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Igazoltan távol:
Mohos Attila
képviselő
(Kapolcs)
Kandikó Ferencné képviselő
(Vigántpetend)
Kocsis Zoltánné Kovács Erzsébet képviselő (Taliándörögd)
Szőke András
képviselő
(Taliándörögd)

2.) NAPIREND ELŐTT:
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
Taliándörögd község képviselőtestületéből 3 fő, Kapolcs község képviselőtestületéből 4 fő,
Vigántpetend község képviselőtestületéből 4 fő megjelent, a testületek határozatképesek.
Az együttes ülést megnyitotta.
Ezt követően megkérdezte, a meghívóban megjelölt napirenden kívül van-e valakinek más
javaslata, észrevétele. Más javaslat, észrevétel nem volt.
Kérte a képviselőket, az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják
el.
Képviselőtestületek egyhangú döntéssel, Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete
3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, Kapolcs község
Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - külön
határozathozatal nélkül- a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

II.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek
költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Vizeli Zoltánné körjegyző
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Körjegyzősége

2011.

évi

Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Elmondta, hogy mindhárom község
képviselőtestületei előzetesen írásban megkapták a körjegyzőség 2011. évi költségvetését.
Felkérte Vizeli Zoltánné körjegyzőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli kiegészítését
tegye meg.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy gyakorlatilag
semmilyen változás nincs a költségvetésben, ugyanannyi összegek és keretek szerepelnek benne,
mint amennyi volt az előző évi (2010. évi) tervezetben. Ígérni nem tudunk, nagyon nehéz év lesz
és sok lesz a többletkiadás, de megpróbálunk ebből a költségvetésből kijönni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el:
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Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Kérdezte, maradt-e a Körjegyzőségnek kifizetetlen
számlája 2010-ről?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy tudomása szerint a Körjegyzőségnek nem maradt
kifizetetlen számlája.
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Kérte a képviselőtestületeket, amennyiben
egyetértenek a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadásával, úgy kézfeltartással
szavazzanak.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
7/2011. (II. 10.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t á t
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége
2011. évi költségvetéséről
Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
2/2011. (II. 10.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t á t
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége
2011. évi költségvetéséről
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
2/2011. (II.10.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t á t
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége
2011. évi költségvetéséről

2.) Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége létrehozásáról szóló
megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester
Előkészítette: Vizeli Zoltánné körjegyző
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Felkérte Vizeli Zoltánné körjegyzőt, hogy a
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége létrehozásáról szóló megállapodás
felülvizsgálatával kapcsolatos szóbeli előterjesztését tegye meg.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy minden képviselő megkapta a korábbi
megállapodást, illetve azt a tervezetet, amely a jelenlegi szabályozók szerinti formába öntené. A
korábbi megállapodás mellett volt ügyrend, vagyonleltár és munkaköri leírás. A két évvel ezelőtti
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ellenőrzés során javasolták, hogy ne ügyrend legyen, hanem Szervezeti Működési Szabályzat és
Gazdálkodási Ügyrend, mely el is készült 2009-ben. A másik fontos dolog, ami miatt új formába
kellett tenni: a körjegyzőség feladatai bizonyos szempontból változtak. A jelenlegi felállás is
módosult, hatan vagyunk, és mind a két helyen megmarad a hivatal. A tervezetben rögzítve van:
a rezsiköltség az adott önkormányzatot terheli, ahol az iroda van. A taliándörögdi önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításakor a székhely címe változott, 2011. február 1-től
Kossuth u. 39. lett, melyet ezen is át kellet vezetni. A megállapodás az új formájában élne
tovább.
Kérte a képviselőtestületek kérdéseit, hozzászólásait.
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el:
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Elmondta, hogy az eredeti megállapodásban
szerepelt, a 9. pontban, hogy a körjegyző hetente legalább egy napot köteles minden községben
ügyfélfogadást tartani.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, nem maradt ki ez a tétel, ugyanúgy benne van, sokszor
kérte, hogy állapítsanak meg egy olyan napot, ami megfelelő lenne, ehhez képest mindig valami
oknál fogva „lemarad” ezekről a kimenetelekről.
Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Kérdezte, ha az adott helyen az irodák
megszűnnének valamiért, akkor lehet módosítani ezen a megállapodáson?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Bármikor lehet módosítani, a három testületnek jogában áll az adott
helyzetnek megfelelően.
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Elmondta, hogy a 6. pontban szerepel, hogy a
megállapodás módosítását bármelyik polgármester kezdeményezheti.
Kajdi István polgármester: Az ügyfélfogadás rendjével kapcsolatban elmondta, hogy minden
falut érintően meg kell oldani.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy Taliándörögdön külön egyezség van az
ügyfélfogadási renddel kapcsolatban. Meghirdetésre került, és a helyi újságban is megjelent mind
a három településen.
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége létrehozásáról szóló megállapodás
felülvizsgálatával készült új megállapodással úgy kézfeltartással szavazzanak.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
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8/2011. (II. 10.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége
létrehozásáról szóló megállapodást a felülvizsgálat során tett
módositások
figyelembevételével
és
elfogadásával
a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a
3/2011. (II. 10.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a TaliándörögdKapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége létrehozásáról
szóló megállapodást a felülvizsgálat során tett módositások
figyelembevételével és elfogadásával a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában elfogadja.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
3/2011. (II. 10.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége
létrehozásáról szóló megállapodást a felülvizsgálat során tett
módositások
figyelembevételével
és
elfogadásával
a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

3.)
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend
községek
Körjegyzősége
hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról szóló rendelet megalkotása –
megismételt napirend
Előterjesztő: Vizeli Zoltánné körjegyző
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Elmondta, hogy a Taliándörögd-KapolcsVigántpetend községek Körjegyzősége hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
egyes juttatásokról szóló rendelet tervezetet előzetesen írásban megkapták.
Felkérte Vizeli Zoltánné körjegyzőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg az előterjesztéssel
kapcsolatban.
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Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, a decemberi ülésen elhangzottak kiegészítéseként minden
képviselő most kapta meg az akkor hiányolt korábbi rendeletet. A napirenddel kapcsolatban
ismételten elmondta, hogy az általa készített rendelet-tervezet egységesen tartalmazza az 1/2001.
(XII. 10.) Ökt. számú rendelet Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek körjegyzősége
köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet, illetve a 2/2002.
együttes rendeletnek a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi juttatások,
illetve az illetmény-kiegészítésről szóló rendeleteket. Ezek együttes rendeletek, amelyeket a
jelenlegi jogi szabályozás nem engedélyez, valamint vannak benne olyan tételek, melyek a mai
szabályozások szerint nincsenek. Az illetménykiegészítés olyan juttatás a köztisztviselőknek,
amit megállapítása után nem lehet elvonni. A költségvetésben 10 % van tervezve. A tervezetben
20 %-os illetménykiegészítés szerepel. Ennek oka a Ktv-ben megjelölt és az előterjesztéssel egy
időben a képviselők részére eljuttatott jogszabályi kivonatban megjelölt mérték megadhatósága.
Ez természetesen a jelenlegi ülésen döntés kérdése. Ez az egységes rendelet szeretné
összefoglalni azokat, amik a korábbi rendeletekben már szabályozva voltak. Új nincsen benne, a
13. havi illetmény, ruházati támogatás, költségtérítés, anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése
már kikerültek a rendeletből. Azt is tudni kell, hogy vannak benne olyanok, mint kegyeleti
támogatás, temetési segély.
Nemoda István külsős alpolgármester (Vigántpetend): Elmondta, ezek a százalékok adhatók,
de ne keltsünk illúziót a munkavállalókban. Van-e erre fedezete a körjegyzőségnek, hiszen a
költségvetés főszáma már el lett fogadva?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, ha nem január 1-től van megállapítva, hanem márciustól
kerül megállapításra és a teljesítményértékelésre biztosított összegből, esetlegesen a dologiból
elcsípve meg lehet oldani. A teljesítményértékelés a munkáltató jogosítványa.
Nemoda István külsős alpolgármester (Vigántpetend): A másik kérdése, az lenne hogy
hatályosulásnál marad-e a január 1, vagy az elfogadást követő időszak?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, az elfogadást követő időszak lesz. Akkor maradt volna
január 1. ha akkor decemberben elfogadásra kerül. Az alapszabály minden rendeletnél, hogy a
kihirdetésre legalább 10 napot kell ráhagyni, és időt kell hagyni, hogy a rendeleteket
megismerhessék. A rendelet 15-20 nap múlva léphet hatályba.
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): A képzettségi pótlékkal kapcsolatban elmondta,
hogy úgy olvasta a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben, hogy csak akkor illeti meg, ha
kell a köztisztviselő munkaköre ellátásához.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Pontosan, csak akkor illeti meg, ha a munkakörében használni tudja
a magasabb végzettséget.
Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Bele kell fogalmazni, hogy a „polgármesterek
egyetértésével”. Két embernek van nyelvvizsgája a körjegyzőségen, de kérdés, hogy szükség
van-e nyelvpótlékra?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy a képzettségi pótlékkal kapcsolatban nincs
egyetértési joga a polgármestereknek, amúgy körjegyzőségi dolgozók közül egy főnek van
nyelvpótléka. Őneki nem szükség szerint van, hanem törvény írja elő, hogy adni kell.
Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Egyiknek van rá lehetőség, másiknak nincs?

7

Vizeli Zoltánné körjegyző: Akinek angolból vagy németből van nyelvvizsgája, annak kötelező
megadni a nyelvpótlékot. A többire csak akkor, ha használja. A másik kolleganőnek, akinek
cigány nyelvvizsgája van, nincs nyelvpótléka.
Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Kérdezte, hogy a költségvetésen belül a körjegyző
asszony, ha valakit jutalmazni kíván, akkor van-e eltérítés a munkaértékelésen belül?
Vizeli Zoltánné körjegyző: A jutalmazás és a munkáltatói eltérítés két különböző dolog. a
munkáltatói eltérítés éves teljesítményértékelés alapján történik, minden év február végéig kell
megcsinálni, március 1-től követő év február végéig jár neki az a százalék, amit megállapítok. De
ezt a saját költségvetési kereteken belül kell megoldani, ha nincsen rá pénz, akkor az adható
mérték kevesebb. Ha a testületek úgy döntenek, hogy az illetménykiegészítés mértékét
megemelik, akkor nyilvánvaló, hogy ezeket a százalékos részeket kell felülvizsgálni.
Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Az utalványozással kapcsolatban van-e mód arra,
hogy a körjegyzőség utalványozását valamelyik polgármester ellenőrizhesse?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy az utalványozás és úgy általános a körjegyzőség
számviteli ellenőrzésére szolgál a belső ellenőrzés. Minden egyes intézménynek meg vannak a
maga szabályai. Ha ellenőrizni kívánja a testület vagy bárki azt, hogy a költségvetés jól
működik-e, illetve szabályosan működik-e, megteheti azzal, hogy a belső ellenőrt kihívja.
Az utalványozás rendjéről pedig szabályzatunk van. A Körjegyzőség vonatkozásában a
polgármesternek nincs „felülutalványozási” joga.
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Amit már itt megállapítottunk, azt elvonni
nem lehet.
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Kérte a képviselőtestületeket, amennyiben
egyetértenek a 10 %-os illetménykiegészítéssel, kézfeltartással szavazzanak.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
9/2011. (II. 10.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete TaliándörögdKapolcs-Vigántpetend
községek
Körjegyzősége
köztisztviselői
vonatkozásában a 2011. évben az illetménykiegészítés mértékét 10 % -ban
határozza meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy a kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
Határidő : 2011. március 10.
Felelős : Vizeli Zoltánné körjegyző
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

8

4/2011. (II. 10.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Taliándörögd-KapolcsVigántpetend községek Körjegyzősége köztisztviselői vonatkozásában a
2011. évben az illetménykiegészítés mértékét 10 % -ban határozza meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy a kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
Határidő : 2011. március 10.
Felelős : Vizeli Zoltánné körjegyző
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
4/2011. (II. 10.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete TaliándörögdKapolcs-Vigántpetend
községek
Körjegyzősége
köztisztviselői
vonatkozásában a 2011. évben az illetménykiegészítés mértékét 10 % -ban
határozza meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy a kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
Határidő : 2011. március 10.
Felelős : Vizeli Zoltánné körjegyző

Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Kérte, aki a Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend
községek Körjegyzősége hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes
juttatásokról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban egyetért, kézfeltartással jelezze.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag megalkotta a következő
3/2011. (II. 25.) önkormányzati r e n d e l e t e t
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége
Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető
juttatásokról és támogatásokról
(a rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag megalkotta a következő
1/2011. (II. 25.) önkormányzati r e n d e l e t e t
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek
Hivatalában
foglalkoztatott
köztisztviselők

Körjegyzősége
közszolgálati
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jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető
juttatásokról és támogatásokról
(a rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)

Vigántpetend község Önkormányzata képviselőtestülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül megalkotta a következő
1/2011. (II. 25.) önkormányzati r e n d e l e t e t
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége
Hivatalában
foglalkoztatott
köztisztviselők
közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető
juttatásokról és támogatásokról
(a rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)

III.

NAPIREND UTÁN

Vegyes, aktuális ügyek
a.) Közös Fenntartású Óvoda Kapolcs átszervezése
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs)

Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Elmondta, hogy a Kapolcs, Vigántpetend Közös
Fenntartású Óvoda átszervezésével kapcsolatban kérné Taliándörögd község Önkormányzatát,
hogy az óvoda működésével kapcsolatos ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatban a
taliándörögdi óvoda anyagaiba beletekintést kaphassanak és a vizsgálathoz felhasználhassák.
Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Elmondta, hogy az Önkormányzat
képviselőtestülete természetesen hozzájárul a szükséges adatok megtekintéséhez, vizsgálatához.
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Kéri Taliándörögd község Önkormányzata
Képviselőtestületét, hogy a polgármester állásfoglalását szavazással erősítsék meg.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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10/2011.(II. 10.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul
a fenntartásában működő Napköziotthonos Óvoda adatainak
vizsgálatához, azok iratanyagába történő betekintéshez Kapolcs- és
Vigántpetend község Önkormányzatai által társulásban működtetett
kapolcsi óvoda további működtetési lehetőségeinek feltárásához,
vizsgálatához.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az együttes képviselőtestületi ülést
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete munkáját megköszönve, 18.00 órakor
bezárta. Ezzel egyidejűleg felkérte Vigántpetend és Kapolcs községek Képviselőtestületét, hogy
egy napirend tárgyalása idejére maradjanak a teremben.

K. m. f. t.

Márvány Gyuláné
polgármester
Kapolcs

Kajdi István
polgármester
Taliándörögd

Vizeli Zoltánné
körjegyző

Marton Istvánné
polgármester
Vigántpetend

