
 

  ÁBRAHÁMHEGY és BALATONRENDES
  KÖZSÉGEK  KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

Ikt.szám:245-7 /2009. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy és  Balatonrendes községek képviselő-testületeinek  2009. február 9 -i  együttes ülésén.

Helye:    Ábrahámhegy Község Önkormányzat hivatalos helyisége: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 
 
Jelen vannak:  Ábrahámhegy Önkormányzat 

Vella Zsolt  polgármester
Borbély Gyula képviselő  
Kondor László képviselő 
Kovács József  képviselő 

Távolmaradt igazoltan: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester 
Gáspár József képviselő 

Balatonrendes Önkormányzat 
Takács Ferenc polgármester  
Fuchs Henrik alpolgármester 
Burbács Barnabásné képviselő
Kuti Istvánné képviselő

Távolmaradt igazoltan: Csabáné Varga Anikó  képviselő 
Lezsák Mihály képviselő

Meghívottak: Soltész Attila  körjegyző
Kovácsné Auer Katalin jkv.v. 
Tóth Zsuzsanna   pénzügyi előadó     
      

Jelen volt továbbá:  Kardos Gábor közkezdeményező 
Perger János Balatonrendesi lakos

Vella Zsolt polgármester     Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az Ábrahámhegyi Képviselő-testület  4 fővel határozatképes, az ülést  9.00 órakor megnyitja. 

Takács Ferenc polgármester:  Megállapítja, hogy a Balatonrendesi Képviselő-testület  4 fővel határozatképes. 

Vella Zsolt polgármester   Ismerteti a napirendi pontokat: 
 
1. Körjegyzőség 2009.évi költségvetésének elfogadása.
2.   Körjegyzőség   beszámolója a 2008. évben végzett munkájukról.
3. Ábrahámhegy Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
       egyes  juttatások felülvizsgálata. 
4. Ábrahámhegy Körjegyzőség ügyrendjének jóváhagyása. 

Az előterjesztett napirendi pont javaslattal az Ábrahámhegyi Képviselő-testület  4 igen szavazattal, a Balatonrendesi 
Képviselő-testület  4 igen szavazattal  egyetértett. 
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1. Körjegyzőség 2009.évi költségvetésének elfogadása.  

Soltész Attila körjegyző   A képviselő-testületek a körjegyzőség költségvetését már  koncepció formájában és első 
olvasatban tárgyalták. A koncepcióhoz képest minimális változás történt benne, amely a képviselők részére kiküldött 
anyagban  követhető és  az  Ábrahámhegyi  és  Balatonrendesi  Képviselő-testület  egymástól  függetlenül  minősített 
többséggel elfogadta. A 2009. évi költségvetésben a 2008. évi tényleges teljesítéshez képest érdemi változás nem volt, 
reálértéken még csökkent is a költségvetés. A létszámkeret a 2008. évihez képest egy fővel csökkent a két településes 
körjegyzőség miatt.  A létszámcsökkentés költségére állami forrásból pénzlehívást eszközölnek. Egy plussz kiadás 
került tervezésre, egy fő részére jubileumi jutalom, amely az 1992. évi XXIII. tv. 49/E. §.-a szerint jár.  
Amennyiben a  képviselők részéről az  iratanyag ismeretében – 1.  sz.  melléklet -  merül fel kérdés, arra  szívesen 
válaszol. 

Kovács József képviselő   Véleménye szerint a táblázatban a 2008. évi adatok nem jók,  21.996 e. Ft helyett  28.316 
e. Ft a megfelelő összeg, 7.196.  e. Ft-tal kerül többe  a két községnek a finanszírozás.

Tóth  Zsuzsanna  pénzügyi  előadó    Megköszöni  a  képviselő úr  észrevételét,  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy   a 
táblázatban jó adatok vannak megadva, csak a végén az összehasonlító adatok nem jók, kijavításra kerülnek. 

Vella Zsolt polgármester  Amennyiben több észrevétel nem merül fel, kéri Balatonrendes Község Polgármesterét, 
hogy a képviselő-testület szavazzon a napirenddel kapcsolatban. 

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy a körjegyzőség  2009. évi költségvetését  36.449 e. Ft bevételi és kiadási 
főösszeggel valamint  30.026  e. Ft összegű községek között felosztandó összköltséggel fogadják el és a  2008. évi 
pénzmaradvány összegből  1.063 e. Ft. összeget építenek be a 2009. évi költségvetésbe. 
Kéri a testület szavazását.  

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

21/2009. /II. 9./ KT.  h a t á r o z a t á t 

Balatonrendes község Önkormányzat  képviselő-testülete
az Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek  Körjegyzőség  2009.évi költségvetését 
36.449 e. Ft  bevételi és kiadási főösszeggel  valamint  30.026  e. Ft összegű községek között 
felosztandó összköltséggel  jóváhagyja.
A Körjegyzőség 2008. évi pénzmaradványának összegéből   1.063 e. Ft-ot a 2009.évi 
költségvetésébe beépít. 

Felelős:      Takács Ferenc polgármester,     Soltész Attila körjegyző. 
      Határidő:  folyamatos. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a körjegyzőség  2009. évi költségvetését  36.449 e. Ft bevételi és kiadási 
főösszeggel valamint 30.026 e. Ft összegű  községek között felosztandó összköltséggel fogadják el  valamint a  2008. 
évi pénzmaradvány összegből  1.063 e. Ft. összeget építenek be a 2009. évi költségvetésbe. Kéri a testület 
szavazását.  

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

15/2009. /II. 9./  KT.  h a t á r o z a t á t 

Ábrahámhegy község Önkormányzat  képviselő-testülete
az Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek  Körjegyzőség  2009.évi költségvetését 
36.449 e. Ft  bevételi és kiadási főösszeggel  valamint  30.026  e. Ft összegű községek között 
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felosztandó összköltséggel  jóváhagyja.

A Körjegyzőség 2008. évi pénzmaradványának összegéből   1.063 e. Ft-ot a 2009.évi 
költségvetésébe beépít. 

Felelős:      Vella Zsolt polgármester       Soltész Attila körjegyző. 
      Határidő:   folyamatos. 

2.  Körjegyzőség  beszámolója a  2008. évben végzett munkájáról.

Soltész Attila körjegyző  Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról rendelkezik, többek között a 
Körjegyzőségek működéséről, ezen belül is annak 40. §. /4/ bekezdése nevesíti, hogy a körjegyző évente beszámol 
minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról.   
A  Körjegyzőség  2008.évi munkájáról igazgatási ágak szerinti megbontásban a tájékoztatást a testületek tagjai 
megkapták, amennyiben kérdésük van, kéri tegyék fel.  
/A körjegyzőség  beszámolója a jegyzőkönyv  2.sz.mellékletét képezi./ 

Vella Zsolt polgármester  Amennyiben kérdés nem merül fel, kéri Balatonrendes Község Polgármesterét, hogy a 
napirenddel kapcsolatban szavazzon a képviselő-testület. 

Takács  Ferenc  polgármester  Javasolja,  hogy a  Körjegyzőség   2008  .évi  munkájáról  szóló  beszámolójelentést 
fogadják el. Kéri a testület szavazását, amennyiben az elhangzott javaslattal egyetért.
 
Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

22/2009. /II. 9./ KT.  h a t á r o z a t á t  

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek  Körjegyzőségének 2008. évi munkájáról 
szóló beszámolójelentést elfogadja.

Felelős:   Takács Ferenc polgármester Határidő: azonnal.

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy a Körjegyzőség  2008.évi munkájáról szóló beszámolójelentést fogadják 
el. Kéri a testület szavazását, amennyiben az elhangzott javaslattal egyetért.

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

16/2009. /II. 9./  KT.  h a t á r o z a t á t  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek  Körjegyzőségének 
2008. évi munkájáról szóló beszámolójelentést  elfogadja.

Felelős:   Soltész Attila körjegyző.
Határidő: azonnal.

3. Ábrahámhegy Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes  juttatások 
felülvizsgálata.

Vella Zsolt polgármester  Felkéri a Körjegyzőt a napirend ismertetésére. 
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Soltész  Attila  körjegyző  Salföld Község Önkormányzat  körjegyzőségünkből  2008.  január  1.  napjával  történő 
kiválásával, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló  1992. évi XXIII. törvény változásával a körjegyzőséget 
érintő egyes helyi rendeletek felülvizsgálata vált esedékessé. 
Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Önkormányzatok 2001. december 28-án megtartott közös képviselő-testületi 
ülésen az 1/2001.(XII.28.) számú rendeletével a körjegyzőség hivatalának köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, 
egészségügyi,  kulturális  juttatásairól,  valamint  a  szociális  és  kegyeleti támogatásáról,  míg 2004.  február  10-én 
megtartott  közös  képviselő-testületi  ülésén az  1/2004.  (II.10.)  számú  rendeletében Ábrahámhegy Körjegyzőség 
felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítésről döntött.
A fenntartó önkormányzatok csökkenése, Salföld Önkormányzat kiválása okán a rendeletből Salföld Önkormányzat 
megnevezést kivettük. A rendelet tervezet illetménykiegészítés fejezettel egészült ki, melybe az illetménykiegészítésről 
szóló   1/2004.  /II.  10./  rendeletben  foglaltak  kerültek.  Ezek  alapján  az  új  rendelet  tervezetet,   rövidebb  – 
Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes 
juttatásairól – elnevezéssel javasoljuk elfogadni.  Ábrahámhegy Körjegyzőség felsőfokú és középiskolai végzettségű 
köztisztviselőit  megillető  illetménykiegészítéséről  szóló  1/2004.(II.10.)  számú  rendeletét  pedig  hatályon  kívül 
helyezni javasoljuk.
Egyéb változás nem történt a beterjesztett rendelet tervezetben. 

Vella Zsolt polgármester  Kéri Balatonrendes Község Polgármesterét, hogy a képviselő-testületnek tegye fel 
szavazásra a napirendet. 

Takács Ferenc polgármester    Javasolja, Ábrahámhegy Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket 
megillető egyes  juttatások felülvizsgálatáról szóló  rendelettervezetet fogadják el.  Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

2/2009. /II. 10./ KT.  r e n d e l e t é t   

Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
egyes juttatásairól.   /3.sz.mell. / 

Vella Zsolt  polgármester    Javasolja, Ábrahámhegy Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket 
megillető egyes  juttatások felülvizsgálatáról szóló  rendelettervezetet fogadják el.  Kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta  az alábbi 

1/2009. /II. 10./  KT.  r e n d e le t é t   

Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
egyes juttatásairól.   /4.sz.mell. / 

4. Ábrahámhegy Körjegyzőség ügyrendjének jóváhagyása.   

Vella Zsolt polgármester Felkéri a Körjegyzőt a napirend ismertetésére.

Soltész Attila körjegyző Körjegyzőségünk 1991. február 1-től került létrehozásra, melyből 2008. január 1 napjával 
Salföld  Önkormányzata  kivált.  Ábrahámhegy és  Balatonrendes  Községek Képviselő-testületei   a  körjegyzőség 
további  fenntartása  érdekében 2008.  január  1.  napjával  új  megállapodást  kötöttek.  Az előállt  változások miatt 
szükségessé vált a körjegyzőség szervezeti és működési szabályzatának, ügyrendjének felülvizsgálata. 
Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  39.  §  (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján a  körjegyzőség ügyrendjét elkészítettük,  mely érvényességéhez az  alapító önkormányzatok 
jóváhagyása szükséges. 
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Vella Zsolt polgármester  Kéri Balatonrendes Község Polgármesterét, amennyiben a képviselő-testületnek a 
napirenddel kapcsolatban észrevétele nincs, tegye fel szavazásra. 

Takács Ferenc polgármester Javasolja a  Képviselő-testületnek, hogy Ábrahámhegy és Balatonrendes 
Önkormányzatok Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatáról, ügyrendjéről szóló 1/2009. számú 
intézkedést jóváhagyni szíveskedjenek.  Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

23/2009. /II. 9./ KT.  h a t á r o z a t á t  

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok 
Körjegyzőjének 1/2009. számú intézkedését, az Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek Körjegyzőségének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról, ügyrendjéről, megismerte, a benne foglaltakkal egyetért, azt 
jóváhagyja.

Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: azonnal

Vella Zsolt polgármester  Javasolja az Ábrahámhegyi  Képviselő-testületnek, hogy Ábrahámhegy és Balatonrendes 
Önkormányzatok Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatáról, ügyrendjéről szóló 1/2009. számú 
intézkedést jóváhagyni szíveskedjenek.  
/ 5. sz. melléklet. / Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

17/2009. /II. 9./  KT.  h a t á r o z a t á t  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok 
Körjegyzőjének 1/2009. számú intézkedését, az Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek Körjegyzőségének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról, ügyrendjéről, megismerte, a benne foglaltakkal egyetért, azt 
jóváhagyja.

Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: azonnal

Vella Zsolt polgármester   Az ülést  10.00 órakor bezárja.

k.m.f. 

Vella Zsolt           Takács Ferenc Soltész Attila                 
polgármester              polgármester               körjegyző
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