
Szigliget - Hegymagas

Községek Képviselő-testületei

J e g y z ő k ö n y v

Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2009. február 11-án 18.30 órakor

tartott együttes üléséről.

Az ülés helye: Faluház Hegymagas, József A. u. 11.

Jelen vannak:Szigliget község képviselő-testület tagjai

Balassa Balázs polgármester

Balassa Sándor képviselő

ifj. Baráth Sándor képviselő

Káli Magdolna képviselő

Ódor Zoltán képviselő

Szőke István képviselő

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai
Illés László polgármester

Varga József alpolgármester

Gyurka Miklósné képviselő

Kajdi Lászlóné képviselő

Kozma-Bognár László képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak
Lutár Mária körjegyző

Páros Gyuláné költségvetési előadó

Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó

Szabó Lászlóné iskolaigazgató

Szalay Csabáné vezető óvónő

Távolmaradását bejelentette:

Markovics György András képviselő

Békefi Péter alpolgármester

Szabó Tibor képviselő

Illés László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a szigligeti 8

képviselő-testületi tag közül 6, és a hegymagasi 6 képviselő-testületi tag közül 5 az ülésen megjelent.

Az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.

Illés László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette az ülés meghívó szerinti javasolt

napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.

A megtárgyalt napirend

1./ Oktatási Intézmények 2009. évi költségvetésének megtárgyalása

2./ Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének megtárgyalása

3./ Általános iskola igazgatói állásra pályázati kiírás



4./ Teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása

Illés László polgármester: Átadja a szót Balassa Balázs polgármester úrnak, mint az előterjesztések

készítőjének, a napirendi pontok előterjesztésére.

Balassa Balázs polgármester: Köszönti az együttes ülésen megjelent képviselőket,

intézményvezetőket. Rátérnek az első napirendi pont tárgyalására.

1./ Oktatási Intézmények 2009. évi költségvetésének megtárgyalása

Balassa Balázs polgármester: Az Oktatási Intézmények 2009. évi költségvetéséről készült

előterjesztést a képviselő testületek tagjai kézhez kapták.

A közös fenntartású intézmények költségvetését a szigligeti Településfejlesztési Bizottság előzetesen

már tárgyalta. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az intézmények költségvetését külön tárgyalják.

Az iskola költségvetésével kapcsolatban kérdezi, van-e kiegészítése az intézményvezetőnek. Nincs.

Kéri képviselő-társait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Balassa Sándor képviselő: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a közös fenntartású

intézmények költségvetését. Egy tétel van, mely az intézményekre és a körjegyzőségre is vonatkozik.

A bizottság úgy döntött, akkor fogadják el a költségvetés tervezetet, ha a hegymagasi képviselő-

testület részéről nem lesz észrevétel. Amennyiben nem lesz észrevétel, a közös fenntartású oktatási

intézmények, illetve a Körjegyzőség 2009. évi költségvetését a bizottság elfogadásra javasolja.

Balassa Balázs polgármester: Arról beszéltek, hogy lehetőség van arra, hogy a dolgozók eddigi 6 e

Ft-os adómentes étkezési utalvány helyett, ez hidegétkezésre vonatkozik, 12 e Ft-os meleg étkezési

utalványt kapjanak. Amikor a költségvetés össze lett állítva, több szempont is azt mondatta velük,

hogy ezt be kell építeni a költségvetésbe. Az egyik szempont azt volt, hogy a kötelező emeléseken

kívül se béremelés, se jutalom nem volt, legalább 6 éve. Ehhez a tételhez nem járul TB és adóvonzat,

az önkormányzatoknak ennyibe kerül, ezért gondolták ezzel emelni a dolgozók juttatását. Ezt tárgyalta

a bizottság, azzal fogadta el a költségvetést, ha itt a képviselő-testületi tagoknak más jellegű

észrevétele, javaslata van, felülbírálja a bizottság döntését.

Hegymagas költségei nem változtak az elmúlt 3 évben megállapított díjhoz képest, tudják, hogy az

önkormányzat anyagi lehetőségei nem engednek meg többet. Hegymagas fizeti a 2 millió forintos

támogatást, az iskola jövőjéért ennyivel tudnak hozzájárulni. Szigligetnek jobb az anyagi háttere, ezért

ők a költségek növekedését felvállalják. Jönnek gyerekek az iskolába, - most is van ígéret 3-4 gyerekre

- de nem olyan létszámban jönnek, mint ahogy szeretnék. Reméli, hogy ez egy bizonyos hatásra fel

fog gyorsulni, ha nem el kell gondolkozniuk a jövővel kapcsolatban. Még mindig abban bízik, hogy

Balatonederics nem Vonyarcvashegyre viszi a gyerekeit, hanem Szigligetre, és ez több mint 100

gyereket jelentene. Így lenne jövőkép az iskolában, ha ez nem valósul meg, hosszútávon nem lesz

életképes az iskola. Mivel egyik képviselő-testület sem mondta azt ki, hogy nem kívánják

szeptemberben újra indítani a tanítást, ezért már módja sincs rá, mivel március végéig kellene az

összes egyeztetést lefolytatni, amire már nincs idő.

Varga József alpolgármester: Annyit fűzne hozzá, mivel évek óta nem változott az intézmények

támogatása Hegymagas részéről, úgy gondolja, hogy az úgynevezett javadalmazásokba, igaz lenne

beleszólásuk, fura lenne, ha ők vétóznának meg olyan tételt, amit a másik önkormányzat, aki a nagy

költségeket vállalja beépített. Ő el tudja fogadni a 12 e Ft étkezési hozzájárulás összegét.



Illés László polgármester: Megbeszélték ezt pár nappal ezelőtt. Köszöni, hogy ilyen rugalmasan

állnak hozzá az iskola és óvoda fenntartásához. Sajnos Hegymagas nem tud többel hozzájárulni, de

céljuk és érdekük, hogy működjön az iskola. Köszönetét fejezi ki a szigligeti testületnek, hogy a

költségeket átvállalják. Az a javaslata fogadják el a költségvetést, és reméli, bízhatnak abban, hogy

jövőre újra tárgyalhatják az intézmények költségvetését.

Balassa Balázs polgármester: A napközi otthonos óvodánál egy kicsit jobb a helyzet az egycsoportos

oktatás tekintetében jó a létszám, természetesen az lenne az igazi, ha visszaállhatna a két csoportos

nevelés, de akkor a költségek is másképp jelentkeznének, mert akkor a jelenlegi létszám a feladatot

nem tudná ellátni. Az iskolához hasonlóan, az óvodánál is az állami támogatás nagyon messze van

attól a költségtől, amibe belekerül. Mindkét intézménynél minimális dologi kiadással számoltak, saját

erőből kell bizonyos dolgokat megoldani, de az épülettel foglalkozni kell, ha azt szeretnék, hogy

idejöjjenek gyerekek, nem lehet lerobbant épületbe, illetve környezetbe várni a gyerekeket. Kéri, hogy

kérdéseiket, észrevételeiket képviselő társai tegyék meg.

Illés László polgármester: Szerinte, aki hozzászólt, az mindkét intézmény vonatkozásában mondta el

véleményét, ő úgy gondolta.

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja az

oktatási intézmények 2009. évi költségvetési tervezetét.

Javasolja, hogy az általános iskola 2009. évi költségvetését 49.588 e Ft kiadással, ezen belül 33.031 e

Ft személyi juttatással, 10.045 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 6.512 e Ft dologi kiadással, a

napközi otthonos óvoda 2009. évi költségvetését 23.730 e Ft kiadással, ezen belül 9.524 e Ft személyi

juttatással, 2.912 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 11.294 e Ft dologi kiadással fogadják el.

A képviselő-testületek bízzák meg Szigliget-Hegymagas községek körjegyzőjét, hogy a napközi

otthonos óvoda és az általános iskola 2009. évi költségvetését építse be Szigliget község

Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendeletébe.

Szigliget község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

14/2009. (II. 11.) Kt. sz.h a t á r o z a t o t

Szigliget község képviselő-testülete az általános iskola 2009. évi

költségvetését 49.588 e Ft kiadással, ezen belül 33.031 e Ft személyi

juttatással, 10.045 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 6.512 e Ft

dologi kiadással, a napközi otthonos óvoda 2009. évi költségvetését

23.730 e Ft kiadással, ezen belül 9.524 e Ft személyi juttatással, 2.912

e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 11.294 e Ft dologi kiadással

elfogadta.

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a napközi otthonos

óvoda és az általános iskola 2009. évi költségvetését építse be

Szigliget község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési

rendeletébe.

Határidő: 2009. február 15.

Felelős: Lutár Mária körjegyző

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

9/2009. (II. 11.) Kt. sz.h a t á r o z a t o t

Hegymagas község képviselő-testülete az általános iskola 2009. évi

költségvetését 49.588 e Ft kiadással, ezen belül 33.031 e Ft személyi



juttatással, 10.045 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 6.512 e Ft

dologi kiadással, a napközi otthonos óvoda 2009. évi költségvetését

23.730 e Ft kiadással, ezen belül 9.524 e Ft személyi juttatással, 2.912

e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 11.294 e Ft dologi kiadással

elfogadta.

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a napközi otthonos

óvoda és az általános iskola 2009. évi költségvetését építse be

Szigliget község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési

rendeletébe.

Határidő: 2009. február 15.

Felelős: Lutár Mária körjegyző

2./ Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének megtárgyalása

Balassa Balázs polgármester: A körjegyzőség 2009. évi költségvetéséről készült előterjesztést a

képviselő-testületek kézhez kapták. A költségvetés tervezet hasonlóan az oktatási intézményekhez

takarékos, komoly csökkentésre nem lát lehetőséget. A bérek adottak, a dologi kiadások minimálisak,

fejlesztést nem tartalmaz. Felkéri a testületek tagjait, hogy kérdéseikét, észrevételeiket tegyék meg.

Lutár Mária körjegyző: Amennyiben szükségessé válik, a tartalék terhére szeretnének számítógépet,

technikai eszközt vásárolni. Központi adatbázishoz kell kapcsolódniuk, programokat kell

megvásárolni, amihez egy nagyobb teljesítményű, megfelelő kapacitású gép kell.

Balassa Balázs polgármester: Tudomásul kell venni, hogy mindenféle adatszolgáltatást

elektronikusan kell továbbítani, ehhez korszerű gépek, programok elengedhetetlenek. Takarékosan

gazdálkodnak, fával fűtenek, úgy spórolnak, mint otthon.

Illés László polgármester: A tervezetet el tudja fogadni, úgy gondolja a hegymagasi testület

álláspontja is ez, és még mindig ott van a 3 millió forint adósságuk. Azt reméli, hogy az idei évben

pozitívumra fordulnak a dolgaik, és törleszteni tudnak.

Balassa Balázs polgármester: Az adósságról nem beszélt, sajnos a hegymagasi önkormányzat is

olyan, mint az országban a legtöbb adós, nem biztos, hogy a saját hibájából került abba a helyzetbe,

amibe került. Próbál lehetőségeihez mérten fizetni, hál Isten, az ő költségvetésüket ez még nem borítja

fel. Mint említette, azért nem beszélt az adósságról, mert annyira jó a kapcsolata a két testületnek,

hogy ahogy tud, úgyis fizetni fog az önkormányzat.

Amennyiben a napirendhez nincs hozzászólás, javasolja, hogy a körjegyzőség 2009. évi költségvetését

30.445 e Ft kiadási, ezen belül 20.072 e Ft személyi juttatással, 5.935 e Ft munkaadót terhelő

járulékkal, 4.438 e Ft dologi kiadással fogadják el.

Szigliget község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

15/2009. (II. 11.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Szigliget község képviselő-testülete a körjegyzőség 2009. évi

költségvetését 30.445 e Ft kiadási, ezen belül 20.072 e Ft személyi

juttatással, 5.935 e Ft munkaadót terhelő járulékkal, 4.438 e Ft dologi

kiadással elfogadja.



A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a Körjegyzőség

2009. évi költségvetését építse be Szigliget község

Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendeletébe.

Határidő: 2009. február 15.

Felelős: Lutár Mária körjegyző

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

10/2009. (II. 11.) Kt. sz.

H a t á r o z a t o t

Hegymagas község képviselő-testülete a körjegyzőség 2009. évi

költségvetését 30.445 e Ft kiadási, ezen belül 20.072 e Ft személyi

juttatással, 5.935 e Ft munkaadót terhelő járulékkal, 4.438 e Ft dologi

kiadással elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a Körjegyzőség

2009. évi költségvetését építse be Szigliget község

Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendeletébe.

Határidő: 2009. február 15.

Felelős: Lutár Mária körjegyző

3./ Általános iskola igazgatói állásra pályázati kiírás

Balassa Balázs polgármester: Nagyon nem örül a pályázati kiírásnak, egy pozitívumot lát benne, az

iskolaigazgató asszony viszont nagyon örül, hogy nyugdíjba vonulhat. Hangsúlyozza, hogy nem

boldogan, de kénytelenek voltak kiírni a pályázatot. Nem itt van az ideje, de ki kell, hogy jelentse,

nagymértékben köszönhető az igazgató asszonynak, hogy még mindig van iskola, nagyon sokat tett

azért, hogy olyan szolgáltatások megvalósuljanak, ami miatt vonzó Szigliget, sok pályázatot nyújtott

be, sokat tett azért, hogy 2009-ben működjön, gyerekzsivajtól legyen hangos az iskola. Köszöni az

eddigi munkáját, de azt is elmondja, hogy hosszútávon még számítanak a munkájára, mert biztos

benne, hogy az utódját segíteni fogja.

Szabó Lászlóné iskolaigazgató: Nagyon szépen köszöni a kedves szavakat. Az előrehozott öregségi

nyugdíjkorhatárt elérte, igénybe is veszi, és innét kezdve, aki nyugdíjas nem is tisztességes, és nem is

lehet sokáig csinálni, hogy nyugdíj mellett dolgozzon. Azért szorgalmazta, hogy ezzel minél előbb

foglalkozzanak, mert szeretné, ha úgy tudná átadni az iskolát, hogy minél gördülékenyebben,

simábban menjenek az átadási dolgok. Szeretné az utódjának elmondani, hogy eddig mit csinál, mit

kell csinálni, hogy minél színvonalasabban működjön az iskola.

Balassa Balázs polgármester: Biztos abban, hogy az átadás gördülékenyen fog végbemenni. Az

igazgatói állásra készített pályázati kiírást, mely a törvényben meghatározottak szerint készült el,

képviselő társai megkapták, kéri, hogy esetleges kérdéseiket tegyék fel.

Balassa Sándor képviselő: Kellemetlen helyzetbe van, mert valamilyen szinten, kötődése van az

iskolához. A gyereklétszám miatt az iskola jövője bizonytalan, nem biztos, hogy meg kell határozni az

időtartamot, becsapni a pályázót. 5 évre kinevezik, aztán három év után megszűnik az iskola.

Természetesen a tantestületet is foglalkoztatja a pályázati kiírás, esetleg pályázó is lesz. Úgy gondolja,

nem biztos az, ha valaki hosszú időt eltölt egy intézményben, az alkalmas is a vezetői feladatok



ellátására. Szeretné, ha az kitűnne a pályázati kiírásból, hogy a pályázat nem biztos, hogy

eredményhirdetéssel is jár, a képviselő-testületeknek legyen arra lehetősége, ha olyan nem jelentkezik,

akit alkalmasnak tartanak, eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

Balassa Balázs polgármester: 5 évnél kevesebb időre nem lehet kiírni a pályázatot, minimum 5 év,

maximum 10 év, nincs lehetőség 1 évre kiírni. Természetesen, ha az intézmény megszűnik a kinevezés

is automatikusan, megszűnik. Aki iskolaigazgató kíván lenni, és pályázik erre a titulusra, és

megkérdezi, hány gyerek van az iskolában, akkor tisztába van azzal, hogy 72 gyerekkel, ha nem hoz

magával legalább ennyi gyereket, nagy jövője nincs az iskolának. A pályázati kiírás tartalmazza, az

önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy eredménytelennek nyilvánítsa. Nemcsak akkor

nyilváníthatja eredménytelennek, ha nincs pályázó, akkor is kimondhatják a képviselő-testületek, ha

vannak jelöltek. Ő sem szeretne olyan pályázóval együtt dolgozni, aki nem alkalmas a feladat

ellátására.

Illés László polgármester: Nem elköszönni akar az iskolaigazgató asszonytól, az eddigi kiváló

munkát szeretné, megköszöni a hegymagasi képviselő-testület nevében.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, a képviselő-testületeknek, hogy az előterjesztésnek

megfelelően a pályázati kiírás szerinti tartalommal a Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola,

magasabb vezetői beosztásának betöltésére pályázatot írjanak ki.

Szigliget község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

16/2009. (II. 11.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Szigliget község képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz mellékelt

pályázati kiírás szerinti tartalommal a Szigligeti Közös Fenntartású

Általános Iskola, magasabb vezetői beosztásának betöltésére

pályázatot ír ki.

Felkéri a körjegyzőt, hogy a pályáztatást a jogszabályokban foglaltak

szerint bonyolítsa le.

Határidő: megjelentetés azonnal, lebonyolítás 2009. július 30.

Felelős: Lutár Mária körjegyző

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

11/2009. (II. 11.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Hegymagas község képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz mellékelt

pályázati kiírás szerinti tartalommal a Szigligeti Közös Fenntartású

Általános Iskola, magasabb vezetői beosztásának betöltésére

pályázatot ír ki.

Felkéri a körjegyzőt, hogy a pályáztatást a jogszabályokban foglaltak

szerint bonyolítsa le.

Határidő: megjelentetés azonnal, lebonyolítás 2009. július 30.

Felelős: Lutár Mária körjegyző

4./ Teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása Balassa Balázs

polgármester: A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját

képező célok meghatározására vonatkozó előterjesztést, határozati javaslatot a képviselők kézhez

kapták.

A célok mindkét települést érintik, az értékelést évente el kell készíteni.



Illés László polgármester: A tavalyi munkát szeretné megköszönni a körjegyzőség dolgozóinak, és

további jó munkát kíván az idei évben is az összes dolgozónak.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok

meghatározására vonatkozó előterjesztést fogadják el a képviselő-testületek.

Szigliget község képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

17/2009. (II. 11.) Kt. sz. H a t á r o z a t o t

Szigliget község képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján Szigliget – Hegymagas Községek

Körjegyzősége köztisztviselői 2009. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező

kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az önkormányzat 2009 évi költségvetésében foglaltak megvalósítása érdekében a gazdálkodásra,

a községfejlesztésre és működtetésre vonatkozó döntések pontos, célszerűségi és gazdaságossági

szempontokat is figyelembe vevő előkészítése. 2. A helyi rendeletek előkészítését, módosítását,

jogharmonizációját a központi jogszabályoknak és a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően kell

továbbra is elvégezni.3. A fejlesztési célok érdekében a pénzügyi lehetőségek, pályázatok

felkutatása, hatékony kihasználása. 4. A közigazgatási eljárások szakszerű lefolyatatása, az

ügyintézés során a határidők betartása, az ügyfelek pontos tájékoztatása a közigazgatási hatósági

eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek szabályszerű

alkalmazásával, figyelemmel a hatályba lépő módosításra.

5. A szakszerű munkavégzés érdekében biztosítani kell a köztisztviselők folyamatos

képzését, különös figyelemmel a meghatározó jogszabályi változásokhoz kapcsolódó

továbbképzésekre, a különböző szakterületeket érintő szakmai ismeretek folyamatos

bővítésére.

6. A község honlapját folyamatosan friss információkkal kell feltölteni, törekedni kell arra, hogy a

weboldalon az önkormányzattal kapcsolatos naprakész közérdekű hírek szerepeljenek.

7. A helyi adó beszedés hatékonyságának javítása az önkormányzat bevételeinek

növelése érdekében.

8. Az Európai Parlamenti választás előkészítése, választás feltételeinek biztosítása,

lebonyolítása a törvényesség betartásával.

Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt

célok alapján egyedileg határozza meg a 2009. évi teljesítménykövetelményeket. Határidő: 2009.

február 28.Felelős: Balassa Balázs polgármester Lutár Mária körjegyző

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

12/2009. (II. 11.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Hegymagas község képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján Szigliget – Hegymagas Községek

Körjegyzősége köztisztviselői 2009. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező

kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az önkormányzat 2009 évi költségvetésében foglaltak megvalósítása érdekében a gazdálkodásra,

a községfejlesztésre és működtetésre vonatkozó döntések pontos, célszerűségi és gazdaságossági

szempontokat is figyelembe vevő előkészítése. 2. A helyi rendeletek előkészítését, módosítását,

jogharmonizációját a központi jogszabályoknak és a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően kell

továbbra is elvégezni.3. A fejlesztési célok érdekében a pénzügyi lehetőségek, pályázatok

felkutatása, hatékony kihasználása. 4. A közigazgatási eljárások szakszerű lefolyatatása, az

ügyintézés során a határidők betartása, az ügyfelek pontos tájékoztatása a közigazgatási hatósági



eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek szabályszerű

alkalmazásával, figyelemmel a hatályba lépő módosításra.

5. A szakszerű munkavégzés érdekében biztosítani kell a köztisztviselők folyamatos

képzését, különös figyelemmel a meghatározó jogszabályi változásokhoz kapcsolódó

továbbképzésekre, a különböző szakterületeket érintő szakmai ismeretek folyamatos

bővítésére.

6. A község honlapját folyamatosan friss információkkal kell feltölteni, törekedni kell arra, hogy a

weboldalon az önkormányzattal kapcsolatos naprakész közérdekű hírek szerepeljenek.

7. A helyi adó beszedés hatékonyságának javítása az önkormányzat bevételeinek

növelése érdekében.

8. Az Európai Parlamenti választás előkészítése, választás feltételeinek biztosítása,

lebonyolítása a törvényesség betartásával.

Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt

célok alapján egyedileg határozza meg a 2009. évi teljesítménykövetelményeket. Határidő: 2009.

február 28.Felelős: Balassa Balázs polgármester Lutár Mária körjegyző

Több tárgy nem lévén Balassa Balázs polgármester az együttes ülést 19.20 órakor bezárta.

K. m. f.

Illés László

polgármester

Balassa Balázs

polgármester

Lutár Mária

körjegyző


