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Alsószentiván Község Önkormányzata
7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a.
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JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS
ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. FEBRUÁR 15.-ÉN TARTOTT
SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Napirendi pontok:

1. Beszámoló Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2009. évi
munkájáról
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
2. Tájékoztató a Körjegyző 2009. évi teljesítménykövetelményében foglaltak
teljesítéséről (előterjesztés szóban)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester
3. Teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok meghatározása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester
4. Javaslat Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi
költségvetésének megállapítására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület határozatai:
18/2010. (II. 15.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzőségének 2009. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadása
19/2010. (II. 15.) számú határozat: Körjegyző 2009. évi teljesítménykövetelményében foglaltak
végrehajtásának tudomásul vétele
20/2010. (II. 15.) számú határozat: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok meghatározása
21/2010. (II. 15.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének
elfogadása
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testület határozatai:
13/2010. (II. 15.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzőségének 2009. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadása
14/2010.(II. 15.) számú határozat: Körjegyző 2009. évi teljesítménykövetelményében foglaltak végrehajtásának
tudomásul vétele
15/2010.(II. 15.) számú határozat: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok meghatározása
16/2010.(II. 15.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének
elfogadása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Alsószentiván Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én 17.00 órai kezdettel tartott soron
következő nyilvános együttes üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap Dózsa György u. 31.
Jelen vannak: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Méhes Lajosné
Alpek János
Bölcskei Jenőné
Erős István
Erős Gábor
Horváth József
Szabó János
Salamon Lajos
Szopori György
Zuppon Andrea

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Nagy Lajos
Balázs József
Boros István
Mozbauer Józsefné
Porteleki László
Vájer Józsefné
Igazoltan távol:

polgármester

települési képviselők

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Horváth József

települési képviselő

Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Nagy János
Hír Tibor
Meghívottak:

települési képviselők

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Csőgörné Csősz Éva
Katona Attiláné
Márkusné Törő Magolna
Zsigmond Attiláné
Vámosi Ferencné
Nagyné Madarasi Rozália
Márkliné Szegfű Krisztina
Végh Éva
Kovácsné Pribék Erzsébet köztisztviselők

3

Méhes Lajosné Alap község polgármestere:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési
képviselő közül 9 fő jelen van, Alap Község Képviselő-testülete határozatképes.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Erős Gábor és Szopori György
képviselőket javasolja.
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Alap Község
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Erős Gábor és Szopori György képviselőt – külön
határozathozatal nélkül - 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
megválasztotta.
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyi
javasolja.
A Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető személyét – Kisariné Lukács
Györgyit külön határozathozatal nélkül – egyhangúan 9 igen szavazattal elfogadta.
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere átadja a szót Nagy Lajos, Alsószentiván Község
alpolgármesterének.
Nagy Lajos Alsószentiván község polgármestere:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy Alsószentiván Község
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a megválasztott 8 települési képviselő közül 6 fő
jelen van, Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes.
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Alsószentiván Község
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Mozbauer Józsefné és Balázs József képviselőket
javasolja.
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Mozbauer Józsefné és Balázs József képviselőket – külön
határozathozatal nélkül - 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
megválasztotta.
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyit
javasolja.
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyvvezető személyét Kisariné Lukács Györgyit - külön határozathozatal nélkül – egyhangúan 6
igen szavazattal elfogadta.
Nagy Lajos Alsószentiván Község polgármestere átadja a szót Méhes Lajosné Alap Község
polgármesterének.
Méhes Lajosné Alap község polgármestere:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a
figyelembevételével.

meghívóban

szereplő

napirendi

pont
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 9 igen egyhangú
szavazattal elfogadta.
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere átadja a szót Nagy Lajos Alsószentiván Község
polgármesterének.
Nagy Lajos Alsószentiván község polgármestere:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban
figyelembevételével.

szereplő

napirendi

pont

Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 6 igen
egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testületek által elfogadott napirend:
1. Beszámoló Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2009. évi munkájáról
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
2. Tájékoztató a Körjegyző 2009. évi teljesítménykövetelményében
teljesítéséről (előterjesztés szóban)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester

foglaltak

3. Teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok meghatározása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester
4. Javaslat Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének
megállapítására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. BESZÁMOLÓ
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN
KÖRJEGYZŐSÉGE 2009. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

KÖZSÉGEK

Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A napirendi ponthoz készült előterjesztést a képviselő-testületek tagjai a meghívóval együtt
kézhez kapták. A szöveges előterjesztés két táblázattal egészül ki. Ez egyik táblázat az
ügyiratforgalmat, valamint azt tartalmazza, hogy az egyes ügyfajtákból mennyi fordult elő a
körjegyzőséghez tartozó településeken, a másik táblázat, a képviselő-testületek üléseinek
számát, illetőleg az ott hozott döntések (határozatok, rendeletek) számszerűsített adatait
tartalmazza. A két településen – az együttes üléseket egyszer számba véve – az elmúlt évben
48 képviselő-testületi ülés volt, melyeken 392 határozat és 41 önkormányzati rendelet
született.
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Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:
Elmondja, hogy a statisztika is azt mutatja, hogy kemény év áll mögöttünk. Megköszöni a
hivatal vezetőjének az egész éves munkáját, azt a sok pluszt, amit egész évben nyújtott.
Köszönetét fejezi ki a körjegyzőség valamennyi köztisztviselőjének.
Nagy Lajos Alsószentiván Község polgármestere:
Szerinte hihetetlen munkát végeztek a köztisztviselők, az agyagok elkészítésével,
fénymásolásával, elküldésével. A bürokrácia elhatalmasodott. Amit előírnak azt meg kell
tenni. Nagyon sok a munka, le a kalappal a körjegyzőség dolgozói előtt, úgy Alapon és
Alsószentivánon is. Aki nincs benne az nem is tudja, hogy milyen sok munka áll az egyes
ügyintézések mögött.
Tekintettel arra, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel,
kéri az Alsószentiváni Képviselő-testület tagjait, aki a napirendi pont tárgyát képező
beszámoló tartalmát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Község Önkormányzat
13/2010. (II. 15.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testület Alap-Alsószentiván Községek
Körjegyzősége 2009. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és annak tartalmát
előterjesztés szerint elfogadta.

Nagy Lajos Alap Község Polgármester átadja a szót Méhes Lajosné Alap Község
polgármesterének.
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:
Kéri Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, aki az Alap-Alsószentiván
Községek Körjegyzőségének 2009. évi munkájáról szóló beszámoló tartalmát elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen egyhangúan az alábbi határozatot
hozta:
Alap Község Önkormányzat
18/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Alap-Alsószentiván Községek
Körjegyzősége 2009. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és annak tartalmát
előterjesztés szerint elfogadta.
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2.

TÁJÉKOZTATÓ

KÖRJEGYZŐ
A
TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYÉBEN
TELJESÍTÉSÉRŐL

2009.

ÉVI
FOGLALTAK

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester

Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§. (6) bekezdése alapján
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzője 2009. évi teljesítménykövetelményének
értékeléséről – Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármesterével – egyeztetett tartalom
szerint tájékoztatja a Képviselő-testületeket (jegyzőkönyv mellékletéhez csatolt előterjesztés
szerint). A Körjegyző asszony a teljesítménykövetelményekben meghatározott célok
mindegyikét teljes mértékben teljesítette, ezért 2009. évi teljesítménykövetelményében
foglaltak teljesítését jónak értékeljük.
Méhes Lajosné Alap Község polgármester átadja a szót Nagy Lajos Alsószentiván Község
polgármesterének.
Nagy Lajos Alsószentiván Község polgármestere:
Kéri Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki körjegyző
2009. évi teljesítménykövetelményének értékeléséről szóló tájékoztató tartalmát tudomásul
veszi, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Község Önkormányzat
14/2010. (II. 15.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testület Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző 2009. évi teljesítménykövetelményének értékeléséről szóló tájékoztató
tartalmát megismerte és tudomásul vette.

Nagy Lajos Alap Község Polgármester átadja a szót Méhes Lajosné Alap Község
polgármesterének.
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:
Kéri Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki körjegyző 2009. évi
teljesítménykövetelményének értékeléséről szóló tájékoztató tartalmát tudomásul veszi, az
kézfelemeléssel szavazzon.

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen egyhangúan az alábbi határozatot
hozta:
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Alap Község Önkormányzat
19/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
2009. évi teljesítménykövetelményének értékeléséről szóló tájékoztató tartalmát
megismerte és tudomásul vette.

3. TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2010. ÉVI
CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester

Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:
Elmondja, hogy a képviselő-testületi tagok az előterjesztést a meghívóval együtt magkapták.
Alpek János alpolgármester (Alap):
A teljesítményértékelés jogi szabályozásával a legfőbb cél, hogy „emelkedjen a
köztisztviselők szakmai munkájának a színvonala”. Nem tudja, hogy mi által.
A „köztisztviselők mindennapi tevékenységében érvényre jusson az önkormányzati szándék”.

Mi az önkormányzatnak a szándéka?
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Az előterjesztés 15. pontban került megfogalmazásra az első kérdésre a válasz: „A képzett,
feladatát önállóan és eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása érdekében a
köztisztviselők oktatása és szakmai képzése, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt
kötelező továbbképzéseken való részvétel biztosításával.”
Az önkormányzatok szándéka a képviselő-testületi üléseken hozott döntések végrehajtásával
követhető nyomon, miután az egyes határozatokban, rendeletekben hozott tartalmat a
Körjegyzőség hivatalában dolgozó köztisztviselők hajtják végre.
Alpek János alpolgármester (Alap):
Nem emlékszik, hogy az elmúlt években voltak a köztisztviselők képzésben.
Nagy Lajos Alsószentiván Község polgármestere:
A kötelező képzéseken mindenki részt vett. Volt olyan munkatárs is, aki magánúton képezte
magát.
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:
Tekintettel arra, hogy a mindennapi munkához szükséges jogszabályanyag változása
folyamatos, gyakran jelentős mértékű, minden köztisztviselő a saját maga területén kell hogy
vegyen részt képzéseken. Ezek a képzések az év folyamán folyamatosan szervezésre kerülnek,
melyen az érintett kollégák részt is vesznek.
Erős István képviselő (Alap):
Meglátása szerint a hivatalnak a lakosság jobb ellátásának kiszolgálása érdekében kell a
munkáját végezni.
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A Körjegyzőség munkájának megítélése minden ügyfél szempontjából más és más lehet. Az
előterjesztés a lefolytatott ellenőrzések eredményét tartalmazza, nem utal azonban az ügyfelek
elégedettségével kapcsolatos megállapításokra.
Nyilván más egy olyan ügyfél megelégedettsége a hivatal munkájával kapcsolatban, akinek az
ügyét megelégedettségére tudta az ügyintéző elintézni, hiszen kérelmének helyt adásáról
kellett döntenie, s más egy olyan ügyfél szempontjából, akinek a kérelme elutasításra kerül,
mert a jogszabály által előírt feltételeknek nem felel meg.
A közigazgatási eljárásokat szabályozó törvény módosításával már egy hiánypótlás
tekintetében is végzéssel kell rendelkezni, melyben a fellebbezési jog nem biztosított, s
gyakran nem értik az ügyfelek, miért szükséges e tekintetben több oldalas végzést kibocsátani,
a benne foglaltakról rendelkezni.
A kollégák az ügyfelek részére igyekeznek a segítséget megadni, az egyes ügyekkel járó
ügyintézési folyamatok indokait ismertetni.
A mindennapok során az ügyintézés tekintetében is tapasztalhatóak az emberek mindennapi
gondjai, az országos szinten jellemző problémák helyi szinten ugyanúgy megjelennek.
Erős István képviselő (Alap):
Szerinte ügyfélszolgálati pultot kell felállítani. Régebben szó volt róla, hogy a képviselőtestületi ülésekről szóló felvételeket a sárbogárdi televízió lejátssza, de a mai napig nem lett
ebben az ügyben lépve. Nyilvánosság érdektelenségét hiányolja. A meghirdetett testületi
ülésekre sem jönnek el az emberek.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Az ügyfélszolgálati pult megvalósítása technikai, építési feltételek teljesítését is maga után
vonja, mely a jövőben megoldásra váró feladat lehet.
Erős István képviselő (Alap):
Szerinte jobb lenne egy pult létesítése. Az ügyfelekért vagyunk.
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:
Az ügyfélmentes napon is fogadjuk az ügyfeleket. Végrehajtó szervek vagyunk.
Az ügyfélkapu megvalósítását figyelembe fogja venni. A nyilvánossággal kapcsolatban, az
újságban megjelenik kéthavonta tömören, hogy mi történik a képviselő-testületi üléseken,
milyen rendeletek, határozatok készültek, és a faluban történt eseményekről is szó esik.
Méhes Lajosné Alap Község polgármester átadja a szót Nagy Lajos Alsószentiván Község
polgármesterének.
Nagy Lajos Alsószentiván Község polgármestere:
Kéri Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a
teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok meghatározásával egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúan az
alábbi határozatot hozta:
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Alsószentiván Község Önkormányzat
15/2010. (II. 15.) számú határozata
Alsószentiván község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselők
2010. évi kiemelt céljaira vonatkozó előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
A köztisztviselők 2010. évi kiemelt céljai
I. Általános célok
1.) Az önkormányzati és a közigazgatási tevékenység ellátása során a jogszerűség mellett
a gyorsabb, hatékony, magas színvonalú ügyintézés, az egységes jogértelmezést és
jogalkalmazást segítő szakmai anyagok elsajátítása.
2.) A Képviselő-testületek és szerveik döntéseinek előkészítésekor és végrehajtásakor a
jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, döntési alternatívák feltárása és a
legoptimálisabb döntések ajánlása a képviselők, tisztségviselők munkájának segítése.
3.) Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás feltételeinek további javítása, az ügyintézés
folyamatának áttekinthetővé, követhetővé válása, a belső kommunikáció és a szervezeti
egységek közötti együttműködés hatékonyabbá tétele.
4.) A közszolgáltatások minőségi színvonalának fejlesztése a lakossági igényekhez
igazodóan és az önkormányzat lehetőségei függvényében.
5.) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a kapcsolódó
jogszabályok alkalmazásával a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele,
illetve az adatok megismerésének biztosítása.
6.) A feladatok eredményesebb ellátása érdekében a szükséges technikai korszerűsítések
végrehajtása, a bevezetésre kerülő ügyviteli és egyéb alkalmazások elsajátítása.
7.) Az önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósításához pályázati források
felkutatása, a pályázatok szakszerű, ésszerű kidolgozása, költségtakarékos és jogszerű
megvalósítása, illetőleg abban való hatékony közreműködés.
9.) A költségvetési egyensúly fenntartása ésszerű, költségtakarékos gazdálkodással, a
Körjegyzőségnél és a költségvetési szerveknél egyaránt költségkímélő lehetőségek
feltárása és kiaknázása a települések gazdálkodásának stabilitása érdekében.
10.) A kistérséghez tartozó önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal,
társszervekkel, intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartás
további erősítése.
15.) A képzett, feladatát önállóan és eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása
érdekében a köztisztviselők oktatása és szakmai képzése, a központilag, vagy
munkáltató által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel biztosításával.
16.) Az egyes adatszolgáltatások, statisztikák határidőben történő, pontos elkészítése, új
nyilvántartások, adatbázisok felfektetése.
17.) A szakmai, hatósági, felügyeleti és belső ellenőrzések hatékonyságának növelése.
II. Ágazati, specifikus célok
Gazdálkodási területen:
- Kiemelten fontos az önkormányzat és az intézmények működéséhez szükséges
pénzeszközök biztosítása és azok hatékony felhasználása, kiemelten a társulások
tekintetében.
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Költségvetési tárgyú rendeletek kifogástalan szakmai tartalommal történő
előkészítése.
- Határozott intézkedések megtétele a kintlévőségek, követelések eredményes behajtása
érdekében.
Belső ellenőrzés területén:
- Az ellenőrzést követően jobbító szándékú megállapítások és ajánlások kimunkálása, a
vezetés, a döntés előkészítés támogatása.
- Az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelése, korszerűsítése.
- Segítségnyújtás a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített előzetes- és utólagos
vezetői ellenőrzés működésének fejlesztéséhez.
Településfejlesztési területen:
- A településrendezési terv rendeleti szabályozása (Alsószentiván).
Adóügyi területen:
- Az adókivetések határidőre történő elvégzése, az adóvizsgálatok, ellenőrzések
szakszerű és eredményes lefolytatása.
- A kintlévőségek minimalizálása.
Oktatási területen:
- Az ágazathoz tartozó intézmények működését szabályozó dokumentumok tapasztalatok
alapján történő felülvizsgálata.
Egészségügyi és szociális területen:
- Intézményi telephelyek akadálymentesítésének folytatása, műszaki állapotának
javítása.
- A pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogszabályváltozásokból adódó feladatok
végrehajtása, elektronikus adatszolgáltatás problémamentes teljesítése.
Gyámügyi és gyermekvédelmi területen:
- Jogszabályban meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel történő segítségnyújtás a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez és a szülői
kötelességek teljesítéséhez
- Gyermekvédelmi jogszabályban rögzített új ellátási forma zökkenőmentes alkalmazása,
tájékoztatásnyújtás
- A gyermekvédelmi gondoskodás, valamint a gondnokság alatt állók ügyeinek intézése
során az egyenlő bánásmód követelményének megtartása.
Szervezési, jogi, ügyviteli területen:
- A képviselő-testület és szervei elé készülő anyagok határidőben történő
továbbítása.
III. Eseti célok
1.) A 2010. évben megtartásra kerülő országgyűlési képviselőválasztás valamint helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választása szakszerű és jogszerű
előkészítése és lebonyolítása, a törvényesség biztosítása.
2.) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltaknak
megfelelően az önkormányzatok rendeleteinek módosításra, döntésre történő
előterjesztése.
3.) 2011. évben hatályba lépő az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
alkalmazására való felkészülés.
4.) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2011.
évi költségvetésnél történő alkalmazására való felkészülés.
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5.) A Körjegyzőség Hivatalában 2009. évben végzett ellenőrzések eredményeképpen
készített intézkedési tervekben foglaltak teljes körű alkalmazása, végrehajtása és
érvényesítése a mindennapi munkavégzés során.
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a köztisztviselők 2010. évi egyéni
teljesítménykövetelményét határozza meg.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2010. február 28.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestereket, hogy a körjegyző 2010. évi
teljesítménykövetelményét a jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.
Felelős: Méhes Lajosné, Nagy Lajos polgármesterek
Határidő: 2010. február 28.
Nagy Lajos Alap Község Polgármester átadja a szót Méhes Lajosné Alap Község
polgármesterének.
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:
Kéri Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a
teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok meghatározásával egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
20/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselők 2010. évi
kiemelt céljaira vonatkozó előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
A köztisztviselők 2010. évi kiemelt céljai
I. Általános célok
1.) Az önkormányzati és a közigazgatási tevékenység ellátása során a jogszerűség mellett
a gyorsabb, hatékony, magas színvonalú ügyintézés, az egységes jogértelmezést és
jogalkalmazást segítő szakmai anyagok elsajátítása.
2.) A Képviselő-testületek és szerveik döntéseinek előkészítésekor és végrehajtásakor a
jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, döntési alternatívák feltárása és a
legoptimálisabb döntések ajánlása a képviselők, tisztségviselők munkájának segítése.
3.) Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás feltételeinek további javítása, az ügyintézés
folyamatának áttekinthetővé, követhetővé válása, a belső kommunikáció és a szervezeti
egységek közötti együttműködés hatékonyabbá tétele.
4.) A közszolgáltatások minőségi színvonalának fejlesztése a lakossági igényekhez
igazodóan és az önkormányzat lehetőségei függvényében.
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5.) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a kapcsolódó
jogszabályok alkalmazásával a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele,
illetve az adatok megismerésének biztosítása.
6.) A feladatok eredményesebb ellátása érdekében a szükséges technikai korszerűsítések
végrehajtása, a bevezetésre kerülő ügyviteli és egyéb alkalmazások elsajátítása.
7.) Az önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósításához pályázati források
felkutatása, a pályázatok szakszerű, ésszerű kidolgozása, költségtakarékos és jogszerű
megvalósítása, illetőleg abban való hatékony közreműködés.
9.) A költségvetési egyensúly fenntartása ésszerű, költségtakarékos gazdálkodással, a
Körjegyzőségnél és a költségvetési szerveknél egyaránt költségkímélő lehetőségek
feltárása és kiaknázása a települések gazdálkodásának stabilitása érdekében.
10.) A kistérséghez tartozó önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal,
társszervekkel, intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartás
további erősítése.
15.) A képzett, feladatát önállóan és eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása
érdekében a köztisztviselők oktatása és szakmai képzése, a központilag, vagy
munkáltató által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel biztosításával.
16.) Az egyes adatszolgáltatások, statisztikák határidőben történő, pontos elkészítése, új
nyilvántartások, adatbázisok felfektetése.
17.) A szakmai, hatósági, felügyeleti és belső ellenőrzések hatékonyságának növelése.
II. Ágazati, specifikus célok
Gazdálkodási területen:
- Kiemelten fontos az önkormányzat és az intézmények működéséhez szükséges
pénzeszközök biztosítása és azok hatékony felhasználása, kiemelten a társulások
tekintetében.
Költségvetési tárgyú rendeletek kifogástalan szakmai tartalommal történő
előkészítése.
- Határozott intézkedések megtétele a kintlévőségek, követelések eredményes behajtása
érdekében.
Belső ellenőrzés területén:
- Az ellenőrzést követően jobbító szándékú megállapítások és ajánlások kimunkálása, a
vezetés, a döntés előkészítés támogatása.
- Az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelése, korszerűsítése.
- Segítségnyújtás a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített előzetes- és utólagos
vezetői ellenőrzés működésének fejlesztéséhez.
Településfejlesztési területen:
- A településrendezési terv rendeleti szabályozása (Alsószentiván).
Adóügyi területen:
- Az adókivetések határidőre történő elvégzése, az adóvizsgálatok, ellenőrzések
szakszerű és eredményes lefolytatása.
- A kintlévőségek minimalizálása.
Oktatási területen:
- Az
ágazathoz tartozó intézmények működését szabályozó dokumentumok
tapasztalatok alapján történő felülvizsgálata.
Egészségügyi és szociális területen:
- Intézményi telephelyek akadálymentesítésének folytatása, műszaki állapotának
javítása.
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- A pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogszabályváltozásokból adódó feladatok
végrehajtása, elektronikus adatszolgáltatás problémamentes teljesítése.
Gyámügyi és gyermekvédelmi területen:
- Jogszabályban meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel történő segítségnyújtás a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez és a szülői
kötelességek teljesítéséhez
- Gyermekvédelmi jogszabályban rögzített új ellátási forma zökkenőmentes alkalmazása,
tájékoztatásnyújtás
- A gyermekvédelmi gondoskodás, valamint a gondnokság alatt állók ügyeinek intézése
során az egyenlő bánásmód követelményének megtartása.
Szervezési, jogi, ügyviteli területen:
- A képviselő-testület és szervei elé készülő anyagok határidőben történő
továbbítása.
III. Eseti célok
1.) A 2010. évben megtartásra kerülő országgyűlési képviselőválasztás valamint helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választása szakszerű és jogszerű
előkészítése és lebonyolítása, a törvényesség biztosítása.
2.) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltaknak
megfelelően az önkormányzatok rendeleteinek módosításra, döntésre történő
előterjesztése.
3.) 2011. évben hatályba lépő az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
alkalmazására való felkészülés.
4.) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2011.
évi költségvetésnél történő alkalmazására való felkészülés.
5.) A Körjegyzőség Hivatalában 2009. évben végzett ellenőrzések eredményeképpen
készített intézkedési tervekben foglaltak teljes körű alkalmazása, végrehajtása és
érvényesítése a mindennapi munkavégzés során.
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a köztisztviselők 2010. évi egyéni
teljesítménykövetelményét határozza meg.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2010. február 28.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestereket, hogy a körjegyző 2010. évi
teljesítménykövetelményét a jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.
Felelős: Méhes Lajosné, Nagy Lajos polgármesterek
Határidő: 2010. február 28.
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4. JAVASLAT ALAP-ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester
Méhes Lajosné Alap Község polgármester:
Képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt megkapták. A normatíva csökkenése
következtében 920 ezer forinttal kevesebb a körjegyzőség normatívan bevétele, mint a 2009.
évben.
A Körjegyző 2010. évben Alsószentiván Község Önkormányzatának lakosságarányosan
262.665 Ft-ba, azaz havonta 21.888 Ft-ba; Alap Község Önkormányzatának 832.968 Ft-ba,
azaz havonta 69.414 Ft-ba kerül az előirányzatként tervezett hozzájárulás alapján.
A Körjegyzőség 2010. évi kiadási, bevételi előirányzatának főösszege: 35.312 ezer forint.
Alap Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az együttes ülést megelőzően tárgyalta a
napirendet. Felkéri a pénzügyi Bizottság elnökét, Salamon Lajos képviselőt, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét, javaslatát ismertesse az együttes ülés résztvevőivel.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke (Alap):
Elmondja, hogy az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetését a
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületeknek.
Alpek János alpolgármester (Alap):
Egyetért az előtte szólóval, de megkérdezi, hogy a költségvetésben készletbeszerzés címszó
alatt 100 ezer forint, amit beterveztek, nem kevés?
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
E címen betervezett előirányzat a körjegyző számára tervezett összeg. A beszerzések jelentős
része úgy oldódik meg, hogy az mind a körjegyzőség székhelytelepülésén, mind a
kirendeltségen használható legyen.
Nagy Lajos Alsószentiván Község polgármester:
A 4. számú táblázatban a belföldi kiküldetés Alsószentiván részére alacsony, meglátása
szerint az előirányzat tervezése létszámarányosan indokolt.
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó:
A tervezés alapja az elmúlt évben felmerült kiadás volt. Tekintettel arra, hogy a tavalyi évben
sem került felhasználásra a betervezett összeg, került megállapításra az említett előirányzat.
Meglátása szerint a betervezett előirányzat maradhatna jelenleg így, mely év közben
átcsoportosítással fedezhető lehet.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Az előterjesztésben kiküldött határozati javaslatot indokolt kiegészíteni az alábbi ponttal:
III.
„A Körjegyzőség 2010. évi költségvetése felhalmozási, továbbá felújítási kiadások
előirányzatot nem tartalmaz. A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésében általános
és céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai Uniós projekt
megvalósítását a Körjegyzőség nem tervezi.
A Körjegyzőségnek többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének
időpontjában nincsenek.”
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Az előterjesztés szerinti határozati javaslat III. és IV. pontjainak számozása így
értelemszerűen IV. és V. számozásra módosul.
Méhes Lajosné Alap Község polgármester átadja a szót Nagy Lajos Alsószentiván Község
polgármesterének.
Nagy Lajos Alsószentiván Község polgármester:
Kéri Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki az AlapAlsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének megállapításával a
körjegyző asszony által elmondott kiegészítéssel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúan az
alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Önkormányzat Képviselő-testület
16/2010. (II. 15.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és megtárgyalta
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) 2010. évi
költségvetésére irányuló előterjesztés tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva a Körjegyzőség 2010. évi költségvetéséről az alábbi döntést
hozta:
I.

A Képviselő-testület Körjegyzőség költségvetését 2010. január 1-jei hatállyal
35.312 ezer forint kiadási, és 35.312 ezer forint bevételi előirányzattal
elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 27.475 ezer
forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 6.731 ezer forinttal,
dologi és egyéb folyó kiadás előirányzatot 1.106 ezer forinttal jóváhagyja.

II.

A Körjegyzőség költségvetéséhez az önkormányzatok összesen 30.194 ezer
forinttal járulnak hozzá.
Melyből az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Alap Község Önkormányzata
18.460 ezer forint
Alsószentiván Község Önkormányzata
11.734 ezer forint.

III.

A Körjegyzőség 2010. évi költségvetése felhalmozási, továbbá felújítási
kiadások előirányzatot nem tartalmaz. A Körjegyzőség 2010. évi
költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül
megjelenítésre. Európai Uniós projekt megvalósítását a Körjegyzőség nem
tervezi. A Körjegyzőségnek többéves kihatással járó feladatai a költségvetés
készítésének időpontjában nincsenek.

IV.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§. (4) bekezdése
alapján Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége költségvetése a
körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község
Önkormányzat költségvetésében szerepel.
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V.

A Képviselő-testület felhatalmazza Alap Község polgármesterét és a
körjegyzőt, hogy az Körjegyzőség költségvetésének Alap Község
Önkormányzat költségvetésében történő megjelenítéséről rendelettervezet
előkészítésének formájában gondoskodjon.

Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: azonnal
Nagy Lajos Alap Község Polgármester átadja a szót Méhes Lajosné Alap Község
polgármesterének.
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:
Kéri Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki az AlapAlsószentiván Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének megállapításával, a
Körjegyző asszony által elmondott kiegészítéssel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
21/2010. (II. 15.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és megtárgyalta
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) 2010. évi
költségvetésére irányuló előterjesztés tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva a Körjegyzőség 2010. évi költségvetéséről az alábbi döntést
hozta:
I.

A Képviselő-testület Körjegyzőség költségvetését 2010. január 1-jei hatállyal
35.312 ezer forint kiadási, és 35.312 ezer forint bevételi előirányzattal
elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 27.475 ezer
forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 6.731 ezer forinttal,
dologi és egyéb folyó kiadás előirányzatot 1.106 ezer forinttal jóváhagyja.

II.

A Körjegyzőség költségvetéséhez az önkormányzatok összesen 30.194 ezer
forinttal járulnak hozzá.
Melyből az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Alap Község Önkormányzata
18.460 ezer forint
Alsószentiván Község Önkormányzata
11.734 ezer forint.

III.

A Körjegyzőség 2010. évi költségvetése felhalmozási, továbbá felújítási
kiadások előirányzatot nem tartalmaz. A Körjegyzőség 2010. évi
költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül
megjelenítésre. Európai Uniós projekt megvalósítását a Körjegyzőség nem
tervezi. A Körjegyzőségnek többéves kihatással járó feladatai a költségvetés
készítésének időpontjában nincsenek.
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IV.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§. (4) bekezdése
alapján Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége költségvetése a
körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község
Önkormányzat költségvetésében szerepel.

V.

A Képviselő-testület felhatalmazza Alap Község polgármesterét és a
körjegyzőt, hogy az Körjegyzőség költségvetésének Alap Község
Önkormányzat költségvetésében történő megjelenítéséről rendelettervezet
előkészítésének formájában gondoskodjon.

Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: azonnal

Méhes Lajosné Alap község polgármestere:
Megköszöni a megjelenteknek a részvételt, az együttes testületi ülést 17.50 órakor bezárja.

K. m. f.

Alap Község Önkormányzata részéről:

Alsószentiván Község Önkormányzata részéről:

Méhes Lajosné
polgármester

Nagy Lajos
polgármester

Szopori György
jegyzőkönyv hitelesítő

Mozbauer Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

Erős Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Balázs József
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

