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ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD
KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
-------------------------------------------------------Ikt.szám: Á- 82- 148/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld
nyilvános együttes ülésén.
Helye:

községek képviselő-testületeinek

2012.

december 17-i

Ábrahámhegy Község Önkormányzat hivatalos helyisége: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

Jelen vannak: Ábrahámhegy Önkormányzat
Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Zavari Judit Andrea képviselő
Balatonrendes Önkormányzat
Fuchs Henrik polgármester
Kuti Istvánné alpolgármester
Piros Zita képviselő
Csabáné Varga Anikó képviselő
Perger János képviselő
Salföld Önkormányzat
Fábián Gusztáv polgármester
Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester
Somogyi Márk képviselő
Meghívottak:
Soltész Attila címzetes főjegyző
Kovácsné A. Katalin jegyzőkönyvvez.
Vella Ferenc Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az Ábrahámhegyi Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést 17.00 órakor megnyitja.
Fuchs Henrik polgármester: Megállapítja, hogy a Balatonrendesi Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
Fábián Gusztáv polgármester: Megállapítja, hogy a Salföldi Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
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Vella Ferenc Zsolt polgármester Ismerteti a napirendet:
1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének megszűntetése.
Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselőtestületek fogadják el. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi
192/2012. (XII. 17.) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
2012. december 17-i nyilvános együttes ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének megszűntetése.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselőtestület fogadja el.
Balatonrendes
Önkormányzat
meghozta az alábbi

Képviselő-testülete

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

141/2012. (XII. 17.) Kt. határozat
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
2012. december 17-i nyilvános együttes ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének megszűntetése.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal.

Fábián Gusztáv polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselőtestület fogadja el.
Salföld
alábbi

Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
127/2012. (XII. 17.) Kt. határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek 2012.
december 17-i nyilvános együttes ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének megszűntetése.
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Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Határidő: azonnal.
1. Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének megszűntetése.
Vella Ferenc Zsolt polgármester
Elmondja, hogy nehezen éli meg az elmúlt fél évet amióta tudják, hogy Ábrahámhegyen nem lesz körjegyzőség.
Szomorúan vette tudomásul, hogy nehéz döntések sorozatát kellett meghozni. A múlt héten a parlament elfogadta a
kistelepülések hivatali létszámának csökkentését az 5000 fő alatti városok javára. Jelenleg a 3000 lélekszámú
településekre a törvény 8 fő hivatali dolgozót enged alkalmazni. Beszélt politikusokkal és úgy véli, hogy nekik a
balatonpart nem számít és ezen nem változtatnak. Ezek a döntések nem a kitelepülések érdekeit szolgálják. Az elmúlt
évben a jól működő szervezetet sikerült így leépíteni. A lesenceistvándi polgármester kezdeményezett aláírásgyűjtést,
de a városi lobbi erősebb volt.
Soltész Attila címzetes főjegyző A jogszabály alapján a jelenlegi körjegyzőség 2013. február 28. napjáig
működhetett volna. A képviselő-testületnek el kell gondolni, hogy a vagyont ami az Alapító Okiratban szerepel
milyen formában kívánja átadni. A leltárt 2012. december 31-ig kell elkészíteni.
Két évvel ezelőtt a cafetéria juttatás lecsökkent és van olyan dolgozó aki nem jutalom formájában kapta meg ezen
juttatás kompenzálását hanem lap-top formájában. Ezt az eszközt három év után lehet a dolgozók tulajdonába adni,
amelyből két és fél év telt el. Jövő évben más körjegyzőség lesz, véleménye szerint ezt a dolgozóknak oda kell adni.
Meg kell nézni azt is, hogy 2010. évben amikor Salföld község a körjegyzőséghez csatlakozott, milyen tárgyi
eszközök kerültek leltárba.
Fuchs Henrik polgármester A járási hivatal tart-e igényt valamilyen eszközre?
Soltész Attila címzetes főjegyző Az ilyen tipusú szerződéseket a járási hivatal már megkötötte. Szeptember végén
tételes leltárt kellett a kormányhivatal részére készíteni.
Vella Ferenc Zsolt polgármester A képviselők tárgyi napirend előterjesztését megkapták.
Javasolja, hogy a körjegyzőség megszüntető okiratát hagyják jóvá.
Kéri a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el és aki azzal egyetért kézfeltartással jelezze.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
193/2012. /XII. 17. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
Körjegyzőség (a továbbiakban: Körjegyzőség) megszüntető okiratát jóváhagyja.
A Körjegyzőség 2012. december 31-én történő megszűnését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146/D. § (2) bekezdése mondja ki.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatairól az alábbiak szerint
gondoskodik:
a) a Körjegyzőség által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása módját, szervezeti formáját a Kővágóörsi
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) létrehozásáról szóló megállapodásban, illetve
a Hivatal alapító okiratában határozta meg;
b) az eszközök és források leltározásáért és a vagyonátadás lebonyolításáért a körjegyző felelős; határidő:
2012. december 31.;
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c) az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért a Hivatal jegyzője felelős az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendeletben meghatározott határidőben;
d) foglalkoztatottakkal kapcsolatos intézkedések:
d. 1. ) a Hivatal általi továbbfoglalkoztatásra 6 fő számára van lehetőség;
d. 2.) 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott jogviszonyát a Mötv. 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint meg kell szüntetni; felelős: körjegyző,; határidő: 2012. december 31.
d.3.) 1 fő jogviszonyát a Mötv. 146/B. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 146/E. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint meg kell szüntetni; felelős: polgármester; határidő: 2012. december 31.
e) A három fő jogviszonyának megszűnésével járó személyi jellegű és járulék kiadásait Ábrahámhegy
Község Önkormányzat, Balatonrendes Község Önkormányzat és Salföld Község Önkormányzat viseli
együttesen, oly módon, hogy azt lakosságszám arányosan osztja meg
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a Körjegyzőség megszűnésének törzskönyvi
nyilvántartáson való átvezetése iránt.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2012. december 20.
Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a körjegyzőség megszüntető okiratát hagyják jóvá.
Kéri a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el és aki azzal egyetért kézfeltartással jelezze.
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi

142/2012. /XII. 17. / Kt. határozat
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
Körjegyzőség (a továbbiakban: Körjegyzőség) megszüntető okiratát jóváhagyja.
A Körjegyzőség 2012. december 31-én történő megszűnését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146/D. § (2) bekezdése mondja ki.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatairól az alábbiak szerint
gondoskodik:
f) a Körjegyzőség által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása módját, szervezeti formáját a Kővágóörsi
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) létrehozásáról szóló megállapodásban, illetve
a Hivatal alapító okiratában határozta meg;
g) az eszközök és források leltározásáért és a vagyonátadás lebonyolításáért a körjegyző felelős; határidő:
2012. december 31.;
h) az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért a Hivatal jegyzője felelős az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendeletben meghatározott határidőben;
i) foglalkoztatottakkal kapcsolatos intézkedések:
d. 1. ) a Hivatal általi továbbfoglalkoztatásra 6 fő számára van lehetőség;
d. 2.) 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott jogviszonyát a Mötv. 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint meg kell szüntetni; felelős: körjegyző,; határidő: 2012. december 31.
d.3.) 1 fő jogviszonyát a Mötv. 146/B. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 146/E. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint meg kell szüntetni; felelős: polgármester; határidő: 2012. december 31.
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j)

A három fő jogviszonyának megszűnésével járó személyi jellegű és járulék kiadásait Ábrahámhegy
Község Önkormányzat, Balatonrendes Község Önkormányzat és Salföld Község Önkormányzat viseli
együttesen, oly módon, hogy azt lakosságszám arányosan osztja meg

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a Körjegyzőség megszűnésének törzskönyvi
nyilvántartáson való átvezetése iránt.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2012. december 20.

Fábián Gusztáv polgármester
Javasolja, hogy a körjegyzőség megszüntető okiratát hagyják jóvá.
Kéri a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el és aki azzal egyetért kézfeltartással jelezze.
Salföld Község Önkormányzat
meghozta az alábbi

Képviselő-testülete

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

128/2012. /XII. 17. / Kt. határozat
Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
Körjegyzőség (a továbbiakban: Körjegyzőség) megszüntető okiratát jóváhagyja.
A Körjegyzőség 2012. december 31-én történő megszűnését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146/D. § (2) bekezdése mondja ki.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatairól az alábbiak szerint
gondoskodik:
k) a Körjegyzőség által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása módját, szervezeti formáját a Kővágóörsi
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) létrehozásáról szóló megállapodásban, illetve
a Hivatal alapító okiratában határozta meg;
l) az eszközök és források leltározásáért és a vagyonátadás lebonyolításáért a körjegyző felelős; határidő:
2012. december 31.;
m) az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért a Hivatal jegyzője felelős az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendeletben meghatározott határidőben;
n) foglalkoztatottakkal kapcsolatos intézkedések:
d. 1. ) a Hivatal általi továbbfoglalkoztatásra 6 fő számára van lehetőség;
d. 2.) 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott jogviszonyát a Mötv. 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint meg kell szüntetni; felelős: körjegyző,; határidő: 2012. december 31.
d.3.) 1 fő jogviszonyát a Mötv. 146/B. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 146/E. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint meg kell szüntetni; felelős: polgármester; határidő: 2012. december 31.
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o) A három fő jogviszonyának megszűnésével járó személyi jellegű és járulék kiadásait Ábrahámhegy
Község Önkormányzat, Balatonrendes Község Önkormányzat és Salföld Község Önkormányzat viseli
együttesen, oly módon, hogy azt lakosságszám arányosan osztja meg

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a Körjegyzőség megszűnésének törzskönyvi
nyilvántartáson való átvezetése iránt.
Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Határidő: 2012. december 20.

Vella Zsolt polgármester Az ülést 17.50 órakor bezárja.
k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Fuchs Henrik
polgármester

Fábián Gusztáv
polgármester

Soltész Attila
címzetes főjegyző
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