
Szigliget - Hegymagas
Községek Képviselő-testületei

J e g y z ő k ö n y v

Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2010. február 11-én 17.00
órakor tartott együttes üléséről.

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

Jelen vannak:
Szigliget község képviselő-testület tagjai
Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szabó Tibor 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
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó
Jeszencsák Edvin iskolaigazgató
Szalay Csabáné vezető óvónő

Távolmaradását bejelentette:

Markovics György András képviselő
ifj. Baráth Sándor képviselő

Illés László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a szigligeti 8
képviselő-testületi tag közül 7, és a hegymagasi 6 képviselő-testületi tag közül 5 az ülésen
megjelent. Az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.
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Illés László polgármester: Átadja a szót Balassa Balázs polgármester úrnak, mint az ülés
összehívójának, a napirendi pontok előterjesztésére.

Balassa Balázs polgármester: Köszönti az együttes ülésen megjelent képviselőket,
intézményvezetőket. Ismertette az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.

A megtárgyalt napirend

1./ Oktatási Intézmények 2010 évi költségvetésének megtárgyalása

2./ Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének megtárgyalása

3./ Kötelezettségvállalás a köztisztviselői cafetéria juttatás biztosítására 2010. évre
vonatkozóan

4./ Teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása

1./ Oktatási Intézmények 2010. évi költségvetésének megtárgyalása

Balassa Balázs polgármester: Az Oktatási Intézmények 2010. évi költségvetéséről készült
előterjesztést a képviselő testületek tagjai kézhez kapták.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően az intézmények költségvetését külön tárgyalják. Az
iskola költségvetésével kapcsolatban kérdezi, van-e kiegészítése az intézményvezetőnek,
valamint kéri képviselő-társait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Köszönti a képviselő-testületek tagjait. Az iskola
költségvetését az ismert nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel úgy próbáltuk összeállítani,
hogy a lehető legminimálisabb költséggel kerüljön tervezésre. Az előző évi működési
kiadáshoz képest 4,5 millió forinttal kevesebb a tervezett kiadás, ez nem a mi érdemünk, a
központi költségvetés megszorításokat tartalmaz, ennek ez az egyik oka, a másik az idei
gazdasági évben jutalom kifizetésére nem kerül sor. Az a mi érdemünk, hogy próbáltuk, úgy
tervezni, összeállítani a munkát, hogy a legkevesebb kiadásra kerüljön sor. Fejlesztést nem
terveztünk, az iskola belső épületet a pedagógusokkal, diákokkal közösen csinosítgatjuk.
Azért tudtuk az iskola költségvetését így összeállítani, mert az iskolánkban a törvényben
meghatározott óratömeghez képest, mi kevesebb óraszámmal oldjuk meg a nevelést, oktatást.
Tehetjük ezt azért, mert az iskolában működik több éve a művészeti oktatás. A délutáni
foglalkozások heti 15 órát jelentek, ennek a finanszírozása nem az iskola költségvetését
terheli, így tudjuk biztosítani a színvonalas oktatást. A másik, amire figyeltünk, a
legminimálisabb korrepetálást, és felzárkóztató órát terveztünk be, mivel mindenki tudja,
hogy kis létszámú osztályokkal működünk, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás a tanórákon
belül valósul meg. Szeptembertől sikerült egy-két iskolafejlesztést megvalósítani, amit a
pályázatomban is megfogalmaztam. Az iskolafejlesztés nemcsak az én érdemem, nagy
segítségemre volt Balassa Balázs polgármester úr, illetve nagyon sokat segítenek a szülők,
volt szigligeti kapcsolatok és ennek eredményeképp sikerült egy-két iskolafejlesztést
megvalósítani.
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A személyi juttatásokat illetően két illetmény van, ami nem törvényben előírt, és kötelező.
Két adható pótlékról van szó. Azért gondolom, hogy szükséges, mert két kolléga van, aki
nagyon sokat dolgozik órakedvezmény nélkül, igazgatóhelyettesi feladatok ellátásáról van
szó. Nagyon nagy odafigyelést, felelősségteljes munkát jelent. Azzal tudom érzékeltetni
ezeknek a feladatoknak a fontosságát, ha egy esetleges hatósági ellenőrzés során, ami most
épp folyamatban van, akkor ennek pénzbírsággal megjelenő jogkövetkezménye is lehet. Sokat
dolgoznak a kollegáim, nagyon sok adminisztrációs munkát látnak el.

Balassa Balázs polgármester: A tavalyi évhez képest 2,4 millió forinttal csökkent a
költségvetés úgy, hogy az állami támogatás 2.300 e Ft-tal csökkent. Az a tendencia
folytatódott tovább, hogy az állam próbál kihátrálni az iskolák fenntartásából. Az igazgató úr
említett egy ellenőrzést, ahol felvetődött annak a gondolata, hogy a fenntartót, az iskolát
büntethetik a nem meglévő infrastrukturális feltételek miatt, mint például tortaterem hiánya,
amire most se állami támogatás, se pályázat nincsen. Azt akarják kisajtolni az
önkormányzatoktól, hogy szűntessék meg a kis iskolákat, mert nem fogják tudni a megfelelő
feltételeket biztosítani. Ha ez megtörténik, ezért kapunk pénzbüntetést, nagyon komoly sajtó
visszhangot kell adni, mert ilyen szabályozások mellett nem lehet elmenni. Térjenek vissza a
költségvetésre. Amennyiben az iskola költségvetésével kapcsolatban nincs kérdés, térjenek át
az óvoda költségvetésére. Kérdezi, van-e kiegészítése az intézményvezetőnek.

Szalay Csabáné vezető óvónő: Kiegészítése nincs, képviselő-testület tagjai megkapták a
tervezetet. Az illetményeket törvényi szabályozás szerint állítottuk be, a dologi kiadásoknál az
elmúlt évhez képest minimális az eltérés, semmi extrát nem terveztünk.

Balassa Balázs polgármester: Az állami támogatás itt is kevesebb, mint az elmúlt évben.
Kéri, képviselő társait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. Amennyiben nincs
kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja az oktatási intézmények 2010. évi költségvetési
tervezetét.
Javasolja, hogy az általános iskola 2010. évi költségvetését 44.945 e Ft kiadással, ezen belül
29.140 e Ft személyi juttatással, 7.067 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 7.399 e Ft dologi
kiadással, a napközi otthonos óvoda 2010. évi költségvetését 21.754 e Ft kiadással, ezen belül
9.122 e Ft személyi juttatással, 2.237 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 10.395 e Ft dologi
kiadással fogadják el.

A képviselő-testületek bízzák meg Szigliget-Hegymagas községek körjegyzőjét, hogy a
napközi otthonos óvoda és az általános iskola 2010. évi költségvetését építse be Szigliget
Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletébe.

Szigliget község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

14/2010. (II. 11.) Kt. sz.
h a t á r o z a t o t

Szigliget Község Képviselő-testülete az általános iskola 2010.
évi költségvetését 44.945 e Ft kiadással, ezen belül 29.140 e Ft
személyi juttatással, 7.067 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és
7.399 e Ft dologi kiadással, a napközi otthonos óvoda 2010. évi
költségvetését 21.754 e Ft kiadással, ezen belül 9.122 e Ft
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személyi juttatással, 2.237 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és
10.395 e Ft dologi kiadással elfogadta.

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a napközi
otthonos óvoda és az általános iskola 2010. évi költségvetését
építse be Szigliget Község Önkormányzatának 2010. évi
költségvetési rendeletébe.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

7/2010. (II. 11.) Kt. sz.
h a t á r o z a t o t

Hegymagas Község Képviselő-testülete az általános iskola
2010. évi költségvetését 44.945 e Ft kiadással, ezen belül 29.140
e Ft személyi juttatással, 7.067 e Ft munkaadót terhelő
járulékkal és 7.399 e Ft dologi kiadással, a napközi otthonos
óvoda 2010. évi költségvetését 21.754 e Ft kiadással, ezen belül
9.122 e Ft személyi juttatással, 2.237 e Ft munkaadót terhelő
járulékkal és 10.395 e Ft dologi kiadással kiadással elfogadta.

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a napközi
otthonos óvoda és az általános iskola 2010. évi költségvetését
építse be Szigliget Község Önkormányzatának 2010. évi
költségvetési rendeletébe.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

2./ Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének megtárgyalása

Balassa Balázs polgármester: A körjegyzőség 2010. évi költségvetéséről készült
előterjesztést a képviselő-testületek kézhez kapták. Kérdezi van-e kiegészítése a jegyzőnőnek.

Lutár Mária körjegyző: A Körjegyzőség működéséhez szükséges források fedezete egyrészt
a fenntartó önkormányzatok által nyújtott támogatás, másrészt az állami költségvetésből
körjegyzőség működése címen kapott normatív támogatás. Az elmúlt évhez viszonyítva
támogatás összege sajnálatos módon jelentősen, 920 e Ft-tal csökkent.
A Körjegyzőség, mint önálló költségvetési szerv 2010. évi költségvetését 8 főállású dolgozó
(1 fő körjegyző 6 fő ügyintéző, 1 fő ügyvitelt ellátó) illetményével terveztük. Jelenleg 1
álláshely nincs betöltve. A betöltetlen álláshelyre 2010. január 1-től 1 főt határozott irdőre
foglalkoztatunk, akinek a bérköltségeit teljes egészében Szigliget önkormányzat viseli.
Feladata a vár és a strand üzemeltetésével valamint a viziközmű társulatok lakossági
befizetéseivel kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködik továbbá a közfoglalkoztatásban
résztvevők irányításában, a velük kapcsolatos munkajogi feladatok ellátásában.
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A költségvetési tervezet nem tartalmaz bérfejlesztést, jutalom keretet. Az új szabályozásnak
megfelelően tartalmazza a köztisztviselők cafetéria juttatását.
A dologi kiadások tervezése az előző év tapasztalatai alapján történt. Eszközfejlesztést,
felújítást nem terveztünk.
A tervezet elkészítése során nem számoltunk a 2009 évi várható pénzmaradvánnyal. A
pénzmaradványból szeretnénk egy helyiségben a bútorzatot kicserélni. Erre vonatkozóan az
árajánlatok beszerzése folyamatban van. Továbbá a pénzmaradványból tudjuk az év közben
esetlegesen szükségessé váló informatikai eszközök cseréjét, pótlását megoldani.
A béren kívüli juttatások csökkenése miatt - az állami támogatás csökkenése ellenére - az
önkormányzatok által 2010 évben fizetendő hozzájárulás mértéke 563 ezer forinttal csökken.

Balassa Balázs polgármester: A tervezetből kitűnik, hogy a költségek csökkentek az elmúlt
évhez képest. Az intézmények tekintetében látszik, hogy előtérbe került a spórolás, érezzük,
hogy egyre nehezebb az anyagit előteremteni. Kéri, hogy kérdéseiket, észrevételeiket
képviselő társai tegyék meg. Amennyiben a napirendhez nincs hozzászólás, javasolja, hogy a
körjegyzőség 2010. évi költségvetését 28.033 e Ft kiadási, ezen belül 18.861 e Ft személyi
juttatással, 4.459 e Ft munkaadót terhelő járulékkal, 4.713 e Ft dologi kiadással fogadják el.

Szigliget község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

15/2010. (II. 11.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

Szigliget Község Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2010. évi
költségvetését 28.033 e Ft kiadási, ezen belül 18.861 e Ft
személyi juttatással, 4.459 e Ft munkaadót terhelő járulékkal,
4.713 e Ft dologi kiadással elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a
Körjegyzőség 2010. évi költségvetését építse be Szigliget
Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletébe.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

8/2010. (II. 11.) Kt. sz.

H a t á r o z a t o t

Hegymagas Község Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2010.
évi költségvetését 28.033 e Ft kiadási, ezen belül 18.861 e Ft
személyi juttatással, 4.459 e Ft munkaadót terhelő járulékkal,
4.713 e Ft dologi kiadással elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a
Körjegyzőség 2010. évi költségvetését építse be Szigliget
Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletébe.
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Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

3./ Kötelezettségvállalás a köztisztviselői cafetéria juttatás biztosítására 2010. évre
vonatkozóan

Balassa Balázs polgármester: Kötelezettségvállalás a köztisztviselői cafetéria juttatás
biztosítására 2010. évre vonatkozóan az előterjesztést képviselő társai kézhez kapták.
Törvényi változások miatt kötelező elem a dolgozók juttatása tekintetében, ennek mértékében
lehet változtatni. Az utóbbi hírek alapján kemény szigorítások várhatók, a meleg ételutalványt
csak éttermekben lehet beváltani, élelmiszerboltokban nem. Most megállapítanak egy
keretösszeget, aztán meglátják, mit tudnak választani, hogy jól is járjanak a dolgozók, mert
nem mindegy, hogy milyen adóterhet tartalmaz.

Varga József alpolgármester: Bruttó összeg, ebből jön le az adó?

Balassa Balázs polgármester: Igen, bruttó összeg. Amennyiben nincs több kérdés, javasolja,
hogy a köztisztviselői cafetéria juttatás biztosítására 2010. évre vonatkozó előterjesztést a
képviselő-testületek fogadják el.

Szigliget község Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

16/2010.(II. 11.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

Szigliget Község Képviselő-testülete figyelemmel a Ktv. 49/F. §
(4) bekezdésére, valamint a köztisztviselők cafeteria juttatásának
részletes szabályait tartalmazó 305/2009.(XII. 23.) számú
Kormány rendeletre, Szigliget – Hegymagas Községek
Körjegyzőségénél foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelő
2010. évi cafetéria-juttatásának keretösszegét 1.760.000 Ft/év
összegben határozza meg.
Megbízza a körjegyzőt, hogy az éves keretösszeget a
körjegyzőség 2010. évi költségvetésében a személyi juttatások
körébe építse be.
Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Hegymagas község Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

9/2010.(II. 11.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

Hegymagas Község Képviselő-testülete figyelemmel a Ktv.
49/F. § (4) bekezdésére, valamint a köztisztviselők cafeteria
juttatásának részletes szabályait tartalmazó 305/2009.(XII. 23.)
számú Kormány rendeletre, Szigliget – Hegymagas Községek
Körjegyzőségénél foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelő
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2010. évi cafetéria-juttatásának keretösszegét 1.760.000 Ft/év
összegben határozza meg.
Megbízza a körjegyzőt, hogy az éves keretösszeget a
körjegyzőség 2010. évi költségvetésében a személyi juttatások
körébe építse be.
Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása
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.

Amennyiben nincs kérdés, javasolja, hogy a Teljesítményértékelés alapját képező kiemelt
célok meghatározására vonatkozó előterjesztést fogadják el a képviselő-testületek.

Szigliget Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

17/2010. (II. 11.) Kt. sz.

H a t á r o z a t o t

Szigliget Község Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ alapján Szigliget – Hegymagas Községek
Körjegyzősége köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményeinek alapját
képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az önkormányzat 2010 évi költségvetésében foglaltak megvalósítása érdekében a
gazdálkodásra, a községfejlesztésre és működtetésre vonatkozó döntések pontos,
célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előkészítése.

2. Az Önkormányzatok Gazdasági Programjának 2010. évi megvalósítása érdekében
továbbra is szükséges a gazdálkodásra, fejlesztésre és működtetésre vonatkozó
döntések pontos, lelkiismeretes előkészítése, hatékony végrehajtása.

3. A Körjegyzőség szolgáltató szerepének fokozása a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
rendelkezéseinek szabályszerű alkalmazásával, figyelemmel annak átfogó
módosítására. A hatósági eljárások során fokozott figyelemmel kell lenni az
ágazati jogszabályok folyamatos módosulására is.

4. Biztosítani kell az e-közigazgatás és az információszabadság megvalósításához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

5. Az önkormányzati intézmények gazdálkodásának figyelemmel kísérése, kiemelt
tekintettel a takarékos feladatellátásra.
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6. Az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatoknak, a vonatkozó anyagi
és eljárási jogszabályok, valamint az önkormányzatok SZMSZ-ében foglaltak
szerinti szakszerű ellátása.

7. A körjegyzőség munkáját támogató informatikai rendszerek fejlesztése, meglévő
rendszerek alkalmazása. Az elektronikus információ kezelés fejlesztése, az
elektronikus ügyintézésre való felkészülés.

8. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a
kapcsolódó jogszabályok alkalmazásával a közérdekű és közérdekből nyilvános
adatok közzététele, illetve az adatok megismerésének biztosítása.

9. Az állampolgárok eljárásainak kezdeményezését megkönnyítő beadvány minták,
eljárási tájékoztatók készítése és az önkormányzatok honlapjain elérhetővé tétele.

10. A 2010. évben megtartásra kerülő országgyűlési és önkormányzati választások
szakszerű és jogszerű előkészítése és lebonyolítása, a törvényesség biztosítása

Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Képviselő-testület által
meghatározott kiemelt célok alapján egyedileg határozza meg a 2010. évi
teljesítménykövetelményeket.

Határidő: 2010. március 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Lutár Mária körjegyző

Hegymagas Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

10/2010. (II. 11.) Kt. sz.

H a t á r o z a t o t

Hegymagas Község Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ alapján Szigliget – Hegymagas Községek
Körjegyzősége köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az önkormányzat 2010 évi költségvetésében foglaltak megvalósítása érdekében a
gazdálkodásra, a községfejlesztésre és működtetésre vonatkozó döntések pontos,
célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előkészítése.

2. Az Önkormányzatok Gazdasági Programjának 2010. évi megvalósítása érdekében
továbbra is szükséges a gazdálkodásra, fejlesztésre és működtetésre vonatkozó
döntések pontos, lelkiismeretes előkészítése, hatékony végrehajtása.

3. A Körjegyzőség szolgáltató szerepének fokozása a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezéseinek
szabályszerű alkalmazásával, figyelemmel annak átfogó módosítására. A hatósági
eljárások során fokozott figyelemmel kell lenni az ágazati jogszabályok folyamatos
módosulására is.
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4. Biztosítani kell az e-közigazgatás és az információszabadság megvalósításához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

5. Az önkormányzati intézmények gazdálkodásának figyelemmel kísérése, kiemelt
tekintettel a takarékos feladatellátásra.

6. Az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatoknak, a vonatkozó anyagi és
eljárási jogszabályok, valamint az önkormányzatok SZMSZ-ében foglaltak szerinti
szakszerű ellátása.

7. A körjegyzőség munkáját támogató informatikai rendszerek fejlesztése, meglévő
rendszerek alkalmazása. Az elektronikus információ kezelés fejlesztése, az
elektronikus ügyintézésre való felkészülés.

8. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a kapcsolódó
jogszabályok alkalmazásával a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
közzététele, illetve az adatok megismerésének biztosítása.

9. Az állampolgárok eljárásainak kezdeményezését megkönnyítő beadvány minták,
eljárási tájékoztatók készítése és az önkormányzatok honlapjain elérhetővé tétele.

10. A 2010. évben megtartásra kerülő országgyűlési és önkormányzati választások
szakszerű és jogszerű előkészítése és lebonyolítása, a törvényesség biztosítása

Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott
kiemelt célok alapján egyedileg határozza meg a 2010. évi teljesítménykövetelményeket.

Határidő: 2010. március 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Lutár Mária körjegyző

Több tárgy nem lévén Balassa Balázs polgármester az együttes ülést 17.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Illés László Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester polgármester körjegyző


