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Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án 17.30 

órakor tartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 23. 

 

Jelen vannak: 

Szigliget község képviselő-testület tagjai 

Balassa Balázs polgármester                

Szabó Tibor alpolgármester 

Balassa Sándor képviselő 

Káli Magdolna képviselő 

 

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai 

Sallee Barbara polgármester 

Kozma-Bognár László alpolgármester 

Gyurka Miklósné képviselő 

Szigeti László képviselő  

Varga József képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: 

Baráth Sándor képviselő 

    

Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária körjegyző 

Páros Gyuláné költségvetési előadó 

Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó 

      Balassáné Molnár Edit megbízott iskolaigazgató 

       
 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm az együttes ülésen megjelenteket, képviselőket, 

intézményvezetőt. Az óvodavezető egészségi állapota miatt az ülésen részt venni nem tud. 

Megállapítom, hogy a szigligeti 5 képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, a hegymagasi 5 

képviselő-testületi tag az ülésen megjelent. Az ülés határozatképes. 

 

Az ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.  

 

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Oktatási Intézmények 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

  

2./ Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

 3./ Általános iskola igazgatói állásra pályázati kiírás 

 

4./ Teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása 

 

 

1./ Oktatási Intézmények 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: Mint jeleztem az óvodavezető asszony egészségi állapota 

miatt az ülésen részt venni nem tud, viszont az óvoda költségvetését vele közösen készítettük 

el. Az oktatási intézmények költségvetésére vonatkozó anyagot képviselő társaim megkapták. 

Mielőtt rátérnénk az iskola költségvetésére, tájékoztatom képviselő társaimat, bár bizonyára 

mindenki előtt ismert, sajnos az oktatási intézmények változások előtt állnak, az általános 

iskolák 2013. január 1-től állami működtetés alá fognak kerülni. Az önkormányzatoktól azt a 

jogot, hogy saját döntéseik, elképzeléseik alapján működtessék az iskolát valószínű, hogy el 

fogják venni, de azt gondolom, hogy évközben nincs olyan személy, aki bármilyen változást 

eszközölne, így az a véleményem, hogy 2013. júniusáig itt Szigligeten oktatás lesz. A 

költségvetést 2012. december 31-ig készítettük el, beíratáskor mindenkit arról tájékoztatunk, 

hogy ezt a tanítási évet itt befejezhetik, illetve a szigligeti testületnek az a minimum elvárása 

és ehhez kéri a hegymagasi testület támogatását is, hogy legrosszabb esetben az alsó tagozatos 

oktatás megmaradhasson, de szeretnénk olyan pozíciót teremteni az iskolának, hogy a 8 

osztályos oktatás is megmaradhasson. Erre egy esélyt látok, ha Balatonederics Szigligettel 

kötne társulási szerződést, ezáltal olyan létszám keletkezne, amit úgy gondolok a 

törvényhozók sem tudnának figyelmen kívül hagyni. Próbálunk lobbizni, de egyelőre semmit 

nem lehet ígérni, mivel nem tudni, hogy mi a Kormánynak, a törvényhozóknak az 

elképzelése. Jelenleg Hegymagasról, Tapolcáról, Balatonedericsről, Nemesvitáról és 

Badacsonytördemicről járnak ide gyerekek. A szigligeti önkormányzat vásárolt egy kisbuszt, 

így már kulturált körülmények között tudjuk hordani a gyerekeket Badacsonytördemicről, 

illetve eddig Balatonedericsről és Nemesvitáról a nemesvitai kisbusszal szállították a 

gyerekeket. Most már meg tudjuk oldani, hogy onnét is mi hozzuk a gyerekeket. 

 

Balassa Sándor képviselő: Láttuk az együttes ülésen, hogy alakulnak a viszonyok az 

önkormányzatok között. Egy előzetes szándéknyilatkozattal nem tudhatnánk meg, hogy mi a 

szándékuk? 

 

Balassa Balázs polgármester: A nemesvitai polgármester mondta ki, nem biztos, hogy ők 

lépni kívánnak, megvárják, amíg a kormányhivatal fogja kimondani. Tapolca kijelentette, 

hogy nem tud, és nem akar ennyi gyereket bevállalni, új iskolát indítani. A másik alternatíva 

Lesencetomaj lenne. Bízom benne, hogy a távolság, az ésszerűség Szigligetet fogja támogatni. 

Az biztos, hogy mindenkinek a véleményét ki fogják kérni, de, hogy figyelembe fogják-e 

venni, azt nem tudom. A településvezetők nem zárkóztak el, hogy Szigligetet támogassák. 
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Sallee Barbara polgármester: A költségvetés tervezésénél feltettem ezt a kérdést, hogy 

valójában van-e terv, hogy ne várjuk meg az utolsó pillanatot az iskolaévnek sem. Hegymagas 

támogatása marginális az egészben, de részt veszünk a fenntartásban, mi is támogatjuk a 

vidéki iskolát, de egyúttal viszont feladatunk a lakosság számára, hogy nyitva hagyjuk a 

választási lehetőséget, hogy Tapolca vagy más irányba tudjanak lépni. Mi nagyon örülnénk, 

ha már a láthatáron látszanának akár szándéknyilatkozatok vagy bármi más, és mi is erről 

tudni szeretetnénk, nemcsak az utolsó pillanatban. Számunkra is fontos a költségvetés 

tervezése, a lakosság tájékoztatása szempontjából. Köszönöm. 

 

Balassa Balázs polgármester: Hangsúlyozom semmi konkrétum nincs. Megkérdezem 

intézményvezető asszonyt szeretné-e kiegészíteni a költségvetést? 

  

Balassáné Molnár Edit iskolaigazgató: Nincs, minden információt megkaptam, 

megbeszéltem a költségvetés készítőivel.  

 

Balassa Balázs polgármester: Látható, hogy tavaly 46.175 e Ft volt az iskola költségvetése, 

az idei évben 45.306 e Ft, durván 800 e Ft-tal kevesebb. Az ésszerűség határain belül 

csökkentettünk, ettől függetlenül az önkormányzatok terhe 33.372 Ft, elég nagy mértéken 

próbál az állam kihátrálni a fenntartásból. Amennyiben nincs több kérdés, javasolom, hogy az 

általános iskola 2012. évi költségvetését a képviselő-testületek fogadják el. 

 

Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

6/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetését 

28.561 e Ft személyi juttatással, 

  7.239 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

  9.006 e Ft dologi kiadással  

     500 e Ft felújítással elfogadta. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy az általános iskola költségvetését 

Szigliget Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésébe 

építse be. 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

5/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetését 

28.561 e Ft személyi juttatással, 

  7.239 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

  9.006 e Ft dologi kiadással  

     500 e Ft felújítással elfogadta. 
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Megbízza a körjegyzőt, hogy az általános iskola költségvetését 

Szigliget Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésébe 

építse be. 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Az óvodánál a gázdíj és az Áfa emelkedésével növekedett a 

költségvetés. A két önkormányzat 10.535 e Ft-tal járul hozzá a fenntartási költségekhez. Az 

óvoda fenntartását az állam nem kívánja átvenni, ilyen veszély nem áll fenn. Amennyiben az 

óvoda költségvetésével kapcsolatban nincs kérdés, javasolom, hogy az előterjesztésnek 

megfelelően a napközi otthonos óvoda költségvetését a képviselő-testületek fogadják el. 

 

Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

7/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetését 

8.340 e Ft személyi juttatással, 

2.140 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

          11.679 e Ft dologi kiadással elfogadta. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a napközi otthonos óvoda 

költségvetését Szigliget Község Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetésébe építse be. 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

6/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetését 

8.340 e Ft személyi juttatással, 

2.140 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

          11.679 e Ft dologi kiadással elfogadta. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a napközi otthonos óvoda 

költségvetését Szigliget Község Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetésébe építse be. 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 
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2./ Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 
 

Balassa Balázs polgármester: A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésére vonatkozó 

előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták. Kérem, hogy észrevételeiteket, kérdéseiteket 

tegyétek meg. Az elmúlt évben megpróbáltuk azt, hogy 7 személlyel működtessük a 

Körjegyzőséget úgy, hogy 1 személyt a szigligeti Önkormányzat fizetett. Sajnos rá kellett 

jönnünk, hogy ez nem működik, mert azokat a feladatokat, amit szerettünk volna ennek a 

személynek szánni, a vár, a strand üzemeltetését nem tudta ellátni az adós feladatok miatt, így 

rám is és az önkormányzat saját alkalmazásában lévő személyekre is sokkal nagyobb munka 

hárult. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt az évet már nem kívánjuk így végigvinni, tehát 

szeretnénk, ha az a személy, akit a szigligeti önkormányzat fizet, azokat a feladatokat látná el, 

ami a szigligeti önkormányzat elvárásait biztosítaná, ezért lett 8 főre megállapítva a bér, ami 

nem azt jelenti, hogy külön státusz lett volna megjelenítve, hanem betöltöttük a meglévő 

státuszokat. 
 

Sallee Barbara polgármester: Mivel az adóügyet említetted, a tárgyalások mutatják a 

szigligeti Körjegyzőséggel, hogy sajnos biztos itt Szigligeten is, de Hegymagason probléma, 

hogy az adók behajtása nem mindig sikerül úgy, ahogy tervezzük, és vannak kinn maradások. 

Reméljük ugye, ha egy fő erre rááll, hogy az adókkal foglalkozik, akkor talán javul ez a 

helyzet. Ha ez nem sikerül én javasolom, gondolkozzunk el azon, hogy milyen módszereket 

kívánunk bevezetni annak érdekében, hogy az adókivetések megvalósuljanak. Számunka ez a 

kisebb költségvetésnél nagyobb jelentősséggel bír, de ugye nem lehet az a kérésünk, hogy 

igen, akkor legyen több dolgozó, és csak azzal foglalkozzon. Én kérem a körjegyzőség 

munkatársait, keressünk egy módszert, mert ez valós probléma. Számunka nagy szerepet 

játszik, hogy befolyik az adó vagy sem. Köszönöm, hogy a költségvetésben külön fel van 

tüntetve, hogy Hegymagas hozzájárulási része, csak a lakosság fővel emelkedett, ez azért is 

jogos, mert a nyári szezon alatt Szigliget sokkal jobban felduzzad, mint Hegymagas, a 

szezonális vendégek száma önmagában nagyobb, mint Hegymagason, így a nyári ügyintézés 

oroszlánrésze a szigligeti turisták miatt emelkedik. 
 

Balassa Balázs polgármester: Az adóval kapcsolatban a szigligeti Önkormányzatnak is 

problémát jelentenek a kintlévőségek. Az önkormányzatok keze valamilyen fokon meg van 

kötve. Az önkormányzat azoknál az ingatlantulajdonosoknál, ahol úgy gondoljuk, hogy 

szociális alapon nem kell elnézőnek lenni, - mert ilyen lehetőséggel is éltünk - azoknál egy 

lehetőségünk van, az ingatlanra ráterheljük. Vannak olyan tulajdonosok, akik megkapják ezt a 

határozatot és befizetik, de vannak olyan tulajdonosok, akik azt mondják, ez még elfér az 

ingatlanon. Sajnos egyre rosszabb országos szinten is az adófizetési morál. Nem tudom mi a 

jó módja a kintlévőségek behajtásának, de partnerek vagyunk minden jó kezdeményezésben. 

Amennyiben a Körjegyzőség költségvetésével kapcsolatban nincs kérdés, javasolom, hogy a 

Körjegyzőség 2012. évi költségvetését a képviselő-testületek fogadják el. 

 

Szigliget község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

8/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget község Képviselő-testület Szigliget – Hegymagas 

Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését 

19.300 e Ft személyi juttatással, 

  5.030 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

  6.299 e Ft dologi kiadással elfogadta. 
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Megbízza a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség költségvetését 

Szigliget Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésébe 

építse be. 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

7/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testület Szigliget – Hegymagas 

Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését 

19.300 e Ft személyi juttatással, 

  5.030 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

  6.299 e Ft dologi kiadással elfogadta. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség költségvetését 

Szigliget Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésébe 

építse be. 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

3./ Általános iskola igazgatói állásra pályázati kiírás 

 

Balassa Balázs polgármester: Az általános iskola igazgatói állásra vonatkozó pályázati 

kiírást képviselő társaim megkapták. Az iskolaigazgatói feladatok ellátásával a megbízott 

igazgatót a képviselő-testületek együttes ülésen 1 évre bízták meg. A törvényi előírásoknak 

megfelelőn az állást a fenntartó képviselő-testületeknek kell kiírni, annak ellenére, hogy a 

szülők, pedagógusok, intézményfenntartók részéről úgy érezzük, jó kézben van az iskola. A 

pályázati kiírás tartalmazza a törvényben kötelezően előírtakat, illetve tartalmaz minden olyan 

lehetőséget, ami azt eredményezheti, hogy továbbra is jó igazgatója legyen a közös 

fenntartású általános iskolának. A pályázati kiírásban 5 év szerepel, hogy ez 5 évig, vagy 

félévig fog tartani, nem lehet tudni. Amennyiben nem lesz eredménye a pályázati kiírásnak, 

úgy a jelenlegi vezető megbízatását újabb 1 évvel meg lehet hosszabbítani, utána, pedig úgy 

sem mi fogunk dönteni, hogy ki látja el a vezetői feladatokat. 

 

Sallee Barbara polgármester: Technikai jellegű kérdésem van, pontosan hol lesz az állás 

meghirdetve, gondolom, ahol a közalkalmazottak foglalkoztatásáról szóló törvény előírja? 

 

Lutár Mária körjegyző: Az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a közigállás portálon, az 

intézményt fenntartó önkormányzatok honlapján, hirdetőtáblákon. 

  

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testületek fogadják el. 

 

Szigliget község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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9/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Fenntartású Általános 

Iskola magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot ír ki. 

 

A megbízás feltételei: 

- Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör 

betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai 

szintű) végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga. 

- Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a szakmai önéletrajzot, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 

- oklevélmásolatot, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatnak zárt vagy nyílt ülésen 

történő tárgyalását kéri, 

- hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok pályázati eljárással 

kapcsolatos kezeléséhez, 

- a pályázatot 3 példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31. 

A fenti állás 2012. augusztus 1-jével tölthető be. 

A magasabb vezetői beosztásra történı megbízás 2012. augusztus 1-jétől 2017. 

július 31-ig, 5 nevelési évre szól.  

Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján.  

 

A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt a pályázatok közzétételével 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Lutár Mária körjegyző 
 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

8/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Fenntartású 

Általános Iskola magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot ír ki. 

 

A megbízás feltételei: 
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- Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör 

betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai 

szintű) végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga. 

- Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a szakmai önéletrajzot, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 

- oklevélmásolatot, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatnak zárt vagy nyílt ülésen 

történő tárgyalását kéri, 

- hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok pályázati eljárással 

kapcsolatos kezeléséhez, 

- a pályázatot 3 példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31. 

A fenti állás 2012. augusztus 1-jével tölthető be. 

A magasabb vezetői beosztásra történı megbízás 2012. augusztus 1-jétől 2017. 

július 31-ig, 5 nevelési évre szól.  

Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján.  

 

A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt a pályázatok közzétételével 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Lutár Mária körjegyző 
 

 

4./ Teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása 

 

Balassa Balázs polgármester: Teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok 

meghatározására vonatkozó előterjesztést képviselő társaim megkapták. Azokat a feladatokat 

tartalmazza, ami elvárható alap, ehhez hozzá lehet tenni. 

 

Sallee Barbara polgármester: Pontosabban belevenni a dokumentumba, ha 2012. évben a 

változó jogszabályoknak meg szeretnénk felelni, akkor a 6. pontba kerüljön bele „az ügyfelek 

teljes körű tájékoztatása” stb. a fogadóórák és elérhetőségek. Átfogóan benne van, azt 

szeretném kérni, kicsit pontosabban térjünk erre ki. Mit jelent ez pontosan, az ügyfelek teljes 

körű tájékoztatása? Az lenne a kérésem, a jegyzőség munkatársának fogadóórája maradjon 

meg a partner faluban is, maradjon meg a partner falu számára is az elérhetősége helyben. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ezt az önkormányzati törvény elő is írja.. 

 

Sallee Barbara polgármester: Igen, örülnék, ha egy kicsit részletesebben benne lenne. 

 

Balassa Balázs polgármester: Hogy pontosan milyen napokon, hogyan, miképp? 
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Sallee Barbara polgármester: Nem, csak az ügyfélfogadási órák betartása, ezek maradjanak 

meg. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, javasolom, hogy 

határozati javaslatban szereplő pontokat a képviselő-testületek fogadják el. 

 

Szigliget község Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

10/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

1.) Szigliget község Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján Szigliget és Hegymagas Községék 

Körjegyzősége köztisztviselői 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező 

kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:   

 

1. Az Önkormányzatok 2011-2014 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági 

Programjában meghatározott adott év feladatainak megvalósítása. 

2. Az Önkormányzatok 2012. évi költségvetésének végrehajtása során a 

gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és 

takarékossági szempontok alapján.  

3. Az Önkormányzatok által fenntartott intézmények gazdálkodásának 

figyelemmel kísérése, kiemelt figyelemmel  a takarékos feladatellátásra. 

4. A helyi önkormányzati rendeletek végrehajtásához kapcsolódó feladatok 

ellátása, rendelet-tervezetek előkészítése, jogharmonizáció folyamatos 

figyelemmel kisérése. 

5. Felkészülés az önkormányzati és a hatósági feladatköröket meghatározó új 

jogszabályok megismerésére, azok végrehajtására. 

6. Az ügyintézés során az ügyfélközpontú eljárás érvényre juttatása, az ügyfelek 

teljes körű tájékoztatása, a szakmai követelmények széles körű figyelembe 

vétele, a határidők pontos betartása. A munkavégzés hatékonyságának 

növelése érdekében a szükség szerinti korszerűsítések végrehajtása. A hatósági 

eljárások során fokozott figyelemmel kell lenni az ágazati jogszabályok 

folyamatos módosulására is. 

7. Az önkormányzatok 2012. évre tervezett beruházásainak előkészítése, 

pénzügyi lebonyolítása. Pályázatokon elnyert támogatások igénylése, 

elszámolása, értékelő beszámolók határidőre történő elkészítése.  

8. Az adóhátralékok feltárása, behajtása. Az önkormányzatok kintlévőségeinek 

mind teljesebb behajtása érdekében szükséges eljárás folytatása. 

9. A közüzemi díjhátralékot felhalmozó családok és egyedülállók fokozott 

figyelemmel kísérése, segítése. A gyermek- és családvédelmi szolgálattal való 

szoros munkakapcsolat.  

10. Szakszerű ügyintézés érdekében a köztisztviselők képzése, önképzése.  

 

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

meghatározott kiemelt célok alapján egyedileg határozza meg a 2012. évi 

teljesítménykövetelményeket. 

 

Határidő: 2012. február 29. 
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Felelős:   Balassa Balázs polgármester 

    Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

9/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

1.) Hegymagas község Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján Szigliget és Hegymagas Községék 

Körjegyzősége köztisztviselői 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező 

kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:   

 

11. Az Önkormányzatok 2011-2014 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági 

Programjában meghatározott adott év feladatainak megvalósítása. 

12. Az Önkormányzatok 2012. évi költségvetésének végrehajtása során a 

gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és 

takarékossági szempontok alapján.  

13. Az Önkormányzatok által fenntartott intézmények gazdálkodásának 

figyelemmel kísérése, kiemelt figyelemmel  a takarékos feladatellátásra. 

14. A helyi önkormányzati rendeletek végrehajtásához kapcsolódó feladatok 

ellátása, rendelet-tervezetek előkészítése, jogharmonizáció folyamatos 

figyelemmel kisérése. 

15. Felkészülés az önkormányzati és a hatósági feladatköröket meghatározó új 

jogszabályok megismerésére, azok végrehajtására. 

16. Az ügyintézés során az ügyfélközpontú eljárás érvényre juttatása, az ügyfelek 

teljes körű tájékoztatása, a szakmai követelmények széles körű figyelembe 

vétele, a határidők pontos betartása. A munkavégzés hatékonyságának 

növelése érdekében a szükség szerinti korszerűsítések végrehajtása. A hatósági 

eljárások során fokozott figyelemmel kell lenni az ágazati jogszabályok 

folyamatos módosulására is. 

17. Az önkormányzatok 2012. évre tervezett beruházásainak előkészítése, 

pénzügyi lebonyolítása. Pályázatokon elnyert támogatások igénylése, 

elszámolása, értékelő beszámolók határidőre történő elkészítése.  

18. Az adóhátralékok feltárása, behajtása. Az önkormányzatok kintlévőségeinek 

mind teljesebb behajtása érdekében szükséges eljárás folytatása. 

19. A közüzemi díjhátralékot felhalmozó családok és egyedülállók fokozott 

figyelemmel kísérése, segítése. A gyermek- és családvédelmi szolgálattal való 

szoros munkakapcsolat.  

20. Szakszerű ügyintézés érdekében a köztisztviselők képzése, önképzése.  

 

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

meghatározott kiemelt célok alapján egyedileg határozza meg a 2012. évi 

teljesítménykövetelményeket. 

 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős:   Balassa Balázs polgármester 

    Lutár Mária körjegyző 
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Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt év végén az önkormányzati törvény módosulása 

miatt szerveztem egy összejövetelt, ahol minden képviselő-testülettől azt kértem foglalkozzon 

a kérdéssel. Ez úgy gondolom mindenkinek a saját érdeke. Tájékoztatom Hegymagas község 

képviselő-testületét, hogy Szigliget képviselő-testülete megkereste Badacsonytördemicet, 

Balatonedericset és Nemesvitát egy közös társulás létrehozására. Döntés, megegyezés egyik 

településsel sem történt, próbálunk tájékozódni. Egyik település sem zárkózott el egy közös 

társulás létrehozásától. Közös körjegyzőségben vagyunk, úgy gondolom az a korrekt, ha erről 

tájékoztatom a hegymagasi testületet. Kértük a törvényhozóktól, hogy az üdülő körzetbe 

tartozó területeket máshogy bírálják el, sajnos nem így történt. Bármekkora Hegymagason és 

Szigligeten az üdülőingatlanok száma az állandó lakosok alapján vagyunk figyelembe véve, 

ami úgy gondolom igazságtalan, de ezen már túl vagyunk, lépni kellett, tehát megkezdtük a 

tárgyalásokat. 

 

 

Sallee Barbara polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. A hegymagasi képviselő-

testület még nem folytatott tárgyalásokat, polgármesteri, alpolgármesteri szinten történtek 

beszélgetések, hisz számokról még nem kaptunk bővebb információt. Kis költségvetésű 

településként nagy szerepet fog játszani, hogy melyik körjegyzőség, milyen ajánlatot tesz le 

az asztalra, és amíg ezeket a számokat nem látjuk konkrétan, az ajánlatokat mögötte, csak 

beszélgetünk, ezt viszont megtesszük mindenkivel. Úgy érezzük ez kötelességünk, hogy 

információt gyűjtsünk. Kiemelten én azt sajnálom ebben a törvényhozó menetrendben, hogy 

erre a szintre úgy vitték le ezt a döntést, hogy bármelyik község, bármerre fog lépni, vagy a 

végén megállapodást kötni, nem lehet kizárni, hogy mások megsértődjenek. Ezt mivel erre a 

szintre leadták, ezt széles háttal meg kell próbálni viselni és meg kell próbálni a lakosság 

érdekében a legjobb döntést meghozni. Köszönöm. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Erre mondta egy politikus 2006-ban, amikor megkérdeztem, 

hogy nem akarjátok kimondani, melyik iskola szűnjön meg? Azt a választ kaptam, azért 

választottak meg benneteket képviselőnek, polgármesternek, hogy ne csak a szép oldalát 

lássátok, a kellemetlen döntéseket is meg kell valakinek hozni. Ez most az az időszak.  

A körjegyzőségek működésével kapcsolatban egy óriási probléma van, egyetlen egy 

polgármester, jegyző, intézménydolgozó nem tudja megmondani, mert nincsenek meg azok a 

törvényi számok, hogy melyik körjegyzőség milyen költséggel fog működni 2013-ban. Úgy 

kell nekünk döntést hozni, hogy nem látjuk, milyen formában, hogy lesznek a támogatások, 

illetve a finanszírozás. Most azt látom, évvégén meg fogják nézni, milyen költségvetési 

koncepciód van, az előző évben milyen maradványod van, milyen költségből gazdálkodtál és 

ez alapján megállapítják, neked mennyi pénz kell. A feladatfinanszírozás szerintem úgy fog 

működni, hogy kiegészítik a saját bevételeidet. Azokat a településeket, ahol saját bevétel van, 

ez nagyon hátrányosan fogja érinteni, csak a kötelezően ellátandó feladatokra lesz pénz, az 

önálló feladatokra szerintem nem, de nagyon örülnék, ha tévednék. Országgyűlési képviselő 

mondta, a jó helyzetben lévő önkormányzatoktól elveszünk, hogy a hátrányos településeknek 

oda tudjuk adni. 

Köszönjük, hogy a képviselő-testületek támogatták az intézmények költségvetését, így 

mindkét település el tudja fogadni saját költségvetését. 
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Megköszönöm a részvételt, az ülést 18.20 órakor bezárom. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs   Sallee Barbara   Lutár Mária 

polgármester                                      polgármester   körjegyző 

 


