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Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2011. február 14-én 17.00 

órakor tartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye: Általános Iskola Szigliget, Kossuth u. 53. 

 

Jelen vannak: 

Szigliget község képviselő-testület tagjai 

Balassa Balázs polgármester 

Balassa Sándor képviselő 

Baráth Sándor képviselő 

Káli Magdolna képviselő 

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai 

Sallee Barbara polgármester 

Kozma-Bognár László alpolgármester  

      Varga József képviselő 

      Szigeti László képviselő 

    

Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária körjegyző 

      Jeszencsák Edvin iskolaigazgató 

      Szalay Csabáné vezető óvónő 

       
 

Távolmaradását bejelentette: 

Szabó Tibor alpolgármester 

Gyurka Miklósné képviselő    

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a szigligeti 

5 képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, a hegymagasi 5 képviselő-testületi tag közül 4 az 

ülésen megjelent. Az ülés határozatképes. 

 

Az ülést megnyitotta. 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

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 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

  

2./ Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

3./ Teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása 

 

 

1./ Oktatási Intézmények 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az Oktatási Intézmények 2011. 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: Köszöntöm a képviselő-testületek tagjait. Szeretném 

megköszönni a diákok, szülők, pedagógusok és az iskola munkatársai nevében azt, hogy az 

előző gazdasági évben biztosított volt az iskola működtetéséhez mindennemű anyagi feltétel. 

Jó érzés olyan iskolában tanítani, olyan intézményt vezetni, ahol a fenntartó önkormányzatok 

minden anyagi eszközt biztosítanak. Az intézmény költségvetéséről készült előterjesztésben 

minden részletezve van, amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszolok rá. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy több 

vonalon is próbálunk megoldást találni arra, hogy hosszútávon is működőképes maradhasson 

az iskola. Itt elsősorban bővebb fenntartásban gondolkodunk, esetleg egy másik iskolával 

társulva, vagy bármilyen megoldást keresve, amit a várható átszervezések talán annyira nem 

érintenek. Nagyon nehéz, és egyre nehezebb főleg azért, mivel nem vagyunk tisztában azzal, 

hogy milyen elképzelések vannak az iskolákkal, az önkormányzatokkal. Így nagyon nehéz 

tervezni, bárkivel megállapodni, de ennek a munkának az első legfontosabb feladata az volt, 

hogy szakemberekkel átvilágíttattuk az iskola költségvetését. Megállapítást nyert, hogy a 

térségben az egyetlen olyan iskola, ahol nagyon faragni már nem lehet, ez már a minimumon 

működik, itt sem létszámban, sem dologi kiadásban faragni nagyon már nem lehet. 

Összehasonlításként mondom, hogy Lesencetomajon 84 millióból gazdálkodik az iskola, 

Balatonedericsen 66 millióból. Nálunk az iskola 2011. évi költségvetése 47 millió Ft. 

Köszönöm az igazgató úrnak, hogy folytatja az előző iskolaigazgató által megkezdett munkát, 

minél kisebb ráfordítással, magas szakmai színvonalon oktassuk gyerekeinket. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az előterjesztés tartalmaz 2 db bejárati ajtó cseréjét, ami fontos, 

de nekünk terveink vannak az iskola átalakítással kapcsolatban, azzal együtt kellene 

megoldani. Az illetménynél növekedés van, a dologi kiadásoknál közel 3 millió forintos 

növekedés, ha erről szólnál pár szót, valamint nem látom a bevételek, illetve az állami 

támogatás összegét. 
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Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: A dologi kiadások emelkedése a nyílászárók cseréje, ami 

1,5 millió forintot jelentene. Az idei évben két kolléga lesz jogosult jubileumi jutalomra, 

valamint az automatikus soros előresorolás miatt emelkedett az alapilletmény, ami a 

közoktatási törvény előírása szerint történt, a pedagógusokat 3 évente magasabb fizetési 

fokozatba kell sorolni és ennek megfelelően a pótlékok is emelkedtek. Az elmúlt évben nem 

terveztünk sportszerekre az idei évben 100 e Ft-ot terveztünk. A dologi kiadásokat növeli a 

szállítási szolgáltatás magasabb összege, amire hatással van az üzemanyagárak emelkedése, 

valamint az, hogy a Kistérségi Társulástól rendeltünk buszt, hivatásos sofőrrel. Az elmúlt 

évben az önkormányzat és a szülők szállították a gyerekeket. Több esetben előfordult, hogy a 

felkért szülő az indulás előtt 20 perccel mondta, hogy nem tud jönni, más módon kellett 

megoldani a szállítást. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez a járhatóbb út. 
 

Sallee Barbara polgármester: Meg szeretném köszönni az iskola vezetőségének, 

pedagógusoknak, az itt dolgozóknak teljesítményüket és fáradozásaikat, valamint a közösen 

fenntartó önkormányzatoknak. Hegymagas község képviselő-testülete nevében szeretném 

kifejezni, hogy mi ezt az iskolát továbbra is támogatni szeretnénk. Köszönöm. 
 

Balassa Balázs polgármester. Köszönjük. A hegymagasi Önkormányzat az előző évektől 

eltérően valamilyen mértékben emelt az eddigi támogatásán, ezzel is jelezvén, - bár minden 

önkormányzatnak óriási problémát okoz a költségvetésének megfelelő felosztása, főleg annak 

tudatában, hogy nagymértékben visszafogták a közmunka állami támogatását, ez minden 

önkormányzatra nagy terhet ró – szeretnék, ha az iskola továbbra is működhetne, ezért 

emeltek a támogatáson. Köszönjük, ezt nem mi kértük, ezt Hegymagas ajánlotta, mi ezt 

gesztusnak vesszük. 
 

Sallee Barbara polgármester: Igen, jó, hogy említed gesztus. Mint ahogy informálódtam 

előtte, a veled folytatott beszélgetésen, messze nem fedezi Hegymagas hozzájárulása a 

tényleges költségeket. Erről, ha hallhatnánk egy számot, hogy pontosan mennyibe kerül. 
 

Balassa Balázs polgármester: Egy gyerek az általános iskolában az állami finanszírozáson 

felül 410 e Ft-ba kerül, tehát Hegymagasról 12 gyerek jár, az durván 5 millió forint lenne, 

ezzel szemben a támogatás összege 1.700 e Ft. 

 

Sallee Barbara polgármester: Valamint hozzáfűzném, ha jól értesültem évek óta nem történt 

emelés a támogatásról. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben az iskola költségvetésével kapcsolatban nincs 

több kérdés, áttérnénk az óvodára. Megkérdezem az intézményvezetőt, szeretné-e kiegészíteni 

az anyagot. 

 

Szalay Csabáné óvodavezető: Kiegészítésem nincs, ha megnézzük az anyagot, az előző 

évihez képest nincs nagy változás, hisz a 2010. évi teljesülés, majdnem annyi, mint az idei évi 

költségvetésünk. A személyi juttatás az idei évben csökkent, az elmúlt évben jubileumi 

jutalom járt, ez az idén nem terheli a költségvetést. A dologi kiadásoknál 70 e Ft-os plusz van 

beépítve. Az idei évben nem terveztünk felújítást, hisz a tavalyi évben volt nagy felújítás. 

Természetesen, ha az évfolyamán valami előadódik megpróbáljuk megoldani ebből a 

költségvetésből. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Az óvoda is a lehetőségekhez képest megpróbál 

takarékosan gazdálkodni. Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a betegség miatt kieső 
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óvónő helyettesítését szakmailag úgy gondolom megfelelően pótoltuk, reméljük rövid ideig 

kell a helyettesítőt alkalmazni. 

 

Szalay Csabáné óvodavezető: Munkaügyi Hivatalon keresztül sikerült a hölgyet megtalálni 

és még Start kártyával is rendelkezik, ez a munkáltatónak is költségmegtakarítást jelent. 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy kis kitérő, szombaton voltunk Kistérségi sportnapon, ahol 

úgy indítottunk csapatot, hogy a szigligeti általános iskola csapata, mivel a diákok, a volt 

diákok, szülők vettek részt és II. helyen végzett a csapat, megelőzve Tapolca, 

Badacsonytomaj városát is. Köszönöm az iskolának és gratulálok. 

 

Sallee Barbara polgármester: Köszönetünk és elismerésünk természetesen az óvoda felé is 

kiterjed, akkor is, ha ez a mostani költségvetésben nem látszik meg. Reméljük, hogy a 

jövőben erre is sor kerül. Gratulálunk a sportnapon elért eredményhez, de nagy előnytők van, 

ezt meg kellett jegyeznem. 

 

Balassa Balázs polgármester: A kistérségi sportnapnak egy negatívuma van, ami egyben 

pozitívuma is, hogy a kisebb települések sokkal könnyebben megmozdulnak. Nem volt 

Nemesgulácsnak, Balatonedericsnek, és még sorolhatnám a nagyobb településeket, akiknek 

nem volt csapata. Ezzel szemben Hegymagas, Raposka, Salföld olyan kis községek indítottak 

csapatot, akiktől nem várta volna el az ember. Egy jó, kis hangulatos nap volt. 

Amennyiben az oktatási intézmények költségvetésével kapcsolatban nincs több kérdés, 

javasolom, hogy az általános iskola 2011. évi költségvetését 47.382 e Ft kiadással, ezen belül 

29.323 e Ft személyi juttatással, 7.226 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 9.748 e Ft dologi 

kiadással, és 1.085 e Ft céltartalékkal, a napközi otthonos óvoda 201l. évi költségvetését 

21.324 e Ft kiadással, ezen belül 8.593 e Ft személyi juttatással, 2.104 e Ft munkaadót terhelő 

járulékkal és 10.627 e Ft dologi kiadással fogadják el. 

 

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

napközi otthonos óvoda és az általános iskola 2011. évi költségvetését építse be Szigliget 

Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletébe. 

 

 

Szigliget község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

25/2011. (II. 14.) Kt. sz. 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Képviselő-testülete az általános iskola 2011. 

évi költségvetését 47.382 e Ft kiadással, ezen belül 29.323 e Ft 

személyi juttatással, 7.226 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 

9.748 e Ft dologi kiadással és 1.085 e Ft céltartalékkal, a 

napközi otthonos óvoda 2011. évi költségvetését 21.324 e Ft 

kiadással, ezen belül 8.593 e Ft személyi juttatással, 2.104 e Ft 

munkaadót terhelő járulékkal és 10.627 e Ft dologi kiadással 

elfogadta. 

 

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a napközi 

otthonos óvoda és az általános iskola 2011. évi költségvetését 
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építse be Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetési rendeletébe. 

Határidő: 2011. február 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

7/2011. (II. 14.) Kt. sz. 

h a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas Község Képviselő-testülete az általános iskola 

2011. évi költségvetését 47.382 e Ft kiadással, ezen belül 29.323 

e Ft személyi juttatással, 7.226 e Ft munkaadót terhelő 

járulékkal és 9.748 e Ft dologi kiadással és 1.085 e Ft 

céltartalékkal, a napközi otthonos óvoda 2011. évi 

költségvetését 21.324 e Ft kiadással, ezen belül 8.593 e Ft 

személyi juttatással, 2.104 e Ft munkaadót terhelő járulékkal és 

10.627 e Ft dologi kiadással elfogadta. 

 

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a napközi 

otthonos óvoda és az általános iskola 2011. évi költségvetését 

építse be Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetési rendeletébe. 

Határidő: 2011. február 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

 

2./ Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről készült 

előterjesztést a képviselő-testületek kézhez kapták. Látszik, hogy az előző évihez képest 

kevesebb a kiadási, és bevételi oldala is. A táblázat alatt az összes bevételnél van 1 fő 

alkalmazott. Ez nincs benn a szétosztandó költségekben, ezt Szigliget község Önkormányzata 

fizeti, de a Körjegyzőség munkáját látja el. Egyik kolléganő elment szülési szabadságra és a 

munkáját olyan kolléga vette át, akit előzőekben is az önkormányzat alkalmazásában volt. 

Bizonyára láttátok a hivatalban apránként próbáljuk kultúráltabbá tenni a körülményeket. A 

körjegyzőségnek volt a tavalyi évről pénzmaradványa, illetve bizonyos költségeket a 

szigligeti önkormányzat fedezi, hisz Szigliget önkormányzatáé az épület. 

Amennyiben a napirendhez nincs hozzászólás, javasolja, hogy a körjegyzőség 2011. évi 

költségvetését 27.074 e Ft kiadási, ezen belül 17.260 e Ft személyi juttatással, 4.292 e Ft 

munkaadót terhelő járulékkal, 5.522  e Ft dologi kiadással fogadják el.                                      

 

 

Szigliget község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi  
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26/2011. (II. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetését 27.074 e Ft kiadási, ezen belül 17.260 e Ft 

személyi juttatással, 4.292 e Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

5.522  e Ft dologi kiadással elfogadja. 
 

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a 

Körjegyzőség 2011. évi költségvetését építse be Szigliget 

Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletébe. 
 

Határidő: 2011. február 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

8/2011. (II. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas Község Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. 

évi költségvetését 27.074 e Ft kiadási, ezen belül 17.260 e Ft 

személyi juttatással, 4.292 e Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

5.522  e Ft dologi kiadással elfogadja. 
 

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a 

Körjegyzőség 2011. évi költségvetését építse be Szigliget 

Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletébe. 
 

Határidő: 2011. február 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

 

3./ 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. 

Az előterjesztésben szereplő célokat, feladatokat gondoltam fontosnak, minél inkább az 

önkormányzatiság teljes palettáját feladatként meghatározni. Úgy gondolom, az élet hoz olyan 

feladatokat, amire nem lehet felkészülni és attól, hogy az itt nem szerepel, azt meg kell oldani. 

 

Sallee Barbara polgármester: Mennyiben különbözik ez a felsorolás a tavalyitól, ott is 

ugyanezek a feladatok lettek-e meghatározva? 

 

Lutár Mária körjegyző. Vannak olyan feladatok, melyek már ismertek a következő évre 

vonatkozóan is. Az előterjesztésben szereplő kintlévőségek behajtására külön hangsúlyt kell 
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fektetni. Tavalyi évben a választással kapcsolatos feladatok, Hegymagas esetében a szennyvíz 

beruházással kapcsolatos feladatok szerepeltek. 

 

Balassa Sándor képviselő: A kintlévőség behajtása vesszőparipám, az idegenforgalmi adó 

hathatósabb behajtása. 

 

Lutár Mária körjegyző. Úgy gondolom, ez létszámkérdés is, a képviselő-testületnek az 

idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez létszámot kellene rendelni. Ez egy fontos feladat, 

esetlegesen a bevételt is lehetne növelni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ez minden évben téma. A mérleg egyik felébe bele rakjuk a 

költséget, 2 fő költséget, mert 1 főt nem lehet alkalmazni, a másikon tudnak-e olyan 

hatékonyan dolgozni, hogy ne csak a bért, idézőjelben esetleg hasznot is termeljenek, bár 

manapság már az is nagydolog, ha valaki a saját bérét megtermeli, mert akkor 2 embernek 

adtunk 3-4 hónapra munkát. Ez is nagy öröm, ha alkalmazni tudunk valakit, mert nem is 

látom, hogy az idei évben hogy fog működni. Tavalyi évben 15 főt alkalmaztunk állami 

támogatással, most 1 személyre kaptunk 8 hónapra 6 órára támogatást, illetve 4 személynek 4 

órában 3, illetve 4 hónapra. Ennyi az egész évre vonatkozó állami támogatás. 

Ahogy a helyi újságban is írtam, szeretném a hatékonyabb kintlévőség behajtását, 

elsődlegesen az idegenforgalmi adó behajtását, de hát nem tudtam rá megoldást találni 8 év 

alatt. 

Amennyiben nincs kérdés, javasolom, hogy a teljesítményértékelés alapját képező kiemelt 

célok meghatározására vonatkozó előterjesztést fogadják el a képviselő-testületek. 

 

Szigliget Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

27/2011. (II. 14.) 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. tv. 34 § (3) bekezdése alapján Szigliget és Hegymagas 

Községék Körjegyzősége köztisztviselői 2011. évi teljesítménykövetelményeinek 

alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:   

 

 

− Az Önkormányzatok Gazdasági Programjában meghatározott feladatok megvalósítása, 

a 2011. évre vonatkozó döntések pontos előkészítése, hatékony végrehajtása, a 

kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás. 

− A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez kapcsolódó 

alternatívák kidolgozása, eredményességének elősegítése, a meghozott döntések 

végrehajtása, ellenőrzése. 

− A fejlesztési célok megvalósítását segítő EU-s pályázatok előkészítésében való 

közreműködés, pályázatok felkutatása, hazai pályázatok elkészítése, az elnyert 

támogatások, pályázatok határidőre történő elszámolása, a szükséges közbeszerzési 

eljárás lefolytatásának előkészítse, a beruházások megvalósításának pontos irányítása. 

− Az önkormányzat kintlévőségeinek mind teljesebb behajtása érdekében szükséges 

eljárás folytatása. 

− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény alapelveinek betartása, a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe 

vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az 
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ügyintézés során a határidők pontos betartása. A hatósági eljárások során fokozott 

figyelemmel kell lenni az ágazati jogszabályok folyamatos módosulására is. 

− A hatósági és önkormányzati munka színvonalának folyamatos javítása, fejlesztése 

önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel. 

− Biztosítani kell az e-közigazgatás és az információszabadság megvalósításához 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

− Az Önkormányzat által fenntartott intézmények gazdálkodásának figyelemmel 

kísérése, kiemelt figyelemmel a takarékos feladatellátásra. 

 

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

meghatározott kiemelt célok alapján egyedileg határozza meg a 2011. évi 

teljesítménykövetelményeket. 

 

Határidő: 2011. február 28. 

Felelős:   Balassa Balázs polgármester 

    Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

9/2011. (II. 14.) 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. tv. 34 § (3) bekezdése alapján Szigliget és Hegymagas 

Községék Körjegyzősége köztisztviselői 2011. évi teljesítménykövetelményeinek 

alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:   

 

 

− Az Önkormányzatok Gazdasági Programjában meghatározott feladatok megvalósítása, 

a 2011. évre vonatkozó döntések pontos előkészítése, hatékony végrehajtása, a 

kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás. 

− A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez kapcsolódó 

alternatívák kidolgozása, eredményességének elősegítése, a meghozott döntések 

végrehajtása, ellenőrzése. 

− A fejlesztési célok megvalósítását segítő EU-s pályázatok előkészítésében való 

közreműködés, pályázatok felkutatása, hazai pályázatok elkészítése, az elnyert 

támogatások, pályázatok határidőre történő elszámolása, a szükséges közbeszerzési 

eljárás lefolytatásának előkészítse, a beruházások megvalósításának pontos irányítása. 

− Az önkormányzat kintlévőségeinek mind teljesebb behajtása érdekében szükséges 

eljárás folytatása. 

− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény alapelveinek betartása, a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe 

vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az 

ügyintézés során a határidők pontos betartása. A hatósági eljárások során fokozott 

figyelemmel kell lenni az ágazati jogszabályok folyamatos módosulására is. 

− A hatósági és önkormányzati munka színvonalának folyamatos javítása, fejlesztése 

önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel. 

− Biztosítani kell az e-közigazgatás és az információszabadság megvalósításához 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

− Az Önkormányzat által fenntartott intézmények gazdálkodásának figyelemmel 

kísérése, kiemelt figyelemmel a takarékos feladatellátásra. 
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Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Képviselő-testület által 

meghatározott kiemelt célok alapján egyedileg határozza meg a 2011. évi 

teljesítménykövetelményeket. 

 

Határidő: 2011. február 28. 

Felelős:   Balassa Balázs polgármester 

    Lutár Mária körjegyző 

 

 

Több tárgy nem lévén Balassa Balázs polgármester megköszöni a részvételt, az együttes ülést 

17.40 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Balassa Balázs  Sallee Barbara   Lutár Mária 

polgármester    polgármester     körjegyző 

 

 


