Ezen szabályok alapján 2010. december 31. napjával a jelenlegi körjegyző munkaviszonya
megszüntetésre kerül és a folyamatos és zökkenőmentes működés biztosítása érdekében 2011. január 1-től az új
létrejövő Körjegyzőség élére vezetői megbízás pályáztatását kell lebonyolítani. Ennek részének szükséges a
jogszabályi rendelkezések figyelembevételével Ktv. 10. §. (1) bekezdése alapján pályázatot meghirdetni a létrehozott
új álláshelyre.
A pályázatokat véleményező bizottság bírálja el és terjeszti a képviselő-testületek elé.
Vella Zsolt polgármester A képviselő-testületek megvitatták és konszenzusuk alapján a körjegyzői munkakör
betöltésére kiírt pályázatot módosítják az alábbiak szerint : kiegészítik a közzététel helyét: www.salfold.hu,
A pályázat beadási határ ideje 2010. november 24. A pályázatokról döntés 2010. december 2-án 10.00 órakor
együttes ülésen történik.
Javasolja, hogy a körjegyzői álláshelyre a pályázatot írják ki.
Kéri a balatonrendesi képviselő-testület testület szavazását.
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Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a körjegyzői

álláshelyre a pályázatot írják ki.

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi
117/2010. (XI. 04.) számú határozat
Balatonrendes
Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld
Önkormányzatok Körjegyzősége körjegyzői álláshelyre a melléklet szerinti pályázat kiírásával egyetért.
A pályázat beadásának határideje 2010. november 24.
A pályázatokról döntés 2010. december 2-án 10.00 órakor együttes ülésen történik.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2010. december 2.
Fábián Gusztáv polgármester Javasolja, hogy a körjegyzői álláshelyre a pályázatot írják ki.
Kéri a testület szavazását.
Salföld Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi
86/2010. (XI. 04.) számú határozat
Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Önkormányzatok
Körjegyzősége körjegyzői álláshelyre a melléklet szerinti pályázat kiírásával egyetért.
A pályázat beadásának határideje 2010. november 24.
A pályázatokról döntés 2010. december 2-án 10.00 órakor együttes ülésen történik.
Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Határidő: 2010. december 2.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a körjegyzői álláshelyre a pályázatot írják ki.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi
133/2010. (XI. 04.) számú határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld
Önkormányzatok Körjegyzősége körjegyzői álláshelyre a melléklet szerinti pályázat kiírásával egyetért.
A pályázat beadásának határideje 2010. november 24.
A pályázatokról döntés 2010. december 2-án 10.00 órakor együttes ülésen történik.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. december 2.
Vella Zsolt polgármester Az ülést 12.00 órakor bezárja.
k.m.f.
Vella Zsolt
polgármester

Fuchs Henrik
polgármester

Fábián Gusztáv
polgármester

Soltész Attila
címzetes főjegyző

Vargyas Diana
jegyző

