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ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD
KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
-------------------------------------------------------Ikt.szám: Á- 82-18 /2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2012. február 13. -i nyilvános
együttes ülésén.
Helye:

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

Jelen vannak: Ábrahámhegy Önkormányzat
Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Távolmaradását bejelentette: Zavari Judit Andrea képviselő
Kovács József alpolgármester
Balatonrendes Önkormányzat
Fuchs Henrik polgármester
Piros Zita képviselő
Csabáné Varga Anikó képviselő
Perger János képviselő
Távolmaradását bejelentette: Kuti Istvánné alpolgármester
Salföld Önkormányzat
Fábián Gusztáv polgármester
Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester
Somogyi Márk képviselő
Meghívottak:
Soltész Attila címzetes főjegyző
Kovácsné A. Katalin jegyzőkönyvvez.
Gáspár Anita pénzügyi ügyintéző
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az Ábrahámhegyi Képviselő-testület 3 fővel határozatképes, az ülést 8.00 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.
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Vella Zsolt polgármester Ismerteti a napirendet:
1.

Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének elfogadása.

2. Körjegyzőség beszámolója a 2011. évben végzett munkájukról.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselőtestületek fogadják el. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi
32/2012. (II. 13.) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
2012. február 13-i nyilvános együttes ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének elfogadása.
2. Körjegyzőség beszámolója a 2011. évben végzett munkájukról.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselőtestület fogadja el.
Balatonrendes
Önkormányzat
meghozta az alábbi

Képviselő-testülete

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

18/2012. (II. 13.) Kt. határozat
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
2012. február 13-i nyilvános együttes ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének elfogadása.
2. Körjegyzőség beszámolója a 2011. évben végzett munkájukról.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal.
Fábián Gusztáv polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselőtestület fogadja el.
Salföld
alábbi

Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
1/2012. (II. 13.) Kt. határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek 2012.
február 13-i nyilvános együttes ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének elfogadása.
2. Körjegyzőség beszámolója a 2011. évben végzett munkájukról.
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Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Határidő: azonnal.
1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének elfogadása.
Vella Zsolt polgármester Felkéri a napirend ismertetésére Soltész Attila címzetes főjegyzőt.
Soltész Attila címzetes főjegyző
Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld községek Körjegyzősége 2012. évi
költségvetésének írásos anyagát a képviselő-testületi tagok megkapták. Ábrahámhegy és Balatonrendes
Községek már tárgyalták napirendként, Salföld önkormányzat képviselő-testülete ma fogja tárgyalni.
A Körjegyzőség költségvetési koncepcióját és I. fordulós tárgyalását figyelembe véve elkészült a II. fordulós
tárgyalásra a költségvetés, amely az I. fordulós tárgyaláshoz képest a működési célú pénzeszköz átadás tekintetében
változott az áramdíj 100 e Ft-tal, vízdíj 50 e Ft-tal, gázdíj 100 e Ft-tal került megemelésre.
A székhely település nem kért bérleti díjat az épületért. Az energiafogyasztást nem lehet meghatározni, mivel nincs
almérő, ezért a légköbméter alapján került megállapításra a vélhető fogyasztás.
A körjegyzőség költségvetése ebben a körjegyzőségi formában utolsó költségvetés lesz. A költségvetési tervezet egy
teljes évet fog át. Nem számoltak a költségvetésben az átalakítások kapcsán felmerülő végkielégítésekkel, felmentési
időkkel. Ezt valószínűleg az új körjegyzőségi forma fogja finanszírozni.
A költségvetés összeállításánál odafigyeltek arra, hogy a 2011.évi költségvetés összegét ne haladja meg a 2012.évi
költségvetés összege.
A körjegyzőség dolgozói létszáma állandó. Két fő jött vissza gyermekgondozási segélyről pénzügyi munkakörben.
Egy pénzügyi dolgozónak pedig megszűnik a munkaviszonya. A nyolc órás munkakör 4-4 órára lett megbontva
pénzügyi és szociális feladatokra a munkaköri leírásból adódóan.
A dologi kiadásoknál kifuttatják évvégére az eszközöket, a gazdasági év úgy kerüljön lezárásra, hogy plussz anyagi
eszköz ne maradjon, pl fogyóeszköz / papír, festékkazetta stb. /.
Ezek figyelembevételével került összeállításra a költségvetés, az állami kompenzáció levonásra került.
Amíg az állam a feladatköröket nem határozza meg és nem tudott, hogy milyen feladatokat fog végezni a járási
hivatal, nehéz az egyeztetést elvégezni a létszám tekintetében is.
Vella Zsolt polgármester Milyen hatáskör marad meg a körjegyzőségnél?
Soltész Attila címzetes főjegyző A múlt héten értekezleten vett részt, amelyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal
vezetője tartott. Itt elmondták, hogy még ők sem tudják pontosan csak nagy vonalakban. Át fognak kerülni a
járásokhoz az okmányirodák illetve nem eldöntött még az építéshatósági jogkör, de ezek a jogkörök nincsenek a
körjegyzőségünkön. Átkerül az anyakönyvi igazgatás, birtokháborítás, szabálysértés, növényvédelem, kereskedelmi
igazgatóság, útügyi feladatok.
Megmarad helyi szinten az önkormányzati pénzügy, az önkormányzati adóigazgatás . Az adóigazgatásnál nem
tudott, hogy központi adó pl. a gépjárműadó marad-e, valamint marad még a képviselő-testület kiszolgálása
feladatként.
A gyakorlatban ez hogyan fog működni még nem ismert , és azt sem lehet tudni, hogy az állampolgároknak milyen
ügyekben kell a járási székhelyre utazni. Vélhetően Tapolca Város lesz a járási székhely.
Vella Zsolt polgármester Kistérségünkben 13 körjegyzőség van, és 2 város. Úgy tudja még nincs eldöntve, hogy
hol lesz a központ, a városházán vagy a kistérségi székházban, amelyben az önkormányzatok hitellel kezességet
vállaltak. Ha megalakul a járási hivatal és hat körjegyzőség marad, a másikakból minimális dolgozói létszámot
vesznek át.
Az iskolák is bajban lesznek, a csütörtöki badacsonytomaji ülésen ezen is el kell gondolkodni. A révfülöpi iskolában
is baj lesz, mivel Kővágóörs község 41 gyereket akar elvinni Zánkára.
Fábián Gusztáv polgármester Megköszöni a körjegyzőség dolgozóinak a munkáját, mellyel meg vannak elégedve.
Az előző körjegyzőség hibáit kijavították. Sajnálja ha Ábrahámhegyen nem lesz valamilyen alközpont , hogy
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valamilyen ügyintézés megmaradna. A körjegyzőségnek megmaradt 3,5 millió forintja, gratulál, hogy spóroltak. A
költségvetést elfogadásra javasolja.

Fuchs

Henrik polgármester A körjegyzőség munkájával meg van elégedve, gazdálkodásuk takarékos volt.
Véleménye szerint az új járási rendszer felállításával nem biztos, hogy pénzt fognak megspórolni, mivel
meglátása szerint a nagy hivatalok nem fogják meg annyira a pénzeket. Jó lenne ha Ábrahámhegyen
valamilyen hivatali működés maradna fenn, de ezt ma még nem tudjuk. A költségvetést elfogadásra
javasolja.

Soltész Attila címzetes főjegyző A körjegyzőség jelenlegi létszámkerete leépítésre kerül, a dolgozók egy részének fel
kell készülni más munkahelyen és munkakörben történő elhelyezkedésre.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 39.367 e Ft bevételi és kiadási
főösszeggel valamint 28.958 e Ft összegű községek között felosztandó összköltséggel hagyják jóvá.
A Körjegyzőség 2011. évi pénzmaradványának összegét 3.503 e Ft-ot a 2012. évi költségvetésbe beépítik.
Kéri a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el és aki azzal egyetért kézfeltartással jelezze.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
33/2012. (II. 13.) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 39.367 e Ft
bevételi és kiadási főösszeggel valamint 28.958 e Ft összegű községek között felosztandó összköltséggel
jóváhagyja.
A Körjegyzőség 2011. évi pénzmaradványának összegét 3.503 e Ft-ot a 2012. évi költségvetésbe beépíti.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 39.367 e Ft bevételi és kiadási
főösszeggel valamint 28.958 e Ft összegű községek között felosztandó összköltséggel hagyják jóvá.
A Körjegyzőség 2011. évi pénzmaradványának összegét 3.503 e Ft-ot a 2012. évi költségvetésbe beépítik.
Kéri a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el és aki azzal egyetért kézfeltartással jelezze.
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
19/2012. (II. 13.) Kt. határozat
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 39.367 e Ft
bevételi és kiadási főösszeggel valamint 28.958 e Ft összegű községek között felosztandó összköltséggel
jóváhagyja.
A Körjegyzőség 2011. évi pénzmaradványának összegét 3.503 e Ft-ot a 2012. évi költségvetésbe beépíti.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal.
Fábián Gusztáv polgármester
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Javasolja, hogy a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 39.367 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel valamint
28.958 e Ft összegű községek között felosztandó összköltséggel hagyják jóvá.
A Körjegyzőség 2011. évi pénzmaradványának összegét 3.503 e Ft-ot a 2012. évi költségvetésbe beépítik.

Kéri a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el és aki azzal egyetért kézfeltartással jelezze.
Salföld Község Önkormányzat
meghozta az alábbi

Képviselő-testülete

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

2/2012. (II. 13.) Kt. határozat
Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 39.367 e Ft
bevételi és kiadási főösszeggel valamint 28.958 e Ft összegű községek között felosztandó összköltséggel
jóváhagyja.
A Körjegyzőség 2011. évi pénzmaradványának összegét 3.503 e Ft-ot a 2012. évi költségvetésbe beépíti.
Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Határidő: azonnal.

2. Körjegyzőség beszámolója a 2011. évben végzett munkájukról.
Soltész Attila címzetes főjegyző Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról rendelkezik, többek között a
Körjegyzőségek működéséről, ezen belül is annak 40. §. /4/ bekezdése nevesíti, hogy a körjegyző évente beszámol
minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról.
A Körjegyzőség 2011.évi munkájáról igazgatási ágak szerinti megbontásban a tájékoztatást a testületek tagjai
megkapták./A körjegyzőség beszámolója a jegyzőkönyv 1 .sz. mellékletét képezi./
A beszámoló statisztikai számadatokat tartalmaz lebontva munkaköri leírásokra, elég nagy terjedelemben készült,
amelybe mindent belefoglaltak.
Szívesen válaszol a képviselők részéről felmerült kérdésekre.
Fábián Gusztáv polgármester
elküldeni?

Amennyiben új körjegyzőség alakul, akkor a dolgozókat december 31-ig kell

Soltész Attila címzetes főjegyző Kormánytisztviselő csak diplomás lehet és az dolgozhat a járási hivatalban. A
hivatal dolgozói megérdemlik, hogy időben tájékoztatva legyenek a lehetőségeikről.
A képviselő-testületek abban az esetben ha nem találnak megfelelő szervezeti formát, akkor 2013. február 28-a a
legutolsó határidő, utána a Kormányhivatal dönti el, hogy melyik község hová fog csatlakozni .
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a Körjegyzőség 2011 .évi munkájáról szóló beszámolójelentést fogadják el.
Kéri az ábrahámhegyi képviselő-testület szavazását, amennyiben egyetért azzal, hogy a körjegyzőség 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi
34/2011. /II. 13./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy – Balatonrendes – Salföld Községek Körjegyzőségének
2011. évi munkájáról szóló beszámolójelentést elfogadja.
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Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal.

Vella Zsolt polgármester Kéri a balatonrendesi testület szavazását, amennyiben az elhangzott javaslattal egyetért.
Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. Kéri a testület szavazását, amennyiben
egyetért kézfeltartással jelezze.
Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi
20/2011. /II. 13./ Kt. h a t á r o z a t
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy – Balatonrendes – Salföld Községek Körjegyzőségének
2011. évi munkájáról szóló beszámolójelentést elfogadja.
Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal.

Fábián Gusztáv polgármester Kéri a salföldi képviselő-testület szavazását, amennyiben egyetért azzal, hogy a
körjegyzőség 2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Salföld Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi
3/2011. /II. 13./ Kt. h a t á r o z a t
Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy – Balatonrendes – Salföld Községek Körjegyzőségének
2011. évi munkájáról szóló beszámolójelentést elfogadja.
Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal.
Soltész Attila címzetes főjegyző Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal
vezetője elmondta, a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldésénél az előírt 15 napos határidő szigorúan
betartásra kerül. Az önkormányzatoknak egy része ezt nem tartotta be, de ez nem vonatkozik a mi
körjegyzőségünkre. A Kormányhivatal vezetője elmondta, hogy élve jogkörével, amennyiben a 15 napos határidő
nincs betartva a polgármester urat és a jegyző urat bírsággal fogja sújtani. Kéri a polgármester urakat és a
jegyzőkönyv hitelesítőket is a határidő betartására.
Vella Zsolt polgármester Az ülést 9.30 órakor bezárja.
k.m.f.
Vella Zsolt
polgármester

Fuchs Henrik
polgármester

Fábián Gusztáv
polgármester

Soltész Attila
címzetes főjegyző

