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Badacsonytördemic Hegymagas  Káptalantóti  Kisapáti  Nemesgulács  Szigliget 
Községek Képviselő-testülete 

 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget 
községek képviselő-testületének 2014. április 24-én 17.00 órakor tartott együttes üléséről. 
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 23. 
 
Jelen vannak:  

Badacsonytördemic község Képviselő-testület tagjai 
Vollmuth Péter polgármester                
Horváth István alpolgármester    
Széllné Péber Szilvia képviselő 
 
Hegymagas község Képviselő-testület tagjai 
Kozma Bognár László alpolgármester 
Gyurka Miklósné képviselő 
Varga József képviselő 
 
Káptalantói község Képviselő-testület tagjai 
Csom Károlyné polgármester                
Karácsony József alpolgármester    
Bakó Dezső képviselő     
Kiss Anita képviselő  
 
Kisapáti község Képviselő-testület tagjai 
Keszei Endre Tibor polgármester              
Samu János alpolgármester    
Jánka István képviselő   
Samu Jánosné képviselő 
Torma Andrea képviselő    
    
Nemesgulács község Képviselő-testület tagjai 
Nagy Rudolfné polgármester               
Kálmán Istvánné képviselő  
Kocsis Mária képviselő 
Szabó Richárd képviselő    
 
Szigliget község Képviselő-testület tagjai 
Balassa Balázs polgármester 
Baráth Sándor képviselő 
Balassa Sándor képviselő 
Káli Magdolna képviselő 
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Távolmaradását bejelentette: 
Kövesdi Sándor képviselő 
Potornai Edit képviselő 
Sallee Barbara polgármester  

 Kalamár János képviselő 
 Sáfár József alpolgármester 
 Molnár Péter képviselő 
 Tompos László képviselő 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Dr. Takács Nóra aljegyző 
 Lutár Mária jegyző 
 Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó 
 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm a hat település képviselő-testületét. 
Szigliget képviselő-testülete 4 fővel határozatképes. 
 
Nagy Rudolfné polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nemesgulács község 
képviselő-testülete 4 fővel határozatképes.  
 
Keszei Endre polgármester: Köszöntöm én is a testületeket. Kisapáti 5 fővel határozatképes. 
 
Csom Károlyné polgármester: Káptalantóti lakossága nevében köszöntöm a kedves 
jelenlévőket, Káptalantóti képviselő-testülete 4 fővel határozatképes. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit Hegymagas 
alpolgármestereként. Hegymagas 3 fővel határozatképes.  
 
Vollmuth Péter polgármester: Jó estét kívánok. 3 fővel Badacsonytördemic határozatképes. 
 
Balassa Balázs polgármester: Akinél kell jegyzőkönyv-hitelesítőt választani, azoknál a 
településeknél az a kérésem, hogy válasszátok meg. 
 
Nagy Rudolfné polgármester: Nemesgulács részéről Szabó Richárd és Kocsis Mária 
képviselő-társaimat javasolom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki egyetért személyükkel az 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Szabó Richárd és Kocsis Mária képviselőket bízza meg. 
 
Csom Károlyné polgármester: Káptalantóti részéről Kiss Anita és Karácsony József 
képviselő-társaim. Aki egyetért vele, kérem, jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.  
 
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Kiss Anita és Karácsony József képviselőket bízza meg. 
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Balassa Balázs polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Ismertetném a napirendi pontokat.  
 

1. Beszámoló Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról 
2. Beszámoló Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 
3. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e még valakinek javaslata? Amennyiben nincs, akkor 
feltenném a kérdést a szigligeti képviselő-testületnek, hogy el tudják-e fogadni? Amennyiben 
igen, kérem, kézfeltartással jelezzék. Képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag 
elfogadta.  
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a napirendi 
javaslatot elfogadta. 
 
Keszei Endre polgármester: Kisapátit kérdezem, hogy el tudja-e fogadni így a napirendi 
pontot. Most kérem, szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú. 
 
Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a napirendi 
javaslatot elfogadta. 
 
Csom Károlyné polgármester: A meghívóban szereplő napirendi ponttal, aki egyetért, az 
kérem, kézfeltartással jelezze Káptalantóti részéről. Köszönöm szépen, egyhangú.  
 
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a napirendi 
javaslatot elfogadta. 
 
Nagy Rudolfné polgármester: Aki a meghívó szerinti napirendi javaslatot elfogadja, az 
kérem, kézfeltartással jelezze. Öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadjuk, köszönöm. 
 
Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a napirendi 
javaslatot elfogadta. 
 
Vollmuth Péter polgármester: Felteszem szavazásra, ki az aki elfogadja a napirendi 
javaslatot? Négy igennel a testület elfogadta, köszönöm szépen.  
 
Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a 
napirendi javaslatot elfogadta. 
 
Kozma Bognár László alpolgármester: Javasolom, hogy az ismertetett napirendi javaslatot 
a képviselő-testület fogadja el. Három igen szavazattal a testület elfogadta. 
  
Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a napirendi 
javaslatot elfogadta. 
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1. Beszámoló Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról 
 
Balassa Balázs polgármester: Rátérnénk az 1. napirendi pontra. Az elmúlt év 
gazdálkodásáról mindenki megkapta az anyagot. Az anyagból látszik, hogy év közben 
módosítottuk a költségvetést. Hála Isten pluszforrást is kaptunk, tehát nem az 
önkormányzatoknak kellett plusz forrást tenni a rendszerbe. Ennek köszönhetően alakultak 
valamilyen fokon a kiadások is. Egyetlen egy olyan tételt jegyeznék meg, amit gondolom 
többen észrevettek. Itt a dologi kiadásoknál a munkáltatói kedvezmény adókülönbözete 
Szigliget részéről, ez igazából a költségvetés készítésénél nem volt tervezhető. Az 50 év 
felettiek után a munkáltató kedvezményt kap, viszont a különbözetet a költségvetési 
szerveknek be kell fizetni. Tehát tulajdonképpen itt jelentkezik ez, az 50 évnél idősebb 
korosztályú dolgozóknál kellett 522 ezer forintos külön pénzösszeget befizetni a MÁK felé. 
Gyermekszületési támogatás címén, az aljegyzőnő részesül támogatásban. Kinek van ezzel 
kapcsolatban kérdése, véleménye?  
 
Széllné Péber Szilvia képviselő: Köszöntök én is mindenkit. Átnézve ezt a beszámolót, 
lehetséges, hogy amiket mondok, nem most lenne teljesen időszerű, de tekintettel arra, hogy 
ezzel az új felállással kapcsolatban most kapunk egy képet, most látunk egy pénzügyi 
elszámolást, illetőleg egy másfajta beszámolót is. Én azt gondolom, hogy azért ezt számunkra 
gondolatébresztőnek mindenféleképpen szeretném elmondani. Először nézzük meg a 
képviselő-testületi ülések, döntések száma, illetve ezzel kapcsolatban készített táblázaton 
látható, hogy mindegyik településen elég sok az ügyiratok száma. De ha megnézzük majd a 3. 
napirendi pontban esedékes SZMSZ 6. oldalát, látható, és gondolom, mindegyik településen 
az ügyintézők látják el, de én csak a saját településemről tudok igazából teljes képes mondani. 
Tehát a 6. oldalon látható, hogy Badacsonytördemic kirendeltsége rendelkezik a legkevesebb 
ügyintézővel, és közel ugyanannyi, illetve több ügyiratszám van itt, mint például 
Nemesgulács tekintetében. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe általunk 
befizetett összeg a megállapított lakosságszámos normatívához képest 6.057 ezer forint. Ezzel 
szemben mondjuk példaképpen hadd mondjam Nemesgulácsot, akik 55 fővel vannak nálunk 
többen, és nyilván több az állami támogatás, de mégis kevesebb befizetési kötelezettséggel, 
vagy saját finanszírozással kell, hogy bírjanak. Ez hosszútávon majd átgondolásra ad okot. 
Részint a mi kirendeltségünk kevesebb dolgozót tart úgymond el, mégis ezzel szemben többet 
kell befizetnünk, és hogyha még majd belenéztek ebbe a táblázatba, ahol a dologi kiadások is 
megjelennek, Badacsonytördemic itt is kevesebbet használ fel. Én azt gondolom, hogy ezt 
majd hosszútávon, ezt csak gondolatébresztőnek mondom, szeretném, hogyha egy kicsit majd 
átgondolnánk. Nyilván van egy elfogadott költségvetés, nem ezt szeretném most bolygatni, de 
a jövőre tekintettel, Badacsonytördemicen beszélgettünk erről a képviselő társakkal és a 
polgármester úrral, hogy ezt át kell gondolni, nagyon-nagy kiadásaink vannak, és nekünk 
bármilyen nemű spórolás, pontosan azért, mert nálunk kevesebb kiadás jelentkezett, nagyon-
nagyon sokat számít. Ugye nem ismeretlen egyikőtök számára sem, hogy a strandfelújítás 
elkezdődött, az óvoda felújítása menet közben van, lesz egy présmúzeumunk. Rengeteg olyan 
fejlesztés történik, ahol a likviditásunk, a forrásaink nagyon fontosak. Még egy megjegyzést 
szeretnék elmondani, hogy 4 ügyintézőből az ügykezelő nem ügyintéző, nem intéz igazgatási 
ügyeket. 3 fővel látják el Badacsonytördemicen, mint ahogy Szigligeten is a nyári időszakban 
még több forgalmat látnak el. Tehát én azt gondolom, hogy nem kerülünk többe ennek a 
Közös Önkormányzati Hivatalnak. Ennek megfelelően majd a hozzájárulást szeretnénk, ha a 
jövőre nézve átgondolnánk.  
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönöm szépen. Igazából akkor, amikor a költségvetést 
összeállítottuk, akkor bizonyára emlékeztek rá, valamilyen fokon egyik kiindulási pont a 
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terhelhetőség volt, a másik kiindulási pont, hogy egy-egy hivatal hány települést lát el, és 
azért Nemesgulács még azon kívül kettőt, tehát Kisapátit és Káptalantótit, tehát az a 8 fő nem 
csak egy településnek az ügyeit viszi, hanem 3 települését. Hogyha mondjuk, itt megnézzük 
Kisapátinak, Káptalantótinak is a hozzájárulását, azért több lesz, mint Badacsonytördemic 
által befizetett. Az igaz, hogy Szigliget az idei évben kiugróan sokat fizetett, 11 millió 
forintot, ami nem sokkal kevesebb, mint az összes többi település összes befizetése. De mi is 
2 települést látunk el, illetve nekünk is van strandunk, várunk, eléggé összetett a feladat. 
Beszéljünk róla mindenképpen. Amikor elkezdtük tulajdonképpen ezt a társulást, akkor úgy 
fogalmaztunk, hogy úgy kellene ezt végigcsinálni, hogy tüske ne maradjon senkiben, egyetlen 
településnél se. Én úgy gondolom, hogy eddig is megtaláltuk a kompromisszumos megoldást, 
én értem a felvetést, nem tartom elvetemült ötletnek, fel kell mérni azt, hogy 
Badacsonytördemicen az ügyintézéshez kell-e még dolgozó, ha kell hány, hogyan, miként. 
Ezt elsősorban a jegyzőktől kérjük, ők látják. Azt is el kell ismerni, hogy tényleg a dologi 
kiadásoknál elég komoly spórolás van Badacsonytördemicen. Tehát szinte a költségvetésben a 
rájuk eső részből nagyon minimálist, 2,6 millió helyett 969 ezer forintot, tehát tényleg költség 
hatékonyan dolgoztak. 
 
Széllné Péber Szilvia képviselő: Az együttes működésnél, ahogy felálltunk, mindenkinek az 
volt az érdeke, és én azt gondolom, hogy nagyon jól működő rendszer, teljesen egyetértek 
ezzel a dologgal, csak most látjuk a számokat. Most eltelt egy év, megvannak az állami 
fedezetek, ahhoz képest mi az, amit fel tudtunk állítani, mit használtunk fel, és most látunk 
egy irányszámot. Mivel én tördemiciként a tördemici emberek érdekeit szeretném képviselni, 
ezért gondoltam, vagy gondoltunk arra, hogy ezt majd nyilván hosszabb távon ismét 
figyelemmel kell kísérni, és ezen hosszútávon elgondolkozni. 
 
Balassa Balázs polgármester: Én úgy gondolom, hogy mivel az idei évre már a költségvetést 
elfogadtuk, illetve most az SZMSZ-t is remélem el fogjuk fogadni, tulajdonképpen a 
választások után egy új helyzet áll elő, ismét lehetősége van minden önkormányzatnak 
végiggondolni, hogy milyen társulási formában kívánja tovább folytatni. Én nagyon remélem, 
hogy így együtt maradunk, de hát alternatívaként ez mindenkinek lehetőségként felmerül, 
hogy más társulást válasszon magának. Akkor valószínűleg megint leülünk, és komolyabban 
végigbeszéljük a dolgokat. Köszönöm szépen a felvetést. A költségvetéssel kapcsolatban van-
e még valakinek észrevétele, kiegészítése? Amennyiben nincs, akkor kérem polgármester 
kollégákat, hogy tegyék fel szavazásra.  
 
Keszei Endre Tibor polgármester: Tehát akkor megkérdezem Kisapáti település képviselő-
testületét, hogy a határozati javaslatot a leírt formában el tudja-e fogadni? Köszönöm, 
megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.  
 
Kisapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
26/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigligeti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
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Csom Károlyné polgármester: Megkérdezem Káptalantóti képviselő-testületét, hogy a leírt 
határozati javaslatot elfogadja-e? Aki igen, az kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, 
négyen elfogadtuk.  
 
Káptalantóti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
36/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Nagy Rudolfné polgármester: Kérdezem Nemesgulács képviselő-testületét, hogy aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze. 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva, köszönöm. 
Nemesgulács község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
45/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Vollmuth Péter polgármester: Badacsonytördemicet kérdezem, hogy elfogadják-e a 
határozati javaslatot? 3 igen. 
 
Badacsonytördemic község képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
69/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Hegymagas képviselő-testületét kérdezem, hogy a 
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót el tudja-
e fogadni? Aki igennel szavaz, kérem, most emelje fel a kezét. 3 igen, köszönöm szépen. 
 
Hegymagas község képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
46/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Balassa Balázs polgármester: Szigliget, aki egyetért kérem, most szavazzon. Köszönöm, 
egyhangúlag elfogadtuk. Köszönjük szépen.  
 
 
Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
49/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigligeti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
 
2. Beszámoló Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 
 
Balassa Balázs polgármester: Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évi munkájáról. Ezt az anyagot mindenki megkapta, én úgy gondolom, hogy eléggé 
összefogott és mindenre kiterjedő. Én, ahogy végigolvastam, bennem nem merült fel kérdés, 
de várom a jegyző asszonyt, ki szeretné-e egészíteni? Nem. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? 
Valóban a települések adottságaiból adódóan megoszlik bizonyos ügyekben az ellátások 
száma, az ügyintézések száma. Én úgy gondolom, hogy ettől szép ez a 6 településes társulás, 
hogy ennyire különbözőek vagyunk, de mégis tudunk együtt dolgozni. Én úgy érzem, és 
remélem, ezt ti is megerősítitek, annak ellenére, hogy volt itt egy kisebb időszak, amikor 
jegyző asszonynak egyedül kellett ellátnia a jegyzői feladatokat, átvészeltük, és viszonylag 
zökkenőmentesen ment. Persze mindenhol voltak, vannak és lesznek is problémák, de úgy 
érzem, hogy a hivatal ellátta azokat a feladatokat, amiket el kellett. Van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban kérdése, véleménye, kiegészítése? Amennyiben nincsen, akkor a 2. napirendi 
pont elfogadására kerül sor. Kérem polgármester társaimat tegyék fel szavazásra a napirendi 
javaslatot. Aki el tudja fogadni a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról a 
beszámolót, az kérem, most szavazzon. Tartózkodás, ellenszavazat nélkül egyhangúlag a 6 
település képviselő-testülete elfogadta, köszönöm. 
 
Keszei Endre Tibor polgármester: Tehát akkor megkérdezem Kisapáti település képviselő-
testületét, hogy el tudja fogadni a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról a szóló 
beszámolót? Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.  
 
Kisapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
27/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigligeti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
Csom Károlyné polgármester: Megkérdezem Káptalantóti képviselő-testületét, hogy a leírt 
határozati javaslattal kapcsolatban elfogadja-e a közös hivatal 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolót? Aki igen, az kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, négyen elfogadtuk.  
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Káptalantóti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
37/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Nagy Rudolfné polgármester: Kérdezem Nemesgulács képviselő-testületét, hogy aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze. 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva, köszönöm. 
 
Nemesgulács község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
46/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Vollmuth Péter polgármester: Badacsonytördemic képviselő-testületét kérdezem, hogy 
elfogadja a Közös Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót? 3 igen. 
 
Badacsonytördemic község képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
70/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Hegymagas képviselő-testületét kérdezem, hogy 
elfogadja-e a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót? 3 igen, köszönöm. 
 
Hegymagas község képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi 
 
47/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Balassa Balázs polgármester: Szigliget képviselő-testületét kérdezem, egyetértenek-e a 
beszámolóval? Kérem, most szavazzanak. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönjük szépen.  
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Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
50/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigligeti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
3. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 
 
Balassa Balázs polgármester: Rátérnénk a 3. napirendi pontra. Mint minden önkormányzati 
egységnek, ennek is rendelkeznie kell SZMSZ-szel. Tulajdonképpen ez az alapadatokat 
tartalmazza, az önkormányzati törvényben előírt kötelezettségeket, feladatokat sorolja fel, 
nyitva tartásokat, belsőellenőrzést, bélyegzőt, mindazokat, amik szabályozzák egy ilyen 
szervezetnek a működését. Igazából ebbe nagyon sok mozgástér nincsen. Én úgy gondolom, 
hogy az élet úgyis fog majd olyan helyzeteket hozni, amit nem az SZMSZ fog megoldani. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?  
Amennyiben nincsen kérdés, észrevétel, akkor kérem polgármester társaimat tegyék fel 
szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  
 
Keszei Endre Tibor polgármester: Tehát akkor megkérdezem Kisapáti település képviselő-
testületét, hogy a határozati javaslatot a leírt formában el tudja-e fogadni? Köszönöm, 
megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 
 
Kisapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
28/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Szigligeti Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2014. május 1. napi hatállyal jóváhagyja. 

 
Csom Károlyné polgármester: Megkérdezem Káptalantóti képviselő-testületét, hogy a leírt 
határozati javaslattal kapcsolatban elfogadja-e a közös hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát? Aki igen, az kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, négyen elfogadtuk.  
 
Káptalantóti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
38/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Szigligeti Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2014. május 1. napi hatállyal jóváhagyja. 
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Nagy Rudolfné polgármester: Kérdezem Nemesgulács képviselő-testületét, hogy aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze. 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva, köszönöm. 
Nemesgulács község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
47/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Szigligeti Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2014. május 1. napi hatállyal jóváhagyja. 

 
 
Vollmuth Péter polgármester: Badacsonytördemicet kérdezem, hogy elfogadják-e a Közös 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát? A testület 3 igennel elfogadja. Köszönöm. 
 
Badacsonytördemic község képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
71/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Szigligeti 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát 2014. május 1. napi hatállyal jóváhagyja. 

 
Kozma Bognár László alpolgármester: Hegymagas képviselő-testületét kérdezem, hogy a  
határozati javaslatot el tudja-e fogadni? Aki igennel szavaz, kérem, most emelje fel a kezét. 3 
igen szavazat.  
 
Hegymagas község képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
48/2014. (IV. 24.) számú 

H a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Szigligeti Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2014. május 1. napi hatállyal jóváhagyja. 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Szigligetet kérdezem, aki egyetért kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönjük szépen.  
 
Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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51/2014. (IV. 24.) számú 
H a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Szigligeti Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2014. május 1. napi hatállyal jóváhagyja. 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottatok az ülésre. 
Több napirendi pont nem lévén az együttes ülést 17.35 órakor bezárom.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Vollmuth Péter    Csom Károlyné        Keszei Endre  
  polgármester       polgármester        polgármester 

 
 
 
 

Kozma Bognár László  Nagy Rudolfné   Balassa Balázs 
   alpolgármester     polgármester     polgármester 

 
 
   Szabó Richárd            Kocsis Mária 
jegyzőkönyv hitelesítő              jegyzőkönyv hitelesítő
   
 
 
   Karácsony József                   Kiss Anita 
jegyzőkönyv hitelesítő              jegyzőkönyv hitelesítő 
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