
Szigliget - Hegymagas 

Községek Képviselő-testületei 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2013. február 12-én 17.20 

órakor tartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szigliget, Kossuth u. 54. 

 

Jelen vannak: 

Szigliget község képviselő-testület tagjai 

Balassa Balázs polgármester                

Szabó Tibor alpolgármester 

Balassa Sándor képviselő 

Baráth Sándor képviselő 

Káli Magdolna képviselő 

 

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai 

Sallee Barbara polgármester 

Kozma-Bognár László alpolgármester 

Gyurka Miklósné képviselő 

Szigeti László képviselő  

 

Távolmaradását bejelentette: 

Varga József képviselő 

    

Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária körjegyző 

Páros Gyuláné költségvetési előadó 

Szalay Csabáné óvodavezető 

        
 

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

intézményvezetőt. Megállapítom, hogy a szigligeti 5 képviselő-testületi tag jelen van, a 

hegymagasi 5 képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, az ülés határozatképes. 

 

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

napirendi pontokkal kapcsolatban van-e még valakinek javaslata, észrevétele. 

 

Sallee Barbara polgármester: Sajnos én későn kaptam meg a mai ülés anyagát, ezért nem 

tudtam minden tekintetben ezt átnézni és felkészülni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat 

fogadják el. 

 

Szigliget Község Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Hegymagas Község Képviselő-testülete 3 igen 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének  

     megtárgyalása 

  

2./ Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető pályázat  

     kiírása 

 

3./ Szigliget - Hegymagas Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének  

     megtárgyalása 

 

4./ Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzőségének megszűntetése 

 

 

 

1./ Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének 

megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos anyagot mindenki kézhez 

kapta, így nem ismertetném az előterjesztést. Szeretném megkérdezni az intézményvezetőt, 

hogy kívánja-e kiegészíteni.  

 

Szalay Csabáné óvodavezető: Köszönöm a lehetőséget, úgy gondolom, az előterjesztés 

tartalmaz minden olyan információt mely alapján a képviselőtestületek döntést tudnak hozni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szeretném megkérdezni a képviselő-testületek tagjait, hogy 

van-e hozzászólásuk a napirendi ponthoz. 

 

Sallee Barbara polgármester: Minden alkalommal elmondom, de itt is szeretném 

megjegyezni, hogy köszönöm az óvoda dolgozóinak munkáját és a továbbiakban is 

támogatjuk a szigligeti óvoda működését. 

 

Balassa Balázs polgármester: Mivel több észrevétel nem volt, javasolom, hogy a Szigligeti 

Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetését az előterjesztésnek 

megfelelően a képviselő-testület fogadja el. 
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Szigliget Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

14/2013.(II. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetését 

 9.876 e Ft személyi juttatással, 

 2.579 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

           11.424 e Ft dologi kiadással elfogadta. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a napközi otthonos óvoda 

költségvetését Szigliget Község Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetésébe építse be. 

Határidő: 2013. február 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

31/2013.(II. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község képviselő-testülete a Szigligeti Közös 

Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetését 

 9.876 e Ft személyi juttatással, 

 2.579 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

           11.424 e Ft dologi kiadással elfogadta. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a napközi otthonos óvoda 

költségvetését Szigliget Község Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetésébe építse be. 

Határidő: 2013. február 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

2./ Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető pályázat 

kiírása 

 

Balassa Balázs polgármester: Mivel lejár a jelenlegi intézményvezető megbízatása ezért a 

törvény adata lehetőségekből fakadóan a képviselő-testületeknek dönteni kell arról, hogy 

pályázatot írnak-e ki egy esetleges új intézményvezető kiválasztására, vagy amennyiben a 

testületi tagok elégedettek a jelenlegi intézményvezető munkájával lehetőség nyílik arra, hogy 

pályáztatás nélkül újabb 5 évre megbízzák az intézményvezetői feladatok ellátására.  

 

Balassa Sándor képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben pályázatot írunk ki és 

esetleg a képviselő-testület nem a jelenlegi intézményvezető mellett dönt a jelenlegi vezető 

státusza megmarad-e. 
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Lutár Mária körjegyző: Az intézményvezetői megbízást az kaphat, aki az intézménnyel 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll. 

 

Sallee Barbara polgármester: Véleményem szerint a jelenlegi vezető jól végzi a munkáját 

és amennyiben a két település képviselő-testülete is úgy gondolja meg kellene erősíteni 

jelenlegi pozíciójában az intézményvezetőt. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Szigligeti Közös Fenntartású Napközi 

Otthonos Óvoda intézményvezető kiválasztására nyilvános pályázatot ne írjanak ki. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

Szigliget Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

15/2013.(II. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény 67. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

a Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 

intézményvezető kiválasztására nem ír ki nyilvános pályázatot. 

Megbízza Szigliget Község polgármesterét, hogy az 

intézményvezető ismételt megbízására vonatkozó javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

32/2013.(II. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény 67. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

a Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 

intézményvezető kiválasztására nem ír ki nyilvános pályázatot. 

Megbízza Szigliget Község polgármesterét, hogy az 

intézményvezető ismételt megbízására vonatkozó javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

 

 



 5 

3./ Szigliget - Hegymagas Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének 

megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: Ez egy érdekes helyzet, mert tulajdonképpen két hónap 

költségvetéséről döntünk, mivel március 1-jével már más hivatali rendszerben és támogatási 

rendszerben fognak működni az önkormányzati hivatalok. Abból a szempontból sem 

szokványos ez a költségvetés, hogy az elmúlt évektől eltérően nem a körjegyzőségek kapják 

direktbe az állami támogatást, hanem az önkormányzatok számláján jelenik meg. Ebből 

adódik, hogy a képviselő-testületeknek 2013. január és február hónapi állami támogatást egy 

az egyben át kell utalni a Körjegyzőség számlájára. Ezért az összesítés legvégén található, 

településekre eső részt növelni kell az előzőekben említetteknek megfelelően a már 

megkapott, két hónapra eső állami támogatással. Így Hegymagasnak 635 e Ft állami 

támogatást, az állami támogatással nem fedezett kiadásokból lakosságarányosan rá eső 440 e 

Ft-ot és a 2012 évi hátralékot 403 e Ft-ot kell fizetni. Természetesen ez ugyanúgy Szigligetre 

is vonatkozik, az elmúl két hónap állami támogatását – 1.953 e Ft-ot - egy az egyben utalni 

kell a Körjegyzőség számlájára.  

 

Sallee Barbara polgármester: Köszönöm szépen polgármester társamnak a tájékoztatót. 

Igen, így már érthetőbb az előterjesztés. Visszatérve az ülés elején elmondott aggályomra, 

sajnos kevés időm volt arra, hogy a megkapott anyagot átnézzem, ezért a most elhangzottak új 

információt jelentenek számomra.  

 

Balassa Balázs polgármester: Mivel több észrevétel nem volt, javasolom, hogy a Szigliget - 

Hegymagas Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetését az előterjesztésnek 

megfelelően a képviselő-testület fogadja el. 

 

Szigliget község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

16/2013.(II. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget község Képviselő-testület Szigliget – Hegymagas 

Községek Körjegyzőségének 2013. évi költségvetését 

  2.889 e Ft személyi juttatással, 

     760 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

     733 e Ft dologi kiadással elfogadta. 

 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség költségvetését 

Szigliget Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe 

építse be. 

Határidő: 2013. február 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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33/2013.(II. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testület Szigliget – Hegymagas 

Községek Körjegyzőségének 2013. évi költségvetését 

 2.889 e Ft személyi juttatással, 

    760 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

    733 e Ft dologi kiadással elfogadta. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség költségvetését 

Szigliget Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe 

építse be. 

Határidő: 2013. február 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

4./ Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzőségének megszűntetése 

 

Balassa Balázs polgármester: A hónapok óta tartó tárgyalások eredményeképpen Szigliget 

négy településsel közös önkormányzati hivatal létrehozására már aláírta a megállapodást. 

Ennek megfelelően, illetve a törvényi kötelezettségnek megfelelően jelenleg működő 

Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzőségét meg kell szűntetni. Szeretném megkérdezni 

a körjegyzőtől, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést. 

 

Lutár Mária körjegyző: A megszűntető okiratot a törzskönyvi nyilvántartást végző Magyar 

Államkincstárral egyeztettük. Javasolják a 4.1 pontot (Megszűnés módja) kiegészíteni. A pont 

új szövege: „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a alapján: általános 

jogutódlással történő megszűntetés átalakítással. Az átalakítás módja: egyesítés, mely 

összeolvadás keretében valósul meg.” 

 

Sallee Barbara polgármester: Ezzel nem értek egyet és így ebben a formában nem tudom 

elfogadni, mert Hegymagas esetében nem jogutódlással történik a megszűntetés, ez csak 

Szigligetre érvényes. Kérem, hogy ezt a pontot Hegymagas községre vonatkozóan az 

előterjesztésnek megfelelően fogadjuk el. „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 11. §-a alapján: általános jogutódlással történő megszűntetés.”  

 

Szigeti László képviselő: Szeretném megkérdezni Szigliget képviselő-testületétől, hogy van-

e még mód arra, hogy Hegymagas a már létrejött Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

társuljon. Mert amit legutoljára kaptunk levelet, abban egy határidő volt meghatározva mely 

már lejárt, és én ezt úgy értelmezem, hogy ezt követően már nem fogadják el Hegymagas 

esetleges csatlakozását. 

 

Balassa Balázs polgármester: A polgármester asszony javaslatát támogatni tudom. A 

képviselő úr kérdésére pedig a következő választ adom. Annak érdekében, hogy a törvényben 

előírt határidőre a közös hivatalt létre tudjuk hozni, fontosnak tartottuk, hogy minden 

önkormányzat az általunk jelzett határidőre döntést hozzon. Ez azért volt fontos, mert így  

még maradt annyi időnk, hogy a bejegyzéseket, megállapodásokat meg tudjuk kötni és 

határidőre a társulást létre tudjuk hozni. Természetesen nem zárkózunk el március 1-je után 

sem, hogy Hegymagas is belépjen a közös hivatali társulásba, de ez már Hegymagas 

képviselő-testületének, illetve március 1-je után a kormányhivatal döntése alapján történhet.  
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Mivel több észrevétel nem volt, javasolom, hogy a Szigliget - Hegymagas Községek 

Körjegyzősége Megszűntető Okiratát a képviselő-testület fogadja el. 

 

Szigliget község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

17/2013.(II. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Képviselő-testülete a – jegyzőkönyv 

mellékletét képező – Szigliget - Hegymagas Községek 

Körjegyzőségének Megszüntető Okiratát elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megszüntető okirat aláírására, továbbá arra, hogy a megszüntető 

okiratban – a MÁK által jelzett – esetlegesen felmerülő 

hiányosságokat pótolja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt a törzskönyvi 

nyilvántartásból történő törlés iránti eljárás kezdeményezésére.  

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

   Lutár Mária körjegyző 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

34/2013.(II. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas Község Képviselő-testülete a – jegyzőkönyv 

mellékletét képező – Szigliget - Hegymagas Községek 

Körjegyzőségének Megszüntető Okiratát elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Balassa Balázs 

polgármestert, hogy a megszüntető okiratban – a MÁK által 

jelzett – esetlegesen felmerülő hiányosságokat pótolja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Sallee Barbara polgármestert 

a megszüntető okirat aláírására, a körjegyzőt pedig a 

törzskönyvi nyilvántartásból történő törlés iránti eljárás 

kezdeményezésére.  

Felelős: Sallee Barbara polgármester 

   Balassa Balázs polgármester 

   Lutár Mária körjegyző 

 

Köszönöm a részvételt, az ülést 17.40 órakor bezárom. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs          Sallee Barbara    Lutár Mária 

        polgármester                                   polgármester                      körjegyző 

 


