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Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm együttes ülésünkön polgármester 

társaimat, jegyzőinket, a képviselő-testületek tagjait. Hosszú tárgyalások után elértünk ahhoz 

a pillanathoz, hogy meghozhatjuk azokat a döntéseket, melyet meg kell tennünk a közös 

önkormányzati hivatal létrehozásához. Úgy érzem, a lehetőségekhez képest az 5 település a 

lehető legjobb megállapodást fogja aláírni, ami arról szól, hogy a településeken semmi olyan 

változás ne történjen, ami az ott élő lakosság érdekeit, ellátását hátrányosan érintené. 

Köszönöm a képviselő-testületeknek, a polgármestereknek, hogy sikerült olyan konszenzusra 

jutnunk, ami az 5 település hosszú távú sikeres együttműködéséről szólhat. Szeretném 

megkérdezni polgármester társaimat, hogy településük képviselő-testülete határozatképes-e. 

 

Keszei Endre Tibor polgármester: Kisapáti község képviselő-testülete 5 fővel, teljes 

létszámmal jelen van, határozatképes. 

 

Nagy Rudolfné polgármester: Nemesgulács község képviselő-testülete 4 fővel jelen van, 

határozatképes. 

 

Vollmuth Péter polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Badacsonytördemic község 

képviselő-testülete 4 fővel jelen van, határozatképes. 

 

Csom Károlyné polgármester: Káptalantóti község képviselő-testület 5 fővel, teljes 

létszámmal jelen van, határozatképes. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szigliget község képviselő-testülete 4 fővel jelen van, 

határozatképes. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ismertetem az együttes ülés meghívó szerinti javasolt 

napirendjét. 

 

Az öt képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Megállapodás a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 

 

2./ Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása 

 

1./ Megállapodás a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 

 

Balassa Balázs polgármester: A kisebb módosításokkal jelölt megállapodás tervezetet 

minden képviselő társam megkapta. A kisebb módosításokat a felügyeleti szervek javasolták, 

a megállapodás lényegén nem változtatat és így egy olyan anyagot tudunk elfogadni, amit 

remélhetőleg nem kell módosítani, illetve az ellenőrző szervek részéről kifogás nem születik, 

amennyiben igen, természetesen a módosítást elvégezzük. A tervezet első oldala az 

alapadatokat tartalmazza, második oldal megfogalmazza, hogy a képviselő-testületek közösen 

döntenek a Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról, a kilépés lehetőségéről. Felsorolja 

az irányítással kapcsolatos feladatokat. Jegyző, aljegyző kinevezésében a polgármesterek 

lakosságszám arányos többségi döntése szükséges. Következő oldalon a polgármesterek 

feladatait, illetve a kirendeltségeket, ügyfélfogadási helyeket szabályozza, hány fővel látjuk el 

a feladatokat. Mindenki előtt ismert, hogy egyetlen egy önkormányzati hivatalnál 

létszámleépítés nem volt. Fontos szempont volt, polgármester társaim egyértelműen kérték, 
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hogy munkahelyet ne szűntessünk meg. Biztos vagyok benne, - látva, hogy mennyi feladat 

van a településeken - az ügyintézők számának csökkentése magával hozná, a minőségi 

szolgáltatás romolását is. Következő oldal foglalkozik a jegyzővel, aljegyzővel. Tájékoztatom 

a képviselő-testületeket, hogy a következő két hét feladata lesz a jegyző, aljegyző közötti 

munka-, illetve a feladatmegosztást tisztázzuk. Erre vonatkozóan a megállapodás nem 

tartalmaz rendelkezést, ez egy külön megállapodás része lesz. Erre vonatkozóan egyértelmű 

irányvonalat még nem tudunk meghatározni. Rendkívül fontos, hogy a településeken a 

megfelelő jegyzői, aljegyzői jelenlét biztosított legyen. 

A 7. oldalon van az egyik leglényegesebb szabályozás Közös Önkormányzati Hivatalnak 

vagyona nincs. Azt jelenti, hogy Kisapátin, Káptalantótiban, Nemesgulácson, 

Badacsonytördemicen, Szigligeten, a jelenleg a hivatali munka ellátására szolgáló épület, 

eszköz megmarad a települések tulajdonában. Az eszköz az igénybevételnek megfelelően 

átadásra kerül, amennyiben ez szükséges, de tulajdon-átruházás nem történik. Láttam több 

megállapodást, ott tulajdoncsere is történik, a központi hivatal tulajdont szerez a többi 

település vagyonából, vagyontárgyaiból. Ezt mi nagyon nem szeretnék. Megállapodtunk a 

polgármesterekkel, és úgy gondolom a képviselő-testületek is így gondolják. Nem szeretném, 

ha bárki is azt gondolná, hogy egy-egy település a másik vagyonát szeretné. Tehát itt minden 

település a vagyonát megtarthatja. 

Mindenki előtt ismert, hogy az állami finanszírozásból nem lehet ezt a rendszert működtetni, 

bármennyire is ezt szeretnénk. Az önkormányzatoknak hozzá kell tenni a rendszer 

működtetéséhez. Az is mindenki számára egyértelmű, ha az előző évek költség-hozzájárulását 

nézzük minden településnek kevesebbet kell hozzátenni, azt is mindenki tudja, hogy az állami 

finanszírozás sem annyi, mint az előző években volt. 

Többféle javaslatot készítettünk aravonatkozóan, hogy a településeket arányosan terheljük a 

költségekkel, nem szerettük volna, hogy valaki úgy érezze, az ő településére hátrányos a 

megállapodás. Ez úgy gondolom egy középút, amit készítettünk polgármester társaimmal és a 

jegyzőkkel. Terhelhetőség mértékében állapítjuk meg, hogy egy-egy település milyen 

mértékben járul hozzá a költségekhez. A költségek tekintetében beszélünk a dolgozók béréről 

és járulékáról, illetve az ügyintézéshez szükséges papír, festék és egyéb tárgyi eszközök 

használatára vonatkozó közös költségviseléséről. Kisapáti és Káptalantóti az állami 

finanszírozáson felüli költség 8-8 %-át teszi hozzá, Nemesgulács 24,5 %-ot, 

Badacsonytördemic 27,5 %-ot és Szigliget 32 %-ot. Ebből is egyértelműen látszik, hogy 

Szigliget képviselő-testülete, önkormányzata érzi a feladat súlyát, nem szeretne kibújni a 

feladatok és költségvállalások alól és még nem tudjuk igazából, hogy milyen költségek 

fognak bennünket súlytani. Az első év mindenkinek új, mindenki abban reménykedik, hogy 

jobb lesz, mint, amiben mi bízunk, én optimista vagyok, de most vannak fenntartásaim. Ezt a 

hozzájárulást a települések minden hónap 10. napjáig átutalják a székhely önkormányzat 

költségvetésébe. 

Az épületek közmű költségét, ahol a feladat ellátás történik, az a település állja, ahol van az 

épület, a költséget nem osztjuk fel.  

A megállapodás lényeges részeit felelevenítettem emlékeztető gyanánt. 

Hallottam, hogy képviselők részéről esetleg megfogalmazódhatott olyan, hogy a 

polgármesterek itt egymás között eldöntöttek dolgokat. A polgármesterek egymás között 

megbeszéltek irányvonalakat, a polgármesterek ehhez tartják is magukat, és azon dolgoztunk, 

hogy olyan anyagot állítsunk össze, ami a települések érdekeit védi, és most van azaz 

alkalom, hogy elfogadjuk. 

Egy mondat erejéig. Megkerestük Hegymagast, Hegymagas még mindig nem döntött arról, 

hol kívánja folytatni. Ennyit erről, nem is kívánok erről tovább beszélni. 

Kérem polgármester társaimat, képviselő társaimat, akinek kérdése van, észrevétele, tegye fel. 
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Jánka István képviselő: A megállapodás 5. oldal 8. pontjában, azt szeretném, ha ugyanaz 

vonatkozna ránk, mint Káptalantótira. 

 

Balassa Balázs polgármester: Arra gondolsz, hogy ott is ugyanúgy legyen ügyintéző, mint 

Káptalantótiban? 

 

Jánka István képviselő: Igen, vagy legalább a lehetőséget kapjuk meg. 

 

Balassa Balázs polgármester: Képviselő úr javaslatot tett. Nem titok a két jegyzővel volt egy 

beszélgetés, hogy hogyan tudnánk ellátni a feladatot. Az mindenképpen megfogalmazódott, 

hogy Kisapátiban az ügyintézések száma, a hivatal jelenléte nagyobb legyen, mint eddig. 

Polgármester úrral is beszélgettünk, nem fogalmazódott meg ilyen igény. 

 

……Szerintem ez a 8. pontba egyértelműen le van írva. Azt mondja, az önkormányzati 

feladatoknak megfelelően, a településen jelentkező igények, aktuális ügyek alapján. Ha  

igények vannak több kell, ha az igény kevesebb, kevesebb kell. 

 

Jánka István képviselő: Azért lenne más, mert, lehet, hogy eltelik egy bizonyos idő, ez a 

papír így marad, én szeretném, hogy más legyen. Lehet, hogy két év múlva nem így fog 

hangzani ez az egész. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ez egy módosító indítvány. Ez a rendszer a jelenlegi 

igényekre van kidolgozva, azt tudni kell, mi körjegyzőségben vagyunk Hegymagassal, ott 

sincs állandó ügyintéző. Nem biztos, hogy nem kell Kisapátiban, csak jelzem. Valószínűnek 

tartom, hogy megoldható, csak nem biztos, hogy ebből a létszámból tudjuk biztosítani.  

 

Jánka István képviselő: Ha Káptalantótinak biztosítható, akkor Kisapátinak miért nem. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem vitatom, hogy nem jogos, amit kérdeztél. Nemesgulács 

és Káptalantóti egy körjegyzőséget alkot, itt kialakult ez a rendszer, évek óta ott dolgozik az 

ügyintéző, oda van kihelyezve. Bizonyos időszakonként elmegy Nemesgulácsra is. 

 

Jánka István képviselő: Ha technikailag úgy megoldható, nem, azt mondom, hogy kötelező, 

ha technikailag úgy bele lehetne venni ebbe a megállapodásba, hogy a későbbiek során. 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkérdezném polgármester társaimat, illetve a jegyzőket, ha 

ilyet beletennénk a 8. pontba, „amennyiben a működés során igazoltan szükségessé válik, 

hogy Kisapátiba is kijelölt ügyintéző dolgozzon” , akkor megteremtjük a lehetőségét. 

 

Lutár Mária körjegyző: A megállapodás, melyet, ha elfogadnak, módosítható. Ha 

valamelyik képviselő-testület részéről a hivatali ügyintézéssel kapcsolatban valamilyen igény 

jelentkezik, azt jelzi a polgármesterek felé. Ez a megállapodás bármikor módosítható, nincs 

időpontokhoz kötve. Ha a gyakorlat azt mutatja, hogy Kisapátiban egy fő kihelyezett 

ügyintézőre van szükség, akkor lehet módosítani annak megfelelően. Jelenleg nincs olyan 

adatunk, ami indokolná. 

 

Balassa Balázs polgármester: Valamilyen fokon érthető, amit mond. Annyit szeretnék, ha 

belevennénk, amennyiben igény van rá, akkor Kisapáti képviselő-testületének kérése alapján 

a megállapodás módosítása a képviselő-testületek elé kerül. 
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Lutár Mária körjegyző: Az egy dolog, hogy van rá igény, de mögötte feladatnak is kell 

lenni. Csak azért, hogy legyen egy ember állandó jelleggel, és annak ne legyen ott munkája, 

nem gondolom, hogy kellene. 

 

Csom Károlyné polgármester: Tisztelettel köszöntöm kedves képviselő társaimat, 

polgármester társaimat. Szeretnélek tájékoztatni képviselő úr, hogy igen, Káptalantótiban, 

amióta közös körjegyzőségben vagyunk, akár Badasonytomajjal, akár Nemesguláccsal mindig 

kihelyezett ügyintézőként nálunk dolgozott Somogyiné, hetente egy alkalommal átmegy a 

körjegyzőségre, ez régen is így volt, most is így van. Káptalantói adó ügyeit ő csinálja, és 

ezen kívül besegít egyéb más feladatokba, amit épp csinálni kell a körjegyzőségen. A 

jegyzőkönyvírás is az ő feladata. Nála minden nyomtatvány megtalálható, segít a kitöltésben 

és áthozza a körjegyzőségre. Elmondhatom, hogy az elmúlt 10 évben, azóta vagyok 

képviselő, évente 10 ember nem volt a körjegyzőségen, hogy ügyet intézzen, mert Évike 

mindent elintézett. Példaértékűnek tekintette mindenki, hogy szinte kormányablakként 

működik nálunk ez a dolog. Ez a lakosság érdekeit szolgálja, ne kelljen sehova elmenni. 

Amikor ezt a csatlakozást elhatároztuk, akkor is kijelentettük, hogy elsődlegesen az a 

legfontosabb a közös hivatal kialakításában, hogy a lakosság a szolgáltatást továbbra is ilyen 

szinten kapja, vagy még jobban. Minden önkormányzatnak jogos kötelessége, hogy kiálljon a 

falu lakossága mellett. Gondolom, képviselő társam te is ebből a megfontolásból mondtad ezt, 

mert te is azt gondolod, hogy nagyobb teret kapnának az ott élő emberek és szolgáltatás 

szempontjából jobban ki lennének szolgálva. Én ezt teljes mértékben értem, de, hogy 

válaszoljak a kérdésedre, hogy mennyi munkája van. Arról nem is beszélek, hogy mi egyéb 

mást meg nem csinál a Káptalantóti emberekért, ami igazából nem is tartozik a munkakörébe, 

de mivel ott van, ott van minden eszköz, segít mindenkinek. Kisapáti tekintetében ti tudjátok, 

hogy ott milyen igény van erre. Ezt nektek testületi tagoknak kell eldönteni a polgármesterrel 

összehangolva, a közös hivatallal, a jegyzőkkel, hogy valóban tartalommal megtölthető-e 

annak az egy személynek a 8 órás munkaideje Kisapáti településen. Ez a jegyzőstruktúra mire 

feláll, minden elrendeződik, addigra jobban lehet látni, hogy kinek mi lesz a feladata, hol fog 

helytállni, hogy a lakosság minél jobb körülmények között ki legyen szolgálva, igényeiket jól 

tudjuk teljesíteni. Nem tartom rossz felvetésnek, amit elmondtál, csak kicsit furcsállom a 

hozzászólásodat, hogy Tótiban mit csinál? A későbbiekben kiderül, hogy igény van-e rá, 

jegyzőasszony elmondta, hogy a későbbiekben is módosítható ez a megállapodás. Az a 

lényeg, hogy minden lakos ki legyen szolgálva. Köszönöm szépen. 

 

Balassa Balázs polgármester: Mindenképp azt szeretném, hogy itt minden képviselő, 

polgármester úgy álljon fel, hogy azt érezze, a megállapodás tartalmazza az ő érdekeit is. Mi 

lenne, ha mégis most kiegészítenénk ezt a pontot? Jegyzőket kérdezem, hogyha kiegészítenék 

azzal, „amennyiben az ügyintézések száma indokolja a Közös Önkormányzati Hivatal biztosít 

egy kijelölt ügyintézőt, amennyiben a társult önkormányzatok ezt jóváhagyják”. 

 

Jánka István képviselő: Mi, az, hogy indokolja? Az se arról szólt, amit a polgármester 

asszony elmondott, hogy indokolja, hanem ezer más dolgot csinál. 

 

Nagy Rudolfné polgármester: Nemesgulács község önkormányzata nevében tisztelettel és 

szeretettel köszöntök mindenkit. Ma azért jöttünk össze, hogy egy közös önkormányzati 

hivatalt hozzunk létre és polgármester urat és polgármester asszonyt támogatva, azt szeretném 

én is, hogy mindnyájan jóérzéssel álljunk fel az asztaltól. Természetesen, amit képviselő 

társunk felvetett én úgy gondolom jogosan tetted, hisz mindnyájan azért vagyunk, hogy a 

településünket képviseljük. Az lenne a kérésem minden település polgármesteréhez és 

képviselő-testületéhez, hogy gondolkozzunk el ezen a felvetett témán, hiszen Nemesgulács 
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vonatkozásában azt tudom elmondani, hogy eddig két  település ügyeit látta el a 6 dolgozónk, 

gyakorlatilag, ha március 1-től kibővülünk egy településsel Kisapátival, akkor 3 település 

munkáját kell ellátni 6 embernek. Tehát azért vizsgáljuk meg azt, hány településen, hány 

dolgozó van és, hogy tudjuk támogatni és segíteni azt a települést, aki szinten ennek a közös 

hivatalnak a berkeiben fog működni. Köszönöm. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt kérném Keszei Endre polgármester úrtól, hogy a 

képviselő-testület határozzon arról, hogy a képviselői módosító indítvány legyen-e? A 

képviselő-testület határozata alapján kezdeményezzük a módosítást. 

 

….Mi legyen a módosítás szövege? 

 

Balassa Balázs polgármester: Megértem képviselő úrnak az álláspontját, de külön döntés 

kellene. Amennyiben Kisapáti részéről megfogalmazódik egy módosító indítvány, utána 

tudjuk az összes többi képviselő-testület elé módosításra beterjeszteni. 

 

….Úgy gondolom, ezt meg kell beszélni Nemesguláccsal és Káptalantótival is. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben itt szerepeltetjük, hogy egy személlyel több kell, 

akkor az összes település költségvállalását kell néznünk. Teljesen mindegy, hogy 

Nemesgulácson, Káptalantótiban, Badacsonytördemicen van a dolgozó, akkor is a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja. 

 

…Személyről még nem volt szó. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem is beszélünk személyről, itt költségekről van szó. 

 

Keszei Endre Tibor polgármester: Én egészen másképp gondolom, nekem nagyon nehéz 

megfogalmaznom, amit képviselő társam gondol. Tehát, ha ő úgy gondolja, hogy módosítani 

kellene, akkor kérem a módosító javaslatát szövegben, hogy mi legyen a módosítás. 

 

Jánka István képviselő: Jegyző úr kisegítene? 

 

Dr.  Horváth Károly körjegyző: Én úgy gondolom, minden ember egyenlő, hallottuk, hogy 

Káptalantótiban az ügyintéző elég szerteágazó munkát végez. Nemcsak szerteágazót végez, 

de azt jól is csinálja. Olyan embert találni, aki az egész település ügyeit így tudja vinni, az 

nem olyan egyszerű. Lehet egy embert kérni, de olyan embert találni, aki közel 400 fős 

települést jó-szívvel el tud látni, nem biztos, hogy sikerül. Az a vélemény, ez akkor működhet 

csak, ha a testület ezt megszavazza és kell olyan személyt találni, aki ilyen szerteágazó 

teendőt el tud látni. 

 

Samu János alpolgármester: Az lenne a javaslatom, hagyjuk meg ezt a pontot így, és ahogy 

az előbb elhangzott, ha igény van rá, akkor lehet módosítani. Ha itt egy alkalmazott lesz, 

minden megy. 
 

Balassa Balázs polgármester: Igen, eléggé ki van élezve a költségvetés, de hangsúlyozom, a 

hivatal feladata az, hogy mindenhol ellássuk az ügyintézést megfelelő színvonalon. Az lenne 

a kérésem Kisapátihoz, ha bizalmat szavazna nekünk, az új hivatalnak és amennyiben úgy 

érzi, hogy a lakosság nem kapja meg a szolgáltatást, nincsenek elintézve az ügyek, akkor 

igenis indítványozza, üljünk össze és kezdeményezzünk egy módosítást. 
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Jánka István képviselő: Lényegében benne van a pontban, ahogy igényli. Lehet, hogy két 

napot kell egy héten, meglátjuk, milyen igény van. Nagyon jó példa, amit 

polgármesterasszony elmondott, hogy a faluban mindent el tudnak intézni, tanulni is lehet 

ebből. Azt mondom, ha igény van rá, akkor két napot legyen. 
 

Balassa Balázs polgármester: Lehet, hogy Kisapáti évek alatt kinevel egy olyan személyt, 

akire ezt a feladatot rá lehet bízni. Furcsa lenne, ha Szigligetről küldenénk ki egy embert, mert 

annak helyinek kell lenni. 
 

Keszei Endre Tibor polgármester: Lehet, hogy picit félreérthető a pont, mert az nincs 

leírva, hogy az ügyintézés ugyanúgy megy, ahogy eddig is volt. Ezzel ültünk le, hogy 

mindenhol marad a szolgáltatás, sőt igyekszünk a jobbra. Azt jelenti, hogy nálunk a 

Körjegyzőség hetente félnap tartott fogadóórát, hétfő délelőtt volt ügyintézés. Úgy érzem, 

ebben a pontban az ügyintézés továbbra is meglesz. Megkérdezném jegyző úrtól, esetleg van-

e adatod arra vonatkozóan, hogy azok az ügyek, melyek Kisapátiban keletkeztek 

ügyfélfogadási időben, milyen számszerűségű? 
 

Dr. Horváth Károly körjegyző: Konkrét számot nem tudok mondani. Bejön, felvilágosítást 

kért, többé – kevésbé ebben merült ki. Továbbra is tartom azt, hogy eddig is elláttuk a 

feladatot, ha ez változni fog és olyan kinevelt ember lesz, mint Káptalantótiban van, vagy 

olyan emberre lesz szükség, aki sokkal több funkciót el tud látni. Nálunk nem az ügyintéző, 

aki kijön és osztogatja a nyomtatványokat, ott van a hivatalsegéd, aki a hét minden napján ott 

van, lehet tőle nyomtatványt kérni és meg is kapja és segít kitölteni. 
 

Jánka István képviselő: Polgármester úr nem nagyon ért engem meg, úgy látom. Az a 

lényeg, hogy Káptalantótiban ott lesz 4 napot ez az ember… 
 

Csom Károlyné polgármester: Körjegyzőségi feladatot lát el. 

 

Jánka István képviselő: Akkor lásson el nálunk is két napban. Úgy látom, polgármester úr 

nem nagyon akarja, hogy Kisapátinak esetleg jobb legyen. 
 

Balassa Balázs polgármester: Értem, amit képviselő társam mond. Én változatlanul azt 

mondom, beszéljük ki. 
 

Keszei Endre Tibor polgármester: Hadd válaszoljak képviselő társamnak, mivel 

megszólíttattam. Tehát nem arról szól a történet, hogy én nem akarom. Én úgy látom, hogy az 

ügyek a jelenlegi formájában elintéződnek most is. Azt viszont nem látom, hogy ugyanannyi 

időben, mint Káptalantótiban az ügyintéző ott jelen van, a munkaidejét én legalábbis ki 

tudnám tölteni. Ha a jegyzőasszonyoknak, vagy jegyző úrnak van valami ötlete, hogy mivel 

lehetne a munkaidejét kitölteni, de csak azért, hogy valaki ott üljön ráadásul pénzügyi 

keretünk sincs eléggé rá, ezért én igazán nem tartom célszerűnek, azért, mert Káptalantótiban 

ott ül valaki, üljön nálunk is.  

Balassa Balázs polgármester: Képviselő úr az lenne a kérdésem, hogy kíván-e módosító 

indítvánnyal élni? 

 

Jánka István képviselő. Nem. 

 

Balassa Balázs polgármester: Arra jó volt, hogy érezzük a problémát, igényt, ezzel 

foglalkozni kell hosszútávon. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel szavazásra bocsátom 

a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást. Javasolom, hogy a 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást fogadják el a 

képviselő-testületek.  
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Badacsonytördemic község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

23/2013. (01.31.) számú 

H a t á r o z a t o t 

1. Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ában foglaltakra 

figyelemmel Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács, 

Szigliget községek képviselő-testületeivel közös 

önkormányzati hivatalt hoz létre Szigliget székhellyel. A 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

és fenntartásáról szóló megállapodást, a jegyzőkönyv 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. március 1. 

napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Vollmuth Péter 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Vollmuth Péter polgármester 

 

Káptalantói község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

5/2013. (01.31.) számú 

H a t á r o z a t o t 

 

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. §-ában foglaltakra figyelemmel 

Badacsonytördemic, Kisapáti, Nemesgulács, Szigliget 

községek képviselő-testületeivel közös önkormányzati 

hivatalt hoz létre Szigliget székhellyel. A Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodást, a jegyzőkönyv 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. március 1. 

napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Csom Károlyné 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Csom Károlyné polgármester 

 

 

Kisapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

14/2013. (01.31.) számú 

H a t á r o z a t o t 

Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. §-ában foglaltakra figyelemmel 

Badacsonytördemic, Káptalantóti, Nemesgulács, 

Szigliget községek képviselő-testületeivel közös 

önkormányzati hivatalt hoz létre Szigliget székhellyel. A 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

és fenntartásáról szóló megállapodást, a jegyzőkönyv 1. 
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számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. március 1. 

napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Keszei Endre 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Keszei Endre Tibor polgármester 

 

Nemesgulács község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

7/2013. (01.31.) számú 

H a t á r o z a t o t 

Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. §-ában foglaltakra figyelemmel 

Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Szigliget 

községek képviselő-testületeivel közös önkormányzati 

hivatalt hoz létre Szigliget székhellyel. A Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodást, a jegyzőkönyv 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. március 1. 

napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Nagy Rudolfné 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Nagy Rudolfné polgármester 

 

Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

7/2013. (01.31.) számú 

H a t á r o z a t o t 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. §-ában foglaltakra figyelemmel 

Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács 

községek képviselő-testületeivel közös önkormányzati 

hivatalt hoz létre Szigliget székhellyel. A Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodást, a jegyzőkönyv 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. március 1. 

napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Balassa Balázs 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm képviselő társaimnak a bizalmat. Kérem minden 

képviselőtől, polgármester társamtól, hogy bátran nyugodtan jelezzétek, ha probléma van, ha 

úgy érzitek, hogy ellátatlan feladatok vannak. Próbáljuk meg a legjobbat kihozni abból, amit 

törvényileg ránk bíztak. 
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2./ Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az Alapító Okirat tervezetet valamennyi képviselő megkapta. 

Az okirat a törvényben szabályozottakat tartalmazza. A 8. pontban szerepel, hogy 

elengedhetetlen a közös munka és a közös munka eredményeképpen születhetnek itt döntések, 

illetve a 15. pontban a vagyonra vonatkozó rendelkezések, egyértelműen minden településnek 

a vagyonát védi. Az alapító okiratot is átvizsgáltattuk, megtörtént a kontrol. Kérem, hogy 

kérdéseiteket, észrevételeiteket tegyétek meg. 

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátom az alapító okirat elfogadását.  

 

Badacsonytördemic község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

24/2013. (01.31.) számú 

H a t á r o z a t o t 

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet 5. § (1) – (2) bekezdése alapján a 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 

a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot 

írja alá. 

Felhatalmazza továbbá Szigliget Község Polgármesterét, 

hogy törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a 

törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatos esetleges 

hiánypótlást teljesítse. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Vollmuth Péter polgármester 

 

Káptalantói község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

6/2013. (01.31.) számú 

H a t á r o z a t o t 

Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 5. § (1) – (2) bekezdése alapján a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a 

jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot 

írja alá. 

Felhatalmazza továbbá Szigliget Község Polgármesterét, 

hogy törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a 
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törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatos esetleges 

hiánypótlást teljesítse. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Csom Károlyné polgármester 
 

Kisapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

15/2013. (01.31.) számú 

H a t á r o z a t o t 

Kisapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-

a, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

5. § (1) – (2) bekezdése alapján a Szigligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a jegyzőkönyv 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot 

írja alá. 

Felhatalmazza továbbá Szigliget Község Polgármesterét, 

hogy törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a 

törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatos esetleges 

hiánypótlást teljesítse. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Keszei Endre Tibor polgármester 

 

Nemesgulács község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

8/2013. (01.31.) számú 

H a t á r o z a t o t 
Nemesgulács Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. 

§ (1) – (2) bekezdése alapján a Szigligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a jegyzőkönyv 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot írja 

alá.  

Felhatalmazza továbbá Szigliget Község Polgármesterét, 

hogy törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a 

törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatos esetleges 

hiánypótlást teljesítse. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Nagy Rudolfné polgármester 
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Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

8/2013. (01.31.) számú 

H a t á r o z a t o t 
Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) 

bekezdése alapján a Szigligeti Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratát a jegyzőkönyv 2. számú melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot írja 

alá és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Felhatalmazást ad továbbá a polgármesternek, hogy a 

törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatos esetleges 

hiánypótlást teljesítse. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Több tárgy nem lévén Balassa Balázs polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Vollmuth Péter      Csom Károlyné 

      polgármester                    polgármester 

 

 

 

 Keszei Endre Tibor       Nagy Rudolfné 

    polgármester                            polgármester 

 

 

 

     Balassa Balázs  

                 polgármester 

 

 

 dr. Harkai Barbara      dr. Horváth Károly 

                     jegyző              körjegyző 

 

 

 

     Lutár Mária 

        körjegyző   


