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Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm együttes ülésünkön megjelent 

polgármester társaimat, jegyzőinket, képviselő-testületek tagjait. Megállapítom, hogy mind a 

6 képviselő-testület határozatképes. Hegymagas polgármestere valamilyen ok miatt nem 

tudott eljönni, ezért alpolgármester úr képviseli Hegymagast.  

 

Az ülést megnyitom. 

 

Ismertetem az együttes ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 

 

A javasolt napirendi pontokat az együttes ülés képviselő-testületei egyhangúlag elfogadták. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása 

 

2./ Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

3./ Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Szerettem volna, ha a mai nap a módosított dokumentumokat 

alá is tudjuk írni, mivel a határidő április 1., ami nagyon fontos határidő. Pár szóval 

tájékoztatást adok arról, miért vagyunk ma itt. Az országban 3200 önkormányzat közül 20 

önkormányzatot jelöltek ki, az összes többi önkormányzat létrehozta közös önkormányzati 

hivatalát. A 20 közé tartozik Hegymagas is. Hegymagast az 5 önkormányzat által létrehozott 

hivatalhoz jelölte ki a Veszprém megyei kormánymegbízott. Az erről szóló határozatot 

március 5-én kaptam meg. Kezdeményeztük az 5 polgármester, illetve Hegymagas képviselő-

testülete között egy egyeztető tárgyalást, mely a múlt héten megtörtént, akkor döntöttük el a 

mai ülés időpontját. A megbeszélésen jelen lévő 5 polgármester tájékoztatta Hegymagas 

képviselő-testületét, hogy melyek azok az elvek, amelyek alapján mi együtt dolgozunk és 

szeretnénk, ha Hegymagas is elfogadná ezeket az elveket és a megállapodás az eddigi 

konstrukció alapján születne meg mind a támogatási rendszerben, mind az együttműködési 

szisztémában. Annyit tudni kell, a kormányhivatal levelében megfogalmazta, hogy minden 

önkormányzatnak kötelessége %-os mértékben hozzájárulni a közös költséghez, a hivatal 

levele is azt sugallja, hogy az állami finanszírozásból nem lehet kijönni. Ezt van, aki félreérti, 
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de egyet tudni kell, az önkormányzatok még egy hónapig kapják az állami támogatást, utána a 

közös hivatal fogja kapni, tehát a hivatal működésére az önkormányzatok már nem kapnak 

támogatást. Ez nem jelentheti azt, hogy az állam által a településeknek direktbe kiosztott 

pénzből kell ennyit átadni. Ez azt jelenti, hogy az állami finanszírozáson felül, amennyiben 

jelentkezik többlet kiadás azt összedobva kell vállalni. Érdekes, ahogy mi is %-osan 

állapítottuk meg, a Kormányhivatal is %-osan állapította meg. Hegymagas esetében 7,26 %-ot 

állapított meg. Amikor 7 %-ot mondtunk közel jártunk a valósághoz, reális volt az 

elképzelésünk. Érvként elhangzott az, miért kell ennyi hivatali dolgozót, ennyi kirendeltséget 

fenntartani, mert ez ésszerűtlen és az állam elveivel ellentétes. 

 

….Ki mondta ezt? 

 

Balassa Balázs polgármester: Elhangzott az egyeztetésen. Azt tudni kell, hogy eddig a 6 

településen 4 jegyző látta el a feladatokat, most a 6 településnek 1 jegyzője és egy aljegyzője 

lesz, már itt is komoly szűkítésről beszélhetünk. Azaz apparátus, ami Kisapáti feladatait 

ellátta kiesett, itt nem jelentkezik létszámban, illetve a nemesgulácsi hivatalból a járás is elvitt 

dolgozót, tehát eleve jóval kevesebben látjuk el azt a feladatot, ami nem csökkent. Az elvünk 

az volt, a lakosság kiszolgálása. A lakosság ellátását minimum ezen a szinten biztosítani, de, 

ha lehet jobban. Úgy gondolom, ez elég jó bizonyítás arra, hogy ezt a létszámot tovább 

csökkenteni már nem lehet, az ésszerűség határain belül csökkentettük. Elhangzott évként, 

miért vannak kirendeltségek. A kirendeltségeken jelenleg dolgozó személyek nagy részben 

helyben laknak, vagy a közvetlen környéken laknak, tehát utazási költség nem jelentkezik. A 

hivatal működési költségét, pedig a helyi települések fizetik, a közösbe az sem jelentkezik. Ha 

azt mondanánk, hogy mindenkit berendelünk Szigligetre és itt történik az ügyintézés, máris 

komoly utazási költség jelentkezik, lehet, hogy még több dolgozóban kellene gondolkodnunk. 

Az ésszerűség ezt is felülírja, ez sem olyan érv, amit figyelembe kellene venni. Ahogy ezt 

működtetjük, a közös költség csökkentését jelenti. Ez is azt igazolja, hogy ez a rendszer 

takarékos, gazdaságos. Jelezték felém, hogy nagyon komolyan kell foglalkoznunk azzal, hogy 

április 1-ig felálljon ez a 6-os társulás, mert amennyiben nem, utána a hivatali támogatás 

mármint az állami támogatást felfüggesztik, függetlenül attól, hogy a kormány rendelkezett 

arról, hogy Hegymagassal mi többen leszünk, ettől függetlenül, amennyiben nem tudjuk ezt a 

megállapodást időre megkötni, valószínű, hogy a finanszírozásban valamilyen szankciók 

érnek bennünket. Úgy gondolom ez egy olyan érv, amit nem tehetünk meg, hogy nem 

veszünk figyelembe, mert jelenleg egyik önkormányzat sem áll úgy anyagilag, hogy 

hónapokig saját zsebből finanszírozzuk a teljes hivatalt. Elhangzott az is, hogy a 

kistelepülések állami finanszírozása mennyivel rosszabb. Ezt senki nem vitatja, minden 

település megérezte, hogy jóval kevesebb az állami finanszírozás, mint a tavalyi évben. 

Viszont, ha megnézzük azt, hogy a településektől elvették azt a terhet, hogy iskolát kell 

fenntartani, ha tudomásul vesszük, azt, hogy bizonyos településeknél van, ahol 1/3-ra 

csökkent a hivatali működésre szánt hozzájárulás, ha ezeket mind összeadjuk, akkor 

valószínűleg sokkal rosszabbul nem jártak a települések az állami támogatás tekintetében, 

legfeljebb érzelmileg. Én változatlanul azt mondom, hogy a települések pillanatnyilag ezeket 

a terheket, amit mindenki megkapott a költségvetésben, ezeket az állami finanszírozás mellett 

tudja és bírja finanszírozni. Én azt mondom, hogy mi viszonylag gazdaságosan találtuk ki ezt 

a rendszert és bízom benne, hogy hosszútávon ugyanígy fogjuk működtetni. Én nem 

szeretném és nem is akarok hosszútávon olyan közegben dolgozni, hogy bármelyik 

településsel szemben is azt érezném, hogy ő nem partner, vagy nem tudunk együtt dolgozni. 

Én hiszek benne és mindig is ilyen típusú ember voltam. Ha most megtörténik az aláírás, 

megállapodunk, Hegymagas ugyanolyan partner lesz, mint a többi, ugyanazokat a 

szolgáltatásokat, a megállapodásban vállalt feladatokat el fogjuk látni, mint bárhol máshol és 
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kérem alpolgármester urat, hogy ugyanúgy legyetek ti is partnerek. Nekem ezzel kapcsolatban 

nincsenek kétségeim. Picit nehezen indult ez a partnerség, de én hiszem, hogy hosszútávon ez 

a 6 település nagyon jól tud együttdolgozni.  

Ahogy említettem nekünk volt egy megbeszélésünk, az 5 polgármesternek Hegymagas felé az 

volt az álláspontja, hogy Hegymagasnak volt lehetősége arra, hogy bizonyos alkukat kössünk, 

plusz szolgáltatásokat kapjon, jobb pozíciókat harcoljon ki magának. Ez a hajó már fenn van a 

vízen, erre már csak úgy lehet felszállni, hogy ugyanazokkal a feltételekkel, ami a mostani 

megállapodásban van és ugyanazokkal az elvekkel, amiket megfogalmaztunk. Hegymagas 

településnek ugyanúgy, ahogy a másik két viszonylag kisebb településnek 7 %-al kell 

hozzájárulni a közös költséghez, tehát nem 7,26 %-al, csak 7 %-al. Viszont ezen kívül 100 %-

ban ahogy eddig is, ezt merem állítani, mert naponta együtt dolgozom a kollegákkal, 100 %-

osan ellátjuk Hegymagas ügyeit, feladatait, viszont oda nem fogunk finanszírozni dolgozót, 

tehát ezt nem támogatjuk. Ugyanezeket a feltételeket tudjuk biztosítani, mint eddig és ezért 

kérünk 7 % hozzájárulást. Ez volt, amit megfogalmaztunk, a polgármesterek nevében 

mondhatom, ez volt az elv és mi úgy álltunk fel az asztaltól, hogy kértük Hegymagast ezt 

vegye tudomásul. Remélem ez sikerült is. Ennyit bevezetésképpen.  

 

Keszei Endre Tibor polgármester: Köszöntök mindenkit, nem a pénzügyi részéről szeretnék 

beszélni, az érzelmi részről, ugyanis mi vagyunk az a település, aki körjegyzőséget váltott, a 

többiek ügyintézésben, helyben maradtak. Ebben a három hétben, melyben nekem volt 

részem ügyintézésben a nemesgulácsi kirendeltségen ég és föld a kettő. Ami azelőtt volt, az 

egy rossz álom volt, ami most megy, úgy érzem, hogy rendben van. Gondolom ezt majd 

képviselő társaim is észre fogják venni, sőt a lakosság is úgy látom, kezdi észrevenni. Az a 

meglepetés ért engem, hogy ügyfélfogadási napon két ügyfél is megjelent egy nap, ami 

régebben igazából nem is fordult elő. Én úgy gondolom ez a társulás így jó lesz és a 

kistelepüléseknek is ugyanúgy jó lesz, mint a nagyobbaknak. Dolgozzunk együtt, kívánom, 

hogy mindenkinek sikerüljön. Köszönöm szépen. 

 

Kozma Bognár László alpolgármester: Közben kiderült, hogy polgármester asszony nem 

jön, mert vészhelyzet van, készenlétben van a hó helyzet miatt. Annyi kérésem lenne, mivel a 

6 település közül Hegymagas a legkisebb 298 fővel, a 7 %-ot 5 %-ra le lehetne-e csökkenteni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt tudni kell, hogy a Kormányhivatal által kiküldött 

százalékos arányban a legnagyobb költséget eszerint, mert itt lakosságszámarányban lett 

megállapítva, Nemesgulácsnak kellene viselni 24,62 %-ban, Szigligetnek 23,92 %-ban, 

Badacsonytördemicnek 23,6 %-ban, Káptalantóti 11,73 %-ban, Kisapáti 9,41 %-ban és végül 

Hegymagas 7,26 %-ban. Amikor mi kitaláltuk és azt mondtuk nem lakosságszám arányosan, 

mert ebben az esetben a települések elhelyezkedése, teherbírása szempontjából nem egy 

valósképet ad. Azt mondtuk, Szigligeten van a legtöbb ügyintézés, a nyaralótulajdonosok, a 

vár, strand, intézmények miatt, ezért mi bevállaljuk a legnagyobb költséget, illetve bevételünk 

is van, ezért vállaltuk a 30 %-ot. A következő település Badacsonytördemic, ahol ugyancsak 

sok a nyaralótulajdonos, az ügyintézések száma ennek megfelelően több, illetve a bevétel is 

ennek megfelelően lehetővé teszi, hogy második legtöbbel hozzájáruló település legyen. 

Nemesgulácson a lakosságszám nagy, viszont a nyaralóingatlanok száma kevés. Utána jöttek 

a kistelepülések. Megvizsgáltuk, akkor még a három kistelepülést és azt mondtuk a 

legnagyobb hegyi része Hegymagasnak van. Hegymagashoz tartozik a legnagyobb pincével, 

nyaralóterülettel rendelkező településrész. Ha azt nézzük, hogy az ügyintézések száma, hogy 

alakul, akkor mi úgy gondoltuk, hogy ennek a három településnek hasonló nagyságrendű az 

ügyintézése, ezért nem tettünk a három település között különbséget, úgy gondoltuk, ez így 

reális, valós. Ha a nyaralóingatlan, a pince adózik, az bevételt is termel, mindamellett, hogy 
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feladat is van vele. Adós papírokat ki kell küldeni és sorolhatnám a feladatokat. Mi azt 

gondoltuk, hogy ez a 7-7-7 % így nagyon közel van a realitáshoz, mert állandó lakosságszám 

alapján ezt nem lehet valósan megállapítani. Egészen más a települések adottsága, lehetősége. 

Kérem Hegymagast, ezt vegye tudomásul és fogadjátok el, hogy mi nem lakosságszám 

arányosan, hanem településnagyság, feladatok alapján dolgoztuk ki a költségek felosztását. 

Rengeteg álmatlan éjszakánk volt, hogy tudunk valós és megfelelő terheket róni a 

településekre. Nem mondom, hogy ez 100 %-ban sikerült, de úgy érzem, hogy ez valamilyen 

fokon közelít a valósághoz. Ez az oka, hogy a három településnek egységesen 7 % a 

hozzájárulása. Kérem, hogy ezt fogadjátok el. Azt mindannyian látjuk, hogy, amit a 

kormányhivatal kiküldött, az, nagyon messze van a valóságtól. Ha így nézzük a terheket, mi 

járunk a legjobban, csak a közös munka nem erről szól. 

Nem tudom elfogadható az álláspontunk? 

 

Kozma Bognár László alpolgármester: Szerintem igen. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm szépen. Polgármester asszony mondta, igény volt 

plusz dolgozóra. Én úgy gondolom, látva, hallva, hogy helyben milyen mértékű az ügyintézés, 

az a vélemény és remélem, ebben Hegymagas is egyetért, hogy nincs Hegymagason annyi 

olyan helyben elintézendő feladat meg lehetőség, hogy oda most pillanatnyilag dolgozót 

kihelyezzünk. 

 

Kozma Bognár László alpolgármester: Ezt pénteken a testülettel megbeszéltük, majd, ha az 

ügyek úgy indokolnák, akkor esetleg több napról, több óráról lehetne szó, most elfogadjuk 

azt, ami a jelenlegi. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt beszéltük, ezt mindenki bizonyíthatja és tanúsíthatja, azt 

mondtuk ezt az évet éljük túl. Meg lesznek a tapasztalatok, látni fogjuk működőképes-e ez a 

rendszer, mire képes, hol vannak hiányok, hibák, hol kell segíteni és akkor jövő év végén, 

amikor a költségvetést kezdjük el tárgyalni, akkor végiggondoljuk. Úgy gondolom, ha 

Hegymagason egyértelműen, bizonyíthatóan az van, hogy annyi a feladat ott, hogy kell egy 

ember, nem gondolom, hogy itt bárki is azt fogja mondani, hogy nem, vagy Kisapátin kiderül, 

hogy annyi a feladat, azt mondjuk, hogy nem. Erre az évre kérünk türelmet, mert elhangzott, 

hogy Kisapátira is kérnek és akkor is azt mondtuk, ezt az évet így csináljuk végig, 

polgármester úr mondta, hogy valamilyen fokon, ha helyben van ügyintézés a lakosság 

részéről igényként már most mutatkozik, hogy van rá igény. Meglátjuk, hogy ez így működik, 

vagy tovább kell gondolni és megpróbáljuk mellé a költségeket hozzárendelni. A 

Kormányhivatal egyértelműen állást foglalt abban, hogy ő nem vitatja és az önkormányzatok 

se nagyon vitathatják, hogy azok a költségek, amit közösen megszavaztunk, azok a feladatok 

valósak. Amit alpolgármester úr elmondott, a plusz dolgozóról nincs szó, a 7 %-ot el tudja 

Hegymagas fogadni a többi elv olyan, ami törvényben elő van írva. A dolgozói létszámok 

nem változnak, a költségvetés kiadási oldala ebből fakadóan nem fog változni.  

Kérdezem van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele? 

 

Sáfár József alpolgármester: Kisapáti polgármester úrnak köszönöm, hogy háromhét után 

mondott egy pozitív véleményt a nemesgulácsi közös hivatal ügyintézéséről. Én viszont 

problémát tapasztaltam a gulácsi hivatalnál. Tőlünk egy ember elment, a titkárnő hiányát 

érzem. Úgy gondolom, valami megoldást kell a kirendeltségen belül keresni, oda vissza 

kellene ültetni egy embert. Azt gondolom, az tarthatatlan állapot, ha azt ígérjük, jobbat 

akarunk szolgáltatni. Ha a polgármester, vagy a jegyző tárgyal és a többiek is el vannak 

foglalva, valaki rohangál ki az irodából, hogy felvegye a telefont. Jelzem, ez nem a jobb 
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ügyintézés. Ezen, jó lenne a három településnek elgondolkodni, abból adódóan is, hogy 

felmerült Kisapáti részéről, hogy ott is legyen egy ügyintéző. Úgy gondolom, össze kellene 

fogni ezt az egész történetet, aki odaül és ügyintéz Kisapátin az egy napot ügyintéz Kisapátin, 

beletanul és fiatal, és ha jól tudom erre április 1-től lehetőség is lesz, hogy 25 év alattit elég 

jól megfinanszírozott állami dolgokkal lehetne alkalmazni. Én úgy gondolom ezért a három 

ott működő településnek jó lenne legalább elgondolkodni, hogyan tudja ezt kitermelni, mert 

ez hosszú távon így nem fog működni. Aljegyző asszony, polgármester asszony tárgyal, 

valaki bejön és semmi mást nem lát, mint egy üres asztalt, senki nem fogadja az ügyfelet, aki 

mondjuk először van ott és nem tudja, melyik irodában mit rendeznek. Ez tarthatatlan állapot, 

érdemes lenne erről elgondolkodni és a Jánka Pistinek a dolgáról is, mert esetleg ebből az 

emberből lenne az, aki aljegyző asszonnyal éppen ügyfelezik Kisapátin. Köszönöm. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ha azt mondanám, hogy nem vagyok felháborodva, akkor 

hazudnék. Úgy gondolom, hogy ez a történés folyamatában, ami Hegymagas és az együttes 

között történik, az már bohóckodásnak tűnik. 

 

Vollmuth Péter polgármester: Egy pillanatra, most én mondom, mint polgármester. Nincs 

itt polgármester asszony, nem tud válaszolni, én azt gondolom, ez nem jó. Belebonyolódunk 

egy dologba, én ezt nem tartom reálisnak. Nem én akarok válaszolni, meg nem más, mivel 

személyesen érintett a hegymagasi polgármester asszony nem tudjuk miért nem jött el, ezt 

hagyjuk ki, jó. Akkor, amikor itt van. 

 

Balassa Sándor képviselő: Péter, amikor nálatok voltunk én 6 órát utaztam azért, hogy a 

szigligeti testület határozatképes legyen és felálltunk eredménytelenül. Eljöttem 

Szentendréről, reggel 5 órakor indultam vissza, hogy munkába tudjak állni. Úgy gondolom, 

ezt, azért szóvá lehet tenni. Ma eljöttünk ennyien, rossz időjárási körülmények között. Ki nem 

jött el? Aki ezt az egész helyzetet teremtette. Mi az, hogy piros riasztás van, ne meséljen 

nekem, találjon ki mást. Persze az van, már tegnap azt mondták, hogy piros riasztás van. Itt 

mindenki más eljött. 

 

Kozma Bognár László alpolgármester: Sanyi semmi gond ezzel, attól az ügy mehet tovább. 

 

Balassa Sándor képviselő: A következő kérdésem az lett volna, miben tudunk ma előre jutni, 

vagy megint összejövünk, aztán vagy eljön Barbara, vagy nem jön el Barbara. 

Határozatképesek vagytok? Mert akkor mégsem feleslegesen jöttünk ma el. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem tudom, ki szeretne még hozzászólni a napirendi ponttal 

kapcsolatban vagy reagálni, amit Sáfár alpolgármester úr felvetett. 

 

Nagy Rudolfné polgármester: Nem kívánok reagálni, mert egyetértek vele. Látjuk három 

hónapja a hiányt. 

 

Balassa Balázs polgármester: Erről beszélgettünk. Ez elsősorban annak köszönhető és még 

egyszer mondom semmilyen olyan hátsó szándék nem volt, hogy bármelyik település is jobb 

pozícióba akar kerülni a másik rovására. Egyszerűen minden település abban gondolkozott, 

Gulács, Tördemic és mi is, hogy minél olcsóbban próbáljuk meg kihozni ezt a hivatalt, minél 

kevesebb legyen a költség. Most menetközben látjuk, hogy nem mindenhol lehet spórolni 

ilyen mértékben. Én azt kérem, próbáljuk ezt az évet túlélni, a következő évben ezeket az 

érveket figyelembe véve próbáljunk egy olyan létszámot kialakítani, ami finanszírozható is és 

ugyanazon a színvonalon ellátja a feladatokat. Most azt beszélgettünk, hogy magában a 
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megállapodásban, a költségvetésben is ez a létszám szerepel, a két járási hivatalba átvett 

dolgozó létszáma nem lett bennhagyva, mondván, hogy majd fel lesz töltve az állás, ez a 

probléma. Ez a válaszom alpolgármester úrnak. 

 

Sáfár József alpolgármester: Köszönöm. Én minden fórumon ezt felhozom, hosszútávon ezt 

nem lehet tartani. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az ülés napirendi pontjaival kapcsolatos volt az eddigi 

tájékoztatás, hozzászólás. Ha ezzel kapcsolatban nincs több észrevétel a napirendi pontok 

elfogadására térnék át.  

 

 

1./ Közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 

módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról 

szóló megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést az együttes ülés képviselő-

testületei megkapták. Annyi a változás, hogy Hegymagas település adatai bekerültek, illetve a 

kötelezettségei. Aki el tudja fogadni a közös önkormányzati hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosítását, az kérem, most szavazzon. 

 

Badacsonytördemic község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

42/2013. (III.25.) számú 

H a t á r o z a t o t 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. §-ában foglaltakra figyelemmel a 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását, a 

jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. 

április 1. napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Vollmuth Péter 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. március 25. 

Felelős: Vollmuth Péter polgármester 

 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

72/2013. (III.25.) számú 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. §-ában foglaltakra figyelemmel a 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását, a 
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jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. 

április 1. napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Sallee Barbara 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. március 25. 

Felelős: Sallee Barbara polgármester 

 

 

Káptalantóti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

14/2013. (III.25.) 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 a 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását, a 

jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. 

április 1. napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Csom Károlyné 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. március 25. 

Felelős: Csom Károlyné polgármester 

 

 

Kisapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

22/2013. (III.25.) 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 a 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását, a 

jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. 

április 1. napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Keszei Endre 

Tibor polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. március 25. 

Felelős: Keszei Endre Tibor polgármester 
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Nemesgulács község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

25/2013. (III.25.) 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 a 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását, a 

jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. 

április 1. napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Nagy Rudolfné 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. március 25. 

Felelős: Nagy Rudolfné polgármester 

 

 

Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

30/2013. (III.25.) 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 a 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását, a 

jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 2013. 

április 1. napi hatállyal elfogadja, felhatalmazza Balassa Balázs 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2013. március 25. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

2./ Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítására vonatkozó előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták. Az okirat kiegészül 

Hegymagas településsel. Amennyiben nincs észrevétel, szavazásra bocsátom a napirendi 

pontot. Aki el tudja fogadni a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítását, az kérem, most szavazzon. 

 

Badacsonytördemic község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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43/2013. (III.25.) 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 Okiratának 1. számú módosítását 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. március 25. 

Felelős: Vollmuth Péter polgármester 

 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

73/2013. (III.25.) számú 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas 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 Okiratának 1. számú módosítását 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. március 25. 

Felelős: Sallee Barbara polgármester 

 

 

Káptalantóti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

15/2013. (III.25.) 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 
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szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) 

bekezdése alapján a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okiratának 1. számú módosítását 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. március 25. 

Felelős: Csom Károlyné polgármester 

 

 

Kisapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

23/2013. (III.25.) 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 Okiratának 1. számú módosítását 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. március 25. 

Felelős: Keszei Endre Tibor polgármester 

 

 

Nemesgulács község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

26/2013. (III.25.) 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 Okiratának 1. számú módosítását a jegyzőkönyv 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot írja alá. 
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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. március 25. 

Felelős: Nagy Rudolfné polgármester 

 

 

Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

31/2013. (III.25.) 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 Okiratának 1. számú módosítását 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. március 25. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

3./ Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésére 

vonatkozó anyagot képviselő társaim kézhez kapták. A hivatal költségvetése 63.585 e Ft. A 

táblázatban szerepel egy 2.826 e Ft-os költség. Ezt mi folyamatosan kommunikáltuk, hogy az 

idei évben a szigligeti önkormányzat két dolgozójának a jubileumi jutalmát nem tartalmazza a 

közös, viszont a következő évtől, 2014-es évtől bármelyik hivatalnál lesz ilyen, azt berakjuk a 

közösbe. Ez volt az első és utolsó olyan év, hogy annál a hivatalnál, ahol jelentkezik ez plusz 

költségben, azaz önkormányzat átvállalja, az összes többinél már ilyen nem lesz. 2014-től 

akármelyik önkormányzatnál lesz ilyen jubileumi jutalom, az a teljes költséget fogja terhelni 

és mindenki %-os arányba ehhez hozzá fog járulni. Az idei évben mi ezt bevállaljuk. Mi úgy 

gondoljuk, hogy a bevételeknél az állami támogatás 37.403 e Ft, de ezt, lehet, hogy május 1-

től másképp fogjuk gondolni. Most pillanatnyilag nincs olyan költségvetési rendelet, ami 

megmondja, hogy mi lesz május 1. után. Ezt kérem mindenkitől, hogy vegye tudomásul, hogy 

ez a szám lehet több is, ne adj Isten kevesebb is. Mi óvatosan készítettük ezt a költségvetést, 

de érhet bennünket is meglepetés. Nagyon remélem, hogy ennél több teher nem esik a 

településekre, de még egyszer mondom, hogy pillanatnyilag nincs olyan költségvetési 

rendelet, ami megmondja, hogy május 1. után mi lesz. Mi az önkormányzati törvényben 

meghatározott számokat vettük figyelembe és ez alapján, illetve az első két hónap támogatása 
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alapján számoltunk. Ennek megfelelően jöttek ki ezek a költségek településenként, amiben 

benn van a dologi kiadás, illetve személyi juttatás és járulékai. Én a szigligeti hivatal 

költségeit ismerem, mondhatom, hogy nekünk az elmúlt években többe került és ismerem, 

hogy Hegymagas mennyivel járult hozzá a hivatal működéséhez. Ők is jóval többet adtak 

hozzá, és úgy gondolom, ezt az összes település elmondhatja, ha ezek a terhek maradnak. A 

mostani tudásunk szerint, ezek a valós számok. 

Azt minden képviselő-testületnek tudni kell, hogy 10 hónapot számoltunk költségvetésre, 

viszont május 1-ig az összes önkormányzat direktbe kapja az állami támogatást. Tehát 

márciusra és áprilisra direktbe megkapott pénzeket az önkormányzatnak át kell adni a közös 

hivatalhoz így lesz valós a szám. Május 1-től kapja direktbe az állami támogatást a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal. 

 

Nagy Rudolfné polgármester: Az lenne a javaslatom, gondolom ez az elképzelés is, hogy 

havi bontásban fizessen minden önkormányzat, mert ez a legnormálisabb. Senki nem marad 

el, mindenki időben ki tudja fizetni és így tud a közös hivatal is működni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm szépen. Nekünk is ez lesz a legegyszerűbb, 

legkönnyebb. Még egyszer kérek mindenkit, ha egy-két hét probléma lesz egy-egy 

önkormányzatnál, hogy nem tudják fizetni a Közös Önkormányzati Hivatal támogatását, ezért 

nem fogunk egyből inkasszót elrendelni az önkormányzat ellen, de az a kérésünk, ha valaki 

megszorul jelezze, hogy mi az oka, a többi polgármester is tudjon róla. Bízom benne, hogy ez 

egy baráti társaság lesz és a közös célért együtt tudunk dolgozni. Köszönöm. Amennyiben 

nincs több észrevétel, szavazásra bocsátom. Aki el tudja fogadni a Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi költségvetését, az, kérem, most szavazzon. 

 

Badacsonytördemic község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

44/2013.(III. 25.) 

H a t á r o z a t o t 

 

1. Badacsonytördemic község Képviselő-testülete az előterjesztés 3. 

számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 

előirányzatait. 

2. Az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelően a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 19 főben elfogadja. 

3. A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Szigliget 

Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe épül be. A 

képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Szigliget Község 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosítására vonatkozó javaslatot készítse el. 

Határidő: a költségvetés módosítására 2013. június 30. 

Felelős: Lutár Mária jegyző 
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Hegymagas község képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

74/2013.(III. 25.) 

H a t á r o z a t o t 

 

1. Hegymagas község Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú 

mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a Szigligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzatait. 

2. Az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelően a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 19 főben elfogadja. 

3. A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Szigliget 

Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe épül be. A 

képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Szigliget Község 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosítására vonatkozó javaslatot készítse el. 

Határidő: a költségvetés módosítására 2013. június 30. 

Felelős: Lutár Mária jegyző 

 

Káptalantóti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

16/2013.(III. 25.) 

H a t á r o z a t o t 

 

1. Káptalantóti község Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú 

mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a Szigligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzatait. 

2. Az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelően a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 19 főben elfogadja. 

3. A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Szigliget 

Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe épül be. A 

képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Szigliget Község 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosítására vonatkozó javaslatot készítse el. 

Határidő: a költségvetés módosítására 2013. június 30. 

Felelős: Lutár Mária jegyző 

 

Kisapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

24/2013.(III. 25.) 

H a t á r o z a t o t 

 

1. Kisapáti község Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú 

mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a Szigligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzatait. 

2. Az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelően a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 19 főben elfogadja. 

3. A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Szigliget 

Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe épül be. A 

képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Szigliget Község 
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Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosítására vonatkozó javaslatot készítse el. 

Határidő: a költségvetés módosítására 2013. június 30. 

Felelős: Lutár Mária jegyző 

 

 

Nemesgulács község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

27/2013.(III. 25.) 

H a t á r o z a t o t 

 

1. Nemesgulács község Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú 

mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a Szigligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzatait. 

2. Az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelően a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 19 főben elfogadja. 

3. A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Szigliget 

Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe épül be. A 

képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Szigliget Község 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosítására vonatkozó javaslatot készítse el. 

Határidő: a költségvetés módosítására 2013. június 30. 

Felelős: Lutár Mária jegyző 

 

 

Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

32/2013.(III. 25.) 

H a t á r o z a t o t 

 

1. Szigliget község Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú 

mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a Szigligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzatait. 

2. Az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelően a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 19 főben elfogadja. 

3. A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Szigliget 

Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe épül be. A 

képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Szigliget Község 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosítására vonatkozó javaslatot készítse el. 

Határidő: a költségvetés módosítására 2013. június 30. 

Felelős: Lutár Mária jegyző 
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Balassa Balázs polgármester: Nagyon szépen köszönöm Hegymagas jelenlévő 

képviselőinek, valamint az összes többi képviselő társunknak, polgármester társaimnak ezt a 

hozzáállást. Több tárgy nem lévén az együttes ülést 19.15 órakor bezárom. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Vollmuth Péter   Csom Károlyné   Keszei Endre Tibor 

  polgármester       polgármester        polgármester 

 

 

 

 

Kozma Bognár László  Nagy Rudolfné   Balassa Balázs 

   alpolgármester     polgármester      polgármester 

 

 

 

Lutár Mária 

           jegyző 


