
 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Ikt.szám: 620-7 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013.  április    23–  i 
rendkívüli nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:      Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 
13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Kovács József , alpolgármester 
Gáspár József, képviselő  
Zavari Judit Andrea, képviselő

            Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    
 

Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 
  

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester  Tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket.  A képviselő-testületi  ülést 
17.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.

 
Ismerteti a napirendet: 

1. Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatás igénylése

Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület fogadja el .
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

76/2013. (IV. 23.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.   április  23–i  rendkívüli 
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
 

1. Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatás igénylése

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1. Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatás igénylése

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  A  belügyminiszter  5/2013.(III.14.)  BM  rendelete  a  települési 
önkormányzatok  és  társulásaik  létszámcsökkentési  döntéseivel  kapcsolatos  egyszeri  költségvetési 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről 
szóló rendelet  alapján lehetőség nyílt az Ábrahámhegyi Körjegyzőségnél felmentett  dolgozók részére 
kifizetett  felmentési  bér  és  végkielégítés  költségeinek  csökkentésére.  A  pályázat  benyújtása  három 
ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2013. április 12., II. ütem 2013. július 12., III.  
ütem 2013. szeptember 27.
A támogatás folyósítása a költségvetési tv 34.§ (2) bekezdése alapján I. ütemben a júliusi, II. ütemben az 
októberi, III. ütemben a decemberi nettó finanszírozás keretében történik.
Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  az  I.  ütemben  beadta  pályázatát,  melyre  hiánypótlást  írt  ki 
Magyar Államkincstár. 

Javasolja, hogy  az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2013. (IV. 23. )  HATÁROZATA 

Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatás igényléséről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  ezen  határozatával  megerősíti   az 
Ábrahámhegyi  Körjegyzőség  létszámcsökkentési  döntésével  kapcsolatos  egyszeri  költségvetési 
támogatás  igényléséhez  kapcsolatosan  hozott  korábbi  döntéseit.  Nevezetesen  a  Körjegyzőség 
megszűnéséről szóló 193/2012.(XII.17.) Kt. határozatot, valamint a megszűntető okiratban foglalt 
létszámkeret változásokat. 
A  létszámcsökkentési  döntésével  kapcsolatos  egyszeri  költségvetési  támogatás  igényléséhez  az 
alábbi nyilatkozatokat teszi: 
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I. Létszámadatok kimutatása Hiánypótlás 1. és 2. pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2012.(II.15.)  számú költségvetési 
rendeletében  a  költségvetési  létszámkeretet  2012  évre  20  főben  állapította  meg.  A  rendelet 
tartalmazza  Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld  Községek  Körjegyzőségénél  foglalkozatott 
létszámadatokat, az alábbiak szerint
Körjegyző   1 fő teljes munkaidőben, főfoglalkozásban
Ügyintéző   5 fő teljes munkaidőben, főfoglalkozásban,
Ügykezelő                           1 fő teljes munkaidőben, főfoglalkozásban,
Ügyintéző   pénzügy             0,5 fő részmunkaidőben, főfoglalkozásban,
Ügyintéző  szociális            0,5 fő részmunkaidőben, főfoglalkozásban.

Az  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  59/2013.(IV.04.)  határozata, 
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (III.28.) határozata, Salföld 
Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  50/2013.(III.28.)  határozata  a  létszámcsökkentési 
pályázat  benyújtásáról,  és  az  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
195/2012.  (XII.17.)  határozata,  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
144/2012.  (XII.17.)  határozata,  Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  130/2012. 
(XII.17.) határozata a továbbfoglalkoztatottakról és a felmentettekről határozatokban a pontos 
beazonosíthatóság érdekében a 0,5 fő részmunkaidős, főfoglalkozású pénzügyi ügyintézőt, illetve 
a  0,5  fő  részmunkaidős,  főfoglalkozású  szociális  ügyintézőt  1-1  (egész)  főnek állítottuk  be,  a 
költségvetés készítésénél azonban a két fő részmunkaidős munkavállalót egy főnek tekintettük. 

II. Az 5/2013.(III.14.) BM rendelet 5. § (1) a) pontjához
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  1/2012.  (II.15.)  rendelete  az 
Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  tartalmazza  mind  az  Önkormányzat,  mind  az 
Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámkeretét az alábbiak szerint.

1. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  1/2012.(II.15.)  számú 
költségvetési rendeletében a költségvetési létszámkeretet 2012 évre 20 főben állapította 
meg. 

Ebből Ábrahámhegy Önkormányzatánál 12 fő foglalkoztatására került sor.
 Teljes munkaidőben parkgondozó 2 fő
                                          könyvtáros                                 1 fő

                                     kultúros                       1 fő
       takarító 1 fő
       falugondnok 1 fő

Évközben foglalkoztatni szándékozott
                                      strand takarító, pénztáros     4 fő

                                            közfoglalkoztatott                   2 fő
        Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld  Községek Körjegyzőségénél 8 fő
      Teljes munkaidőben Körjegyző 1 fő
                                             Ügyintéző             5 fő
                                             Ügykezelő             1 fő
            Részmunkaidőben   Ügyintéző   pénzügy 0,5 fő
                                             Ügyintéző  szociális            0,5 fő
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2. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2/2013.(III.06.) 
önkormányzati  rendeletében  a  költségvetési  létszámkeretet  2013  évre  12  főben 
állapította meg. 

Ebből Ábrahámhegy Önkormányzatánál 12 fő foglalkoztatására kerül sor.
Teljes munkaidőben parkgondozó 2 fő

                                         könyvtáros                                 1 fő
                                    kultúros                       1 fő

      hivatalsegéd 1 fő
      falugondnok 1 fő

Évközben foglalkoztatni szándékozott
                                      strand takarító, pénztáros     4 fő
                                      közfoglalkoztatott                    2 fő

      
 Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségénél     0 fő
      Teljes munkaidőben Körjegyző   0 fő
                                             Ügyintéző              0 fő
                                             Ügykezelő              0 fő

III. Az 5/2013.(III.14.) BM rendelet 5. § (1) c) pontjához
Az Önkormányzat létszámkerete a létszámcsökkentés előtt és után táblázatos formában:

Megnevezés 2012. évben a 
létszámcsökkentés 
előtt

2013. évben a 
létszámcsökkentés 
után

Ábrahámhegy 
Község 
Önkormányzat

Költségvetési 
rendelet száma

1/2012.(II.15.) 
rendelet

2/2013.(III.06.)

Teljes munkaidős 
parkgondozó

2 fő 2 fő

Teljes munkaidős
takarító

1 fő 1 fő

Teljes munkaidős 
könyvtáros

1 fő 1 fő

Teljes munkaidős 
kultúros

1 fő 1 fő

Teljes munkaidős 
falugondnok

1 fő 1 fő

Évközben 
foglalkoztatni 
szándékozott 
strand takarító, 
pénztáros

4 fő 4 fő

Évközben 
foglalkoztatni 
kívánt 
közfoglalkoztatott

2 fő 2 fő

Körjegyzőség Teljes 
munkaidőben 
Körjegyző

1 fő 0 fő

4



Teljes 
munkaidőben 
ügyintéző

5 fő 0 fő

Teljes 
munkaidőben 
ügykezelő

1 fő 0 fő

Részmunkaidőben 
ügykezelő

1 fő 0 fő

Költségvetési 
létszámkeret

20 fő 12 fő

A létszámleépítés végrehajtása érdekében Ábrahámhegy Önkormányzat a Körjegyzőségen teljes 
munkaidőben foglalkoztatott körjegyző és részmunkaidőben foglalkoztatott pénzügyi ügyintéző, 
valamint  részmunkaidőben  foglalkoztatott  szociális  ügyintéző  által  betöltött  munkakör 
betöltéséhez  2013.  január  1.  napjától  nem  járult  hozzá.  Javasoltuk  a  köztisztviselők 
munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetését.   

IV. Az 5/2013.(III.14.) BM rendelet 5. § (1) g) pontjához
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának, Balatonrendes Község Önkormányzattal és Salföld 
Község Önkormányzattal közösen fenntartott Körjegyzőségén kívül más önállóan vagy részben 
önállóan gazdálkodási szerve nincs.
Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  fenntartói  körén belül  –  költségvetési  szerveinél  és  az 
önkormányzat  hivatalánál  –  a  meglévő  üres  álláshelyeken,  előreláthatólag  megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében 
az  igénylő  fenntartói  körén  kívüli  munkáltatónál  a  létszámcsökkentéssel  érintett  álláshelyen 
foglalkoztatottak  jogviszonyban  töltött  ideje  folyamatosságának  megszakítása  nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség.

V. Az 5/2013.(III.14.) BM rendelet 10. § (1) ) pontjához
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  vállalja,  hogy  amennyiben  a 
támogatásról  szóló  döntést  követő  öt  éven  belül  a  megszűntetett  álláshelyet  annak  ellenére 
visszaállítja, hogy az – települési önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódó, 
és  azt  az igénylő  számára kötelezően  ellátandó  többletfeladatok nem teszik  szükségessé,  ezen 
álláshely megszűntetésére jóváhagyott támogatásról 
a) a 2013.  évben köteles haladéktalanul lemondani,  és  erről az Igazgatóságon keresztül a 
minisztériumot tájékoztatni,
b) 2013.  évet  követően köteles haladéktalanul lemondani,  és a  már folyósított  támogatást 
visszafizetni.

VI. Nyilatkozat munkavállalók főfoglalkozásáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik,  hogy az Ábrahámhegy-
Balatonrendes-Salföld  Községek  Körjegyzőségénél  foglalkoztatott  részmunkaidős  határozatlan 
időre  kinevezett  szociális  ügyintéző  főfoglalkozású  munkavállalóként,  illetve  részmunkaidős 
határozatlan  időre  kinevezett  pénzügyi  ügyintéző  főfoglalkozású  munkavállalóként  volt 
foglalkoztatva Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségénél.
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VII. Nyilatkozat a munkavállaló jogviszony megszűntetésének időpontja vonatkozásában
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik,  hogy az Ábrahámhegy-
Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségénél foglalkoztatott teljes munkaidős határozatlan 
időre kinevezett címzetes főjegyző munkavállaló, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 146/B. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, a 146/D. § (2) pontja, 
valamint  a  146/E.  §  (1)  pontja  alapján  fennálló  közszolgálati  jogviszonyát  a  közszolgálati 
köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 63. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
felmentéssel megszűntette.
A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  146/D.  §  (2) 
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
„(2) A körjegyzőség, továbbá a körjegyzőséget vezető körjegyző jogviszonya -  a 146/B.  § (2) 
bekezdés a)  pontjában foglalt kivétellel -  2012.  december 31-én a 146/E.  § (1)  bekezdésében 
foglaltak alapján megszűnik. A körjegyzőség jogutódja - ide nem értve a munkajogi jogutódlást 
-  az érintett  települési önkormányzat által létrehozott polgármesteri hivatal,  vagy az a közös 
önkormányzati  hivatal,  amelynek  létrehozásában  a  korábbi  körjegyzőségi  tag  települési 
önkormányzat részt vesz, vagy amelyhez csatlakozik. ”
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 190/2012. (XII.03.),  Balatonrendes 
Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a   135/2012.  (XII.03.),  Salföld  Község 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  115/2012.  (XII.03.)  határozatával  a  Mötv.  84.§.  (1) 
bekezdésében és 85. §. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve döntött a Kővágóörsi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jei hatállyal történő létrehozásáról. A Mötv. 146/D 
§.  (2)  bekezdése  szerint  a  körjegyzőség  2012.  december  31-én  a  146/E  §.  (1)  bekezdésében 
foglaltak alapján megszűnt. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az ülést  17.30  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kovács József , alpolgármester
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