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JEGYZİKÖNYV 

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS 
ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2011. FEBRUÁR 14-ÉN TARTOTT  
SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 

 
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Beszámoló a Körjegyzıség 2010. évi munkájáról 

Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
2.) Körjegyzıségi Megállapodás, Körjegyzıség Ügyrendjének módosítására javaslat 

Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
3.) Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének módosítása 

Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
4.) Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének elfogadása 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester, Nyikosné 
Katzenberger Erika körjegyzı 

5.) Teljesítménykövetelmények alapját képezı 2011. évi célok meghatározása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester, Nyikosné 
Katzenberger Erika körjegyzı 

6.) Tájékoztató a Körjegyzı 2010. évi teljesítménykövetelményében foglaltak 
teljesítésérıl (elıterjesztés szóban) 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester 
 
 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete határozatai: 
1/2011. (II. 14.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzıségének 2010. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadása 
2/2011. (II. 14.) számú határozat: Körjegyzıségi Megállapodás II. számú módosításának elfogadása 
3/2011. (II. 14.) számú határozat: Körjegyzıség Ügyrendje I. számú módosításának elfogadása 
4/2011. (II. 14.) számú határozat: Körjegyzıség 2010. évi költségvetése módosítása 
5/2011. (II. 14.) számú határozat: Körjegyzıség 2011. évi költségvetése elfogadása 
6/2011. (II. 14.) számú határozat: 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása 
7/2011. (II. 14.) számú határozat: Körjegyzı 2010. évi teljesítménykövetelmény értékelésének tudomásul 
vétele 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete határozatai: 
3/2011. (II. 14.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzıségének 2010. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadása 
4/2011. (II. 14.) számú határozat: Körjegyzıségi Megállapodás II. számú módosításának elfogadása 
5/2011. (II. 14.) számú határozat: Körjegyzıség Ügyrendje I. számú módosításának elfogadása 
6/2011. (II. 14.) számú határozat: Körjegyzıség 2010. évi költségvetése módosítása 
7/2011. (II. 14.) számú határozat: Körjegyzıség 2011. évi költségvetése elfogadása 
8/2011. (II. 14.) számú határozat: 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása 
9/2011. (II. 14.) számú határozat: Körjegyzı 2010. évi teljesítménykövetelmény értékelésének tudomásul 
vétele 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült: Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testületének és Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 14-én 17.00 órai kezdettel tartott soron 
következı nyilvános együttes ülésérıl 
 
Az ülés helye: Alsószentiván Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alsószentiván, Béke 
utca 56/a. 
 
Jelen vannak: Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete részérıl 

 
   Nagy Lajos    polgármester   

 Nagy János    alpolgármester 
 Boros István 

   Fehér József 
   Husvéth Imre   települési képviselık 
 
Jelen vannak: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete részérıl 
  
 Méhes Lajosné  polgármester 
 Dr. Gubik Zoltán alpolgármester  
 Bölcskei Jenıné  
                            Erıs Gábor  
 Salamon Lajos  
 Suplicz Attila  
 Zuppon Andrea települési képviselık 
 
 
Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 Csıgörné Csısz Éva  
                            Katona Attiláné  
                            Kisariné Lukács Gyöngyi 
                            Márkusné Törı Magolna  
                            Zsigmond Attiláné 
                            Nagyné Madarasi Rozália 
                            Márkliné Szegfő Krisztina  
                            Végh Éva  
                            Kovácsné Pribék Erzsébet köztisztviselık 

 
 

 
 
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere: 
Köszöntöm az együttes ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat mind Alsószentiván, 
mind Alap község képviseletében. Köszöntöm a Körjegyzı Asszonyt valamint a 
köztisztviselıket. A meghívótól eltérıen betegségek miatt nem 10-én, hanem a mai nap kerül 
sor az együttes ülés megtartására, köszönöm a képviselık együttmőködését e tekintetben. 
 
Megállapítom, hogy Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
határozatképes, a Képviselı-testült mind az 5 tagja jelen van, az ülést megnyitom.  
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Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolom Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselı-
testülete részérıl Fehér József és Husvéth Imre képviselıket, kérem az alsószentiváni 
képviselı-testület tagjait, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal 
Fehér József és Husvéth Imre képviselıt az együttes ülésrıl készült jegyzıkönyv 
hitelesítıjének elfogadta. 

 
Jegyzıkönyvvezetınek javasolom Nagyné Madarasi Rozáliát, kérem aki egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselı-testülete Nagyné Madarasi Rozáliát 
egyhangúan 5 igen szavazattal az együttes ülés jegyzıkönyvvezetıjének elfogadta.  
 
Javasolom, hogy az együttes ülés napirendjét a meghívóval azonos tartalommal fogadjuk el, 
kérem Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagjait, aki a meghívóban 
szerepelı napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselı-testület az együttes ülés napirendi pontjait – 
a meghívóban szerepelı javaslattal azonosan – egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
Átadom a szót Alap Község Polgármesterének.  

 
 

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
Köszöntöm a megjelent képviselı-testületi tagokat, mind Alap, mind Alsószentiván község 
képviseletében. Külön köszöntöm a Körjegyzı Asszonyt és valamennyi köztisztviselıt. 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete határozatképes, a 
Képviselı-testület mind a 7 tagja jelen van, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolom Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
részérıl Salamon Lajos és Zuppon Andrea  képviselıket, kérem az alapi képviselı-testület 
tagjait, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal Salamon 
Lajos és Zuppon Andrea képviselıt az együttes ülésrıl készült jegyzıkönyv hitelesítıjének 
elfogadta. 

 
Jegyzıkönyvvezetınek javasolom Nagyné Madarasi Rozáliát, kérem aki egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Nagyné Madarasi Rozáliát egyhangúan 7 
igen szavazattal az együttes ülés jegyzıkönyvvezetıjének elfogadta.  
 
Javasolom, hogy az együttes ülés napirendjét a meghívóval azonos tartalommal fogadjuk el, 
kérem Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének tagjait, aki a meghívóban 
szerepelı napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testület az együttes ülés napirendi pontjait – a 
meghívóban szerepelı javaslattal azonosan – egyhangúan 7 igen  szavazattal elfogadta. 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 

1. BESZÁMOLÓ A KÖRJEGYZİSÉG 2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 

 
 
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
Körjegyzı Asszony az elıterjesztést a Körjegyzıség elızı évi munkájáról elkészítette, melyet 
a képviselı-testületek tagjai a meghívóval együtt megkaptak. Kérem a Körjegyzı Asszonyt 
esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg.  
Kérem a képviselıket a napirendi ponthoz szóljanak hozzá, esetleges kérdéseiket tegyék fel.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: Az írásos elıterjesztésben a körjegyzıség 
alakulásáról és mőködésérıl is szó esik, mivel mindkét településen több új képviselı-testületi 
tag van.  A 2010. évi munkáról nem soroltam fel minden területet, inkább a számszaki adatok 
vázolják fel a két településen végzett munkát. A képviselı- testületek munkáját elemezve 
elmondhatjuk, hogy kicsivel kevesebb ülés volt, mint 2009. évben, így kevesebb rendelet és 
határozat is született. Még így is jóval többet üléseztek a testületek a jogszabályban elıírtnál, 
tekintve, hogy 6 ülés megtartása kötelezı egy évben. 
 
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere: 2008 ıszén zárult sikeresen a két település 
körjegyzıi állásra kiírt pályázata. Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı megválasztását 
mindkét település nagyon jó döntésként értékelheti az elmúlt két év alapján. Megköszönöm 
Körjegyzı Asszony munkáját, hiszen sokszor nem volt könnyő feladat két településen 
helytállni, két polgármesterrel együttdolgozni. Véleményem szerint mindkét település nyert a 
Körjegyzı Asszony tudásának és egyéniségének köszönhetıen, valamint anyagi elınnyel is 
járt a körjegyzıség.  
Megköszönöm mindkét hivatal dolgozóinak munkáját, kérem, hogy a jövıben is segítsék 
egymás munkáját, nagy szükség van a jó együttmőködésre, még nagyobb hatékonyságra 
törekedjenek.       
 
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere: 
Megköszönöm a körjegyzıség dolgozóinak és a képviselı-testületeknek az elızı évben 
végzett munkát, a továbbiakhoz jó erıt, egészséget kívánok. 
Miután a képviselık részérıl kérdés, hozzászólás nincs, az elıterjesztés határozati javaslatot 
tartalmaz, kérem az alsószentiváni képviselıket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Alsószentiván Község Önkormányzat 

3/2011. (II. 14.) számú határozata 
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap-Alsószentiván Községek 
Körjegyzısége 2010. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és annak tartalmát 
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.  
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Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
Kérem az alapi Képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
1/2011. (II. 14.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap-Alsószentiván Községek 
Körjegyzısége 2010. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és annak tartalmát 
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.  
 

 

2. KÖRJEGYZİSÉGI MEGÁLLAPODÁS, KÖRJEGYZİSÉG 

ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT 
      Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 

 
 
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere:  
A Körjegyzıségi Megállapodás és az Ügyrend módosításának indokait a Körjegyzı Asszony 
elıterjesztésében felvázolta. A módosítás eredményeképpen Körjegyzıségi szinten egy fıvel 
kevesebb köztisztviselı látja majd el a feladatokat. Kérdezem a Körjegyzı Asszonyt, hogy a 
szóbeli kiegészítés lehetıségével kíván-e élni?  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
Az elıterjesztés alapján egyértelmő, hogy miért szükséges Körjegyzıségi Megállapodás és az 
Ügyrend módosítása. A Körjegyzıség alapi székhelyének 1 fı köztisztviselıje kérte 
jogviszonyának megszüntetését a jogszabálymódosítás által lehetıvé vált nyugdíjba vonulása 
miatt, helyére az alsószentiváni kirendeltségtıl kerül áthelyezésre 1 fı köztisztviselı. Nem 
lesz könnyő ellátni a feladatokat egy fıvel kevesebb köztisztviselıi létszámmal, a 
munkakörök átszervezésével. Valamennyi köztisztviselı segítségére számítok, mert csak 
összefogással, jó együttmőködéssel lehet eredményes a körjegyzıség munkája. Amennyiben 
az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés merül fel, arra készséggel válaszolok. 
 
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere: 
Miután kérdés, hozzászólás egyik Képviselı-testület részérıl sincs, ismert a képviselık elıtt, 
hogy az elıterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, kérem az alsószentiváni képviselıket, 
hogy a határozati javaslatokról külön-külön szavazzunk. Kérem, hogy aki a Körjegyzıségi 
Megállapodás módosítására irányuló határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Alsószentiván Község Önkormányzat 

4/2011. (II. 14.) számú határozata 
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Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap – 
Alsószentiván Községek Körjegyzısége létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló 
Megállapodás II. számú módosítására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal 
egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 

I. 
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap – Alsószentiván 
Községek Körjegyzısége létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló Megállapodást (a 
továbbiakban: Körjegyzıségi Megállapodás) 2011. március 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja, mely a II. számú módosítás: 
 
1./ A Körjegyzıségi Megállapodás 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „14. A Körjegyzıség létszáma: 10 fı: 
  - Körjegyzı:    1 fı 
  - köztisztviselıi álláshely:  9 fı  

A „Munka törvénykönyvérıl” szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó – 
karbantartói, hivatalsegédi stb. – álláshelyeken a megszőnı Polgármesteri 
Hivatalokban dolgozók foglalkoztatásáról – a munkáltatói jogutódlásra 
tekintettel – Alap Község Önkormányzata és Alsószentiván Község 
Önkormányzata külön-külön saját költségviselése mellett gondoskodik.” 

 
2./ A Körjegyzıségi Megállapodás 21. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„21. A Képviselı-testületek vállalják a Körjegyzıség esetleges megszőnése esetén 
az alábbi személyi állomány továbbfoglalkoztatását:  

- Alap Község Önkormányzata 6 fı köztisztviselı, 
- Alsószentiván Község Önkormányzata 3 fı köztisztviselı. 

Amennyiben a Körjegyzıség létszáma 9 fı alá csökken, úgy a 
továbbfoglalkoztatás a székhely Körjegyzıségi Hivatalban dolgozó köztisztviselık 
tekintetében Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületét, az Alsószentiváni 
Kirendeltségen dolgozó köztisztviselık esetén Alsószentiván Község 
Önkormányzatát terheli.” 
 

3./ A Körjegyzıségi Megállapodás II. számú módosítása 2011. március 1. napján lép 
hatályba.  

 
4./ A Képviselı-testület a Körjegyzıségi Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem 

kívánja, azok változatlanul kötelezı érvényőek.  
 

II.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Nagy Lajost Alsószentiván Község Polgármesterét a 
Körjegyzıségi Megállapodás II. számú módosításának valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt Körjegyzıségi Megállapodásnak az aláírására.  
 
Felelıs: Nagy Lajos 
   polgármester 
Határidı: azonnal 
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Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere: 
Kérem, hogy aki az Ügyrend módosítására irányuló határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Alsószentiván Község Önkormányzat 

5/2011. (II. 14.) számú határozata 
 

Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta Alap – 
Alsószentiván Községek Körjegyzısége Ügyrendje I. számú módosítására vonatkozó 
javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 

I. 
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap – Alsószentiván 
Községek Körjegyzısége Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) 2011. március 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely az I. számú módosítás: 
 
1./ Az Ügyrend 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 „2. A Körjegyzıség jogállása 

A Körjegyzıség a körjegyzıségbe tartozó önkormányzatok képviselı-
testületeinek szerve, önálló jogi személy, költségvetési elıirányzatai feletti 
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkezı önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv.” 
 

2./ Az Ügyrend 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 4. A Körjegyzıség szervezeti felépítése 
 A Körjegyzıség létszáma: 10 fı. 
 - körjegyzı:           1 fı 
 - ügyintézı:          9 fı 
 A Körjegyzıség szervezeti felépítését az 1. melléklet tartalmazza. 
 
3./ Az Ügyrend 1. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 „1. melléklet 
 A Körjegyzıség szervezeti felépítése 
 A Körjegyzıség az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: 
 I. Körjegyzı 
 II. Körjegyzıségi székhely (Alap) 

1. Gazdálkodási ügyintézı 
2. Pénzügyi ügyintézı 1. 
3. Adóügyi ügyintézı 
4. Szociális ügyintézı, anyakönyvvezetı 
5. Igazgatási ügyintézı 
6. Titkársági, iratkezelési ügyintézı 

III. Körjegyzıségi kirendeltség (Alsószentiván) 
1. Pénzügyi ügyintézı 2., szociális ügyintézı 
2. Pénzügyi ügyintézı 3., anyakönyvvezetı 
3. Igazgatási, adóügyi ügyintézı, anyakönyvvezetı” 
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4./ Az Ügyrend I. számú módosítása 2011. március 1. napján lép hatályba.  
 
5./ A Képviselı-testület az Ügyrend egyéb pontjait módosítani nem kívánja, azok 

változatlanul kötelezı érvényőek.  
 

II.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Körjegyzıt az Ügyrend I. számú módosításának 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendnek az aláírására.  
 
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: azonnal 
 
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
Kérem, hogy aki a Körjegyzıségi Megállapodás módosítására irányuló határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
2/2011. (II. 14.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap – Alsószentiván 
Községek Körjegyzısége létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló Megállapodás II. számú 
módosítására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést 
hozza: 

 
I. 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap – Alsószentiván Községek 
Körjegyzısége létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló Megállapodást (a továbbiakban: 
Körjegyzıségi Megállapodás) 2011. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja, mely a II. számú módosítás: 
 
1./ A Körjegyzıségi Megállapodás 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „14. A Körjegyzıség létszáma: 10 fı: 
  - Körjegyzı:    1 fı 
  - köztisztviselıi álláshely:  9 fı  

A „Munka törvénykönyvérıl” szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó – 
karbantartói, hivatalsegédi stb. – álláshelyeken a megszőnı Polgármesteri 
Hivatalokban dolgozók foglalkoztatásáról – a munkáltatói jogutódlásra 
tekintettel – Alap Község Önkormányzata és Alsószentiván Község 
Önkormányzata külön-külön saját költségviselése mellett gondoskodik.” 

 
2./ A Körjegyzıségi Megállapodás 21. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„21. A Képviselı-testületek vállalják a Körjegyzıség esetleges megszőnése esetén 
az alábbi személyi állomány továbbfoglalkoztatását:  

- Alap Község Önkormányzata 6 fı köztisztviselı, 
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- Alsószentiván Község Önkormányzata 3 fı köztisztviselı. 
Amennyiben a Körjegyzıség létszáma 9 fı alá csökken, úgy a 
továbbfoglalkoztatás a székhely Körjegyzıségi Hivatalban dolgozó köztisztviselık 
tekintetében Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületét, az Alsószentiváni 
Kirendeltségen dolgozó köztisztviselık esetén Alsószentiván Község 
Önkormányzatát terheli.” 
 

3./ A Körjegyzıségi Megállapodás II. számú módosítása 2011. március 1. napján lép 
hatályba.  

 
4./ A Képviselı-testület a Körjegyzıségi Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem 

kívánja, azok változatlanul kötelezı érvényőek.  
 

II.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosnét, Alap Község Polgármesterét a 
Körjegyzıségi Megállapodás II. számú módosításának valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt Körjegyzıségi Megállapodásnak az aláírására.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné 
   polgármester 
Határidı: azonnal 

 
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
Kérem, hogy aki az Ügyrend módosítására irányuló határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
3/2011. (II. 14.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta Alap – Alsószentiván 
Községek Körjegyzısége Ügyrendje I. számú módosítására vonatkozó javaslatot, 
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 

I. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap – Alsószentiván Községek 
Körjegyzısége Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) 2011. március 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja, mely az I. számú módosítás: 
 
1./ Az Ügyrend 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 „2. A Körjegyzıség jogállása 

A Körjegyzıség a körjegyzıségbe tartozó önkormányzatok képviselı-
testületeinek szerve, önálló jogi személy, költségvetési elıirányzatai feletti 
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkezı önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv.” 
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2./ Az Ügyrend 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 4. A Körjegyzıség szervezeti felépítése 
 A Körjegyzıség létszáma: 10 fı. 
 - körjegyzı:           1 fı 
 - ügyintézı:          9 fı 
 A Körjegyzıség szervezeti felépítését az 1. melléklet tartalmazza. 
 
3./ Az Ügyrend 1. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 „1. melléklet 
 A Körjegyzıség szervezeti felépítése 
 A Körjegyzıség az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: 
 I. Körjegyzı 
 II. Körjegyzıségi székhely (Alap) 

1. Gazdálkodási ügyintézı 
2. Pénzügyi ügyintézı 1. 
3. Adóügyi ügyintézı 
4. Szociális ügyintézı, anyakönyvvezetı 
5. Igazgatási ügyintézı 
6. Titkársági, iratkezelési ügyintézı 

III. Körjegyzıségi kirendeltség (Alsószentiván) 
1. Pénzügyi ügyintézı 2., szociális ügyintézı 
2. Pénzügyi ügyintézı 3., anyakönyvvezetı 
3. Igazgatási, adóügyi ügyintézı, anyakönyvvezetı” 
 

4./ Az Ügyrend I. számú módosítása 2011. március 1. napján lép hatályba.  
 
5./ A Képviselı-testület az Ügyrend egyéb pontjait módosítani nem kívánja, azok 

változatlanul kötelezı érvényőek.  
 

II.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Körjegyzıt az Ügyrend I. számú módosításának 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendnek az aláírására.  
 
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: azonnal 

 
 
3. KÖRJEGYZİSÉG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester 
 
 
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
A meghívóval kiküldött napirend tárgyát képezı elıterjesztés felvázolja a Körjegyzıség 2010. 
évi költségvetése módosításának indokait. Kérdezem a Körjegyzı Asszonyt vagy Csıgörné 
Csısz Éva kolléganıt kíván-e a szóbeli kiegészítés lehetıségével élni?  
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: A módosítások zömében a 2010. évi választások 
miatt és a köztisztviselık cafetéraia juttatása miatt szükségesek. Ezek a módosítások a 
települések hozzájárulását nem befolyásolja.  
 
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
Körjegyzıség költségvetésének módosítását. Felkérem Salamon Lajost a bizottság elnökét, 
hogy a döntést ismertesse. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke (Alap): 
A Pénzügyi Bizottság a Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének módosítására irányuló 
elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a Képviselı-testületnek elfogadásra 
javasolja.  
 
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere: 
Kérem az alsószentiváni képviselıket esetleges kérdéseiket tegyék fel. Amennyiben egyéb 
kérdés, hozzászólás nincsen, kérem aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Alsószentiván Község Önkormányzat 

6/2011. (II. 14.) számú határozata 
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap-
Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2010. évi költségvetése módosításáról szóló 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. A Képviselı-testület Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2010. évi 

költségvetése bevételi elıirányzatának 40.270 ezer forint összegre, kiadási 
elıirányzatának 40.270 ezer forint összegre történı módosítását elfogadja. 

 
II. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi juttatás elıirányzat 29.337 ezer 

Ft-ra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 7.315 ezer forintra, dologi és 
egyéb folyó kiadási elıirányzat 1.737 ezer forintra, mőködési célú 
támogatásértékő kiadás elıirányzatát 422 ezer forintra, tartalék elıirányzat 
1.459 ezer forintra történı módosítását elfogadja. 

 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Alap község 
Polgármesterét értesítse.  
 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
Kérem az alapi képviselıket, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
4/2011. (II. 14.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap-
Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2010. évi költségvetése módosításáról szóló 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

I. A Képviselı-testület Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2010. évi 
költségvetése bevételi elıirányzatának 40.270 ezer forint összegre, kiadási 
elıirányzatának 40.270 ezer forint összegre történı módosítását elfogadja. 

 
II. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi juttatás elıirányzat 29.337 ezer 

Ft-ra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 7.315 ezer forintra, dologi 
és egyéb folyó kiadási elıirányzat 1.737 ezer forintra, mőködési célú 
támogatásértékő kiadás elıirányzatát 422 ezer forintra, tartalék 
elıirányzat 1.459 ezer forintra történı módosítását elfogadja. 

 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség 
2010. évi költségvetése módosításának megfelelıen - az önkormányzat költségvetési 
rendelete módosításának elıkészítésérıl - rendelettervezet elkészítésével 
gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: azonnal 
 

 
4. KÖRJEGYZİSÉG 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester 
 
 
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
Elkészült a Körjegyzıség 2011. évi költségvetése, mely Alap Község Önkormányzat 
költségvetésébe épül majd bele. A Körjegyzıségre kapott állami támogatás az elızı évivel 
teljesen megegyezik, a Körjegyzı kiadásai Alap településnek havonta 69.795 Ft-ot, 
Alsószentiván településnek havonta 21.537 Ft-ot jelentenek. A Körjegyzı kiadásain kívül 
mindegyik települést a köztisztviselık személyi juttatásai és járulékai terhelnek. A 
Körjegyzıség 2011. évi költségvetése a munkakör átszervezéssel került tervezésre. A 
Pénzügyi Bizottság a Körjegyzıség 2011. évi költségvetését tárgyalta, kérem Salamon Lajost, 
a Bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke (Alap): 
A Pénzügyi Bizottság a Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének elıterjesztését megtárgyalta 
és a határozati javaslatot a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere: 
Kérem az alsószentiváni képviselıket aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
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Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Alsószentiván Község Önkormányzat 

7/2011. (II. 14.) számú határozata 
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta 
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége (továbbiakban: Körjegyzıség) 2011. évi 
költségvetésére irányuló elıterjesztés tartalmát.  
Az elıterjesztést elfogadva a Körjegyzıség 2011. évi költségvetésérıl az alábbi döntést 
hozta:  
 

I. A Képviselı-testület Körjegyzıség költségvetését 2011. január 1-jei hatállyal 
33.000 ezer forint kiadási, és 33.000 .ezer  forint bevételi elıirányzattal 
elfogadja.    
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 25.144 ezer 
forinttal, a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatot 6.170 ezer forinttal, 
dologi és egyéb mőködési célú kiadás elıirányzatot 1.686 ezer forinttal  
jóváhagyja. 
 

II. A Körjegyzıség költségvetéséhez az önkormányzatok összesen 27.882 ezer 
forinttal járulnak hozzá.  
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:  

              Alap Község Önkormányzata                         18.426 ezer forint 
                Alsószentiván Község Önkormányzata            9.456  ezer forint. 
 

III. A Körjegyzıség 2011. évi költségvetése felújítási elıirányzatokat célonként 
továbbá felhalmozási kiadások kiadásokat feladatonként nem tartalmaz. A 
Körjegyzıség 2011. évi költségvetésében általános és céltartalék elıirányzat 
nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen 
projektekhez történı hozzájárulást a Körjegyzıség nem tervez. A 
Körjegyzıségnek többéves kihatással járó feladatai a költségvetés 
készítésének idıpontjában nincsenek. 
 

IV. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 38. §. (1) bekezdése alapján Alap-Alsószentiván Községek 
Körjegyzısége költségvetése a körjegyzıség székhelye szerinti önkormányzat, 
azaz Alap Község Önkormányzat költségvetésében szerepel.  

 
V. A Képviselı-testület felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség 

költségvetésének Alap Község Önkormányzat költségvetésében történı 
megjelenítésérıl rendelettervezet elıkészítésének formájában gondoskodjon.  

 
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: 2011. február 15. 
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Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
Kérem az alapi képviselıket, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
5/2011. (II. 14.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta Alap-
Alsószentiván Községek Körjegyzısége (továbbiakban: Körjegyzıség) 2011. évi 
költségvetésére irányuló elıterjesztés tartalmát.  

Az elıterjesztést elfogadva a Körjegyzıség 2011. évi költségvetésérıl az alábbi döntést 
hozta:  

 
I.  A Képviselı-testület Körjegyzıség költségvetését 2011. január 1-jei hatállyal 

33.000 ezer  forint kiadási, és 33.000 .ezer  forint bevételi elıirányzattal 
elfogadja.    
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 25.144 ezer 
forinttal, a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatot 6.170 ezer forinttal, 
dologi és egyéb mőködési célú kiadás elıirányzatot 1.686 ezer forinttal  
jóváhagyja. 

 

II. A Körjegyzıség költségvetéséhez az önkormányzatok összesen 27.882 ezer 
forinttal járulnak hozzá.  
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:  

              Alap Község Önkormányzata                         18.426 ezer forint 
                Alsószentiván Község Önkormányzata            9.456  ezer forint. 
 

III. A Körjegyzıség 2011. évi költségvetése felújítási elıirányzatokat célonként 
továbbá felhalmozási kiadások kiadásokat feladatonként nem tartalmaz. A 
Körjegyzıség 2011. évi költségvetésében általános és céltartalék elıirányzat 
nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen 
projektekhez történı hozzájárulást a Körjegyzıség nem tervez. A 
Körjegyzıségnek többéves kihatással járó feladatai a költségvetés 
készítésének idıpontjában nincsenek. 
 

IV. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 38. §. (1) bekezdése alapján Alap-Alsószentiván Községek 
Körjegyzısége költségvetése a körjegyzıség székhelye szerinti önkormányzat, 
azaz Alap Község Önkormányzat költségvetésében szerepel.  

 
V. A Képviselı-testület felhatalmazza Alap Község polgármesterét és a 

körjegyzıt, hogy az Körjegyzıség költségvetésének Alap Község 
Önkormányzat költségvetésében történı megjelenítésérıl rendelettervezet 
elıkészítésének formájában gondoskodjon.  
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: 2011. február 15. 
 

 
5. TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK ALAPJÁT KÉPEZİ 2011. ÉVI 

CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 
      Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester, Nyikosné  
      Katzenberger Erika körjegyzı 
 
 
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere: 
A Képviselı-testületek a napirend tárgyát képezı elıterjesztést megkapták. A napirendi 
ponthoz szóljanak hozzá, tegyék fel esetleges kérdéseiket.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika Körjegyzı: A köztisztviselıi törvény rögzíti, hogy a 
képviselı-testületeknek el kell fogadni a köztisztviselık adott évi munkájára vonatkozó 
célkitőzéseket. A célkitőzéseket három csoportra osztottuk: általános, specifikus és eseti 
célokra.   
 
Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere: Nyilvánvaló volt, hogy törvényi 
kötelezettségeknek kell megfelelni, a célkitőzések mindig annyit érnek, amennyit meg tudunk 
valósítani belılük. Minden munkaterületen nagyon sok változás történt az elmúlt években, 
folyamatosan változnak a jogszabályok, pályázati feltételek, határidık, egyebek. Nagyon 
feszített munkatempót diktálnak a körülmények, sokszor csak túlórával, plusz munkával 
végezhetıek el a feladatok határidıben. Sokkal türelmetlenebbek az emberek, rosszabbak az 
anyagi körülmények, ezért sokkal nagyobb türelemmel kell lenni az ügyfelek irányában. 
Kérem a körjegyzıség dolgozóit, hogy sok-sok türelemmel szolgálják a települések 
lakosságát, az itt élı embereknek adjunk meg minden segítséget a boldoguláshoz.  
   
Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármestere: 
Valóban nagyon sok türelem szükséges az ügyintézéshez. Elismerését fejezi ki minden 
köztisztviselınek mert nagyon komoly munkát végeznek. 
Amennyiben kérdés nincs, kérem az alsószentiváni képviselıket aki az elıterjesztésbe foglalt 
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Alsószentiván Község Önkormányzat 

8/2011. (II. 14.) számú határozata 
 
Alsószentiván község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a köztisztviselık 
2011. évi kiemelt céljaira vonatkozó elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta:   
 

A köztisztviselık 2011. évi kiemelt céljai 
 

I. Általános célok 
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1.) Az önkormányzati és a közigazgatási tevékenység ellátása során a jogszerőség mellett 
a gyorsabb, hatékony, magas színvonalú ügyintézés, az egységes jogértelmezést és 
jogalkalmazást segítı szakmai anyagok elsajátítása.  
2.)  A  Képviselı-testületek és  szerveik döntéseinek elıkészítésekor és  végrehajtásakor a   
jogszabályoknak való megfelelés  biztosítása,  döntési  alternatívák  feltárása és  a 
legoptimálisabb döntések  ajánlása a képviselık, tisztségviselık munkájának segítése. 
3.) Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás feltételeinek további javítása, az ügyintézés 
folyamatának áttekinthetıvé, követhetıvé válása, a belsı kommunikáció és a szervezeti 
egységek közötti együttmőködés hatékonyabbá tétele. 
4.) A közszolgáltatások minıségi színvonalának fejlesztése a lakossági igényekhez 
igazodóan és az önkormányzat lehetıségei függvényében. 
5.) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a kapcsolódó 
jogszabályok alkalmazásával a közérdekő és közérdekbıl nyilvános adatok közzététele, 
illetve az adatok megismerésének biztosítása.  
6.) A feladatok eredményesebb ellátása érdekében a szükséges technikai korszerősítések 
végrehajtása, a bevezetésre kerülı ügyviteli és egyéb alkalmazások elsajátítása. 
7.) Az önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósításához pályázati források 
felkutatása, a pályázatok szakszerő, ésszerő kidolgozása, költségtakarékos és jogszerő 
megvalósítása, illetıleg abban való hatékony közremőködés. 
9.)   A költségvetési egyensúly fenntartása ésszerő, költségtakarékos gazdálkodással, a 
Körjegyzıségnél és a  költségvetési szerveknél egyaránt költségkímélı lehetıségek 
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 erısítése.  
15.) A képzett, feladatát önállóan és eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása 
érdekében a köztisztviselık oktatása és szakmai képzése,  a  központilag, vagy  
munkáltató által  elrendelt  kötelezı  továbbképzéseken való  részvétel biztosításával. 
16.) Az egyes adatszolgáltatások, statisztikák határidıben történı, pontos elkészítése, új 
nyilvántartások, adatbázisok felfektetése. 
17.) A szakmai, hatósági, felügyeleti és belsı ellenırzések hatékonyságának növelése.  
 
 

II. Ágazati, specifikus  célok 
 
Gazdálkodási területen: 
- Kiemelten fontos az önkormányzat és az intézmények mőködéséhez szükséges 
pénzeszközök biztosítása és azok hatékony felhasználása, kiemelten a társulások 
tekintetében.  
-   Költségvetési tárgyú rendeletek kifogástalan szakmai tartalommal történı 
elıkészítése. 
- Határozott intézkedések megtétele a kintlévıségek, követelések eredményes behajtása 
érdekében. 
Belsı ellenırzés területén: 
- Az  ellenırzést követıen jobbító szándékú megállapítások és ajánlások kimunkálása, a 
vezetés, a döntés elıkészítés támogatása. 
- Az ellenırzési tevékenység hatékonyságának növelése, korszerősítése. 
- Segítségnyújtás a belsı kontrollrendszer, a folyamatba épített elızetes- és utólagos 
vezetıi ellenırzés mőködésének fejlesztéséhez. 
Településfejlesztési területen: 
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-  Ingatlanok elhanyagolt állapotának megszüntetése, településrendezési terv 
felülvizsgálata 
Adóügyi  területen: 
-  Az adókivetések határidıre történı elvégzése, az adóvizsgálatok, ellenırzések 
szakszerő és eredményes lefolytatása. 
- A kinntlevıségek minimalizálása. 
Oktatási területen: 
- Az  ágazathoz tartozó intézmények mőködését szabályozó dokumentumok 
tapasztalatok alapján történı felülvizsgálata. 
Egészségügyi és szociális területen: 
-  Intézményi telephelyek akadálymentesítésének folytatása, mőszaki állapotának 
javítása. 
- A pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogszabályváltozásokból adódó feladatok 
végrehajtása, elektronikus adatszolgáltatás problémamentes teljesítése.  
Gyámügyi és gyermekvédelmi területen:  
- Jogszabályban  meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel történı segítségnyújtás 
a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez és a szülıi 
kötelességek teljesítéséhez  
- Gyermekvédelmi jogszabályban rögzített új ellátási forma zökkenımentes 
alkalmazása, tájékoztatásnyújtás 
- A gyermekvédelmi gondoskodás, valamint a gondnokság alatt állók ügyeinek intézése 
során az egyenlı bánásmód követelményének megtartása.  
Szervezési, jogi, ügyviteli területen: 

- A képviselı-testület és szervei elé készülı anyagok határidıben történı 
továbbítása. 

 
III. Eseti célok 

 
1.) Körjegyzıségben foglalkoztatott köztisztviselık munkakörének átszervezése, a 
köztisztviselıi létszám csökkenése folytán 
2.) Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl elfogadott helyi szabályozás 
szerinti pályázati-támogatási eljárás lebonyolítása 
3.) Önkormányzatok szervezeti és mőködési szabályzatának valamint gazdasági 
programjának felülvizsgálata 
 
 
A Képviselı-testület  felkéri  a Körjegyzıt, hogy a köztisztviselık 2011. évi egyéni  
teljesítménykövetelményét határozza meg.  
Felelıs:     Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı:    2011. február 28.   
 
 
A Képviselı-testület felkéri  a polgármestereket,  hogy  a körjegyzı 2011. évi  
teljesítménykövetelményét  a jóváhagyott  kiemelt  célkitőzések alapján  állapítsa  meg.  
Felelıs:      Polgármesterek 
Határidı:    2011. február 28.            
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Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:  
Kérem az alapi képviselıket, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
6/2011. (II. 14.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a köztisztviselık 2011. évi 
kiemelt céljaira vonatkozó elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta:   
 

A köztisztviselık 2011. évi kiemelt céljai 
 

I. Általános célok 
 
1.) Az önkormányzati és a közigazgatási tevékenység ellátása során a jogszerőség mellett 
a gyorsabb, hatékony, magas színvonalú ügyintézés, az egységes jogértelmezést és 
jogalkalmazást segítı szakmai anyagok elsajátítása.  
2.)  A  Képviselı-testületek és  szerveik döntéseinek elıkészítésekor és  végrehajtásakor a   
jogszabályoknak való megfelelés  biztosítása,  döntési  alternatívák  feltárása és  a 
legoptimálisabb döntések  ajánlása a képviselık, tisztségviselık munkájának segítése. 
3.) Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás feltételeinek további javítása, az ügyintézés 
folyamatának áttekinthetıvé, követhetıvé válása, a belsı kommunikáció és a szervezeti 
egységek közötti együttmőködés hatékonyabbá tétele. 
4.) A közszolgáltatások minıségi színvonalának fejlesztése a lakossági igényekhez 
igazodóan és az önkormányzat lehetıségei függvényében. 
5.) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a kapcsolódó 
jogszabályok alkalmazásával a közérdekő és közérdekbıl nyilvános adatok közzététele, 
illetve az adatok megismerésének biztosítása.  
6.) A feladatok eredményesebb ellátása érdekében a szükséges technikai korszerősítések 
végrehajtása, a bevezetésre kerülı ügyviteli és egyéb alkalmazások elsajátítása. 
7.) Az önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósításához pályázati források 
felkutatása, a pályázatok szakszerő, ésszerő kidolgozása, költségtakarékos és jogszerő 
megvalósítása, illetıleg abban való hatékony közremőködés. 
9.)   A költségvetési egyensúly fenntartása ésszerő, költségtakarékos gazdálkodással, a 
Körjegyzıségnél és a  költségvetési szerveknél egyaránt költségkímélı lehetıségek 
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 erısítése.  
15.) A képzett, feladatát önállóan és eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása 
érdekében a köztisztviselık oktatása és szakmai képzése,  a  központilag, vagy  
munkáltató által  elrendelt  kötelezı  továbbképzéseken való  részvétel biztosításával. 
16.) Az egyes adatszolgáltatások, statisztikák határidıben történı, pontos elkészítése, új 
nyilvántartások, adatbázisok felfektetése. 
17.) A szakmai, hatósági, felügyeleti és belsı ellenırzések hatékonyságának növelése.  
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II. Ágazati, specifikus  célok 
 
Gazdálkodási területen: 
- Kiemelten fontos az önkormányzat és az intézmények mőködéséhez szükséges 
pénzeszközök biztosítása és azok hatékony felhasználása, kiemelten a társulások 
tekintetében.  
-   Költségvetési tárgyú rendeletek kifogástalan szakmai tartalommal történı 
elıkészítése. 
- Határozott intézkedések megtétele a kintlévıségek, követelések eredményes behajtása 
érdekében. 
Belsı ellenırzés területén: 
- Az  ellenırzést követıen jobbító szándékú megállapítások és ajánlások kimunkálása, a 
vezetés, a döntés elıkészítés támogatása. 
- Az ellenırzési tevékenység hatékonyságának növelése, korszerősítése. 
- Segítségnyújtás a belsı kontrollrendszer, a folyamatba épített elızetes- és utólagos 
vezetıi ellenırzés mőködésének fejlesztéséhez. 
Településfejlesztési területen: 
-  Ingatlanok elhanyagolt állapotának megszüntetése, településrendezési terv 
felülvizsgálata 
Adóügyi  területen: 
-  Az adókivetések határidıre történı elvégzése, az adóvizsgálatok, ellenırzések 
szakszerő és eredményes lefolytatása. 
- A kinntlevıségek minimalizálása. 
Oktatási területen: 
- Az  ágazathoz tartozó intézmények mőködését szabályozó dokumentumok 
tapasztalatok alapján történı felülvizsgálata. 
Egészségügyi és szociális területen: 
-  Intézményi telephelyek akadálymentesítésének folytatása, mőszaki állapotának 
javítása. 
- A pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogszabályváltozásokból adódó feladatok 
végrehajtása, elektronikus adatszolgáltatás problémamentes teljesítése.  
Gyámügyi és gyermekvédelmi területen:  
- Jogszabályban  meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel történı segítségnyújtás 
a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez és a szülıi 
kötelességek teljesítéséhez  
- Gyermekvédelmi jogszabályban rögzített új ellátási forma zökkenımentes 
alkalmazása, tájékoztatásnyújtás 
- A gyermekvédelmi gondoskodás, valamint a gondnokság alatt állók ügyeinek intézése 
során az egyenlı bánásmód követelményének megtartása.  
Szervezési, jogi, ügyviteli területen: 

- A képviselı-testület és szervei elé készülı anyagok határidıben történı 
továbbítása. 

 
III. Eseti célok 

 
1.) Körjegyzıségben foglalkoztatott köztisztviselık munkakörének átszervezése, a 
köztisztviselıi létszám csökkenése folytán 
2.) Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl elfogadott helyi szabályozás 
szerinti pályázati-támogatási eljárás lebonyolítása 
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3.) Önkormányzatok szervezeti és mőködési szabályzatának valamint gazdasági 
programjának felülvizsgálata 
 
 
A Képviselı-testület  felkéri  a Körjegyzıt, hogy a köztisztviselık 2011. évi egyéni  
teljesítménykövetelményét határozza meg.  
Felelıs:     Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı:    2011. február 28.   
 
 
A Képviselı-testület felkéri  a polgármestereket,  hogy  a körjegyzı 2011. évi  
teljesítménykövetelményét  a jóváhagyott  kiemelt  célkitőzések alapján  állapítsa  meg.  
Felelıs:      Polgármesterek 
Határidı:    2011. február 28.            
 
 
 

6. TÁJÉKOZTATÓ A KÖRJEGYZİ 2010. ÉVI 

TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYÉBEN FOGLALTAK 

TELJESÍTÉSÉRİL  
      Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester 

 

 

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere: 
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§. (6) bekezdése alapján 
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzıje 2010. évi teljesítménykövetelményének 
értékelésérıl – Nagy Lajos Alsószentiván Község Polgármesterével – egyeztetett tartalom 
szerint tájékoztatom a Képviselı-testületeket (jegyzıkönyvhöz csatolt értékelést felolvassa). 
A Körjegyzı Asszony a teljesítménykövetelményekben meghatározott célokat kiválóan 
teljesítette, ezért 2010. évi teljesítménykövetelményében foglaltak teljesítését kiválóra 
értékeljük. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
Köszönöm az értékelést, de az elvégzett munka nem valósulhatott volna meg a körjegyzıség 
köztisztviselıi segítsége nélkül. Kívánom mindenkinek, hogy az elıttünk álló nehéz 
feladatokat sikeresen tudjuk megoldani a Képviselı-testületek és a Polgármesterek 
segítségével.  
   
Nagy Lajos Alsószentiván Község polgármestere: 
Mindent megtett a Körjegyzı Asszony, hogy mindkét településen gördülékenyen és jól 
menjen a munka, a Képviselı-testületek munkáját is tökéletesen segítette. Köszönöm a 
végzett munkát, a továbbiakhoz jó erıt, egészséget kívánok.  
Kérem Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagjait, hogy aki 
körjegyzı 2010. évi teljesítménykövetelményének értékelésérıl szóló tájékoztató tartalmát 
tudomásul veszi, az kézfelemeléssel szavazzon.  
   
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
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Alsószentiván Község Önkormányzat 

9/2011. (II. 14.) számú határozata 
 
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete Nyikosné Katzenberger Erika 
körjegyzı 2010. évi teljesítménykövetelményének értékelésérıl szóló tájékoztató 
tartalmát megismerte és tudomásul vette.   
 

Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:  
Kéri Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagjait, hogy aki körjegyzı 2010. évi 
teljesítménykövetelményének értékelésérıl szóló tájékoztató tartalmát tudomásul veszi, az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
   
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
7/2011. (II. 14.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
2010. évi teljesítménykövetelményének értékelésérıl szóló tájékoztató tartalmát 
megismerte és tudomásul vette.   
 
 
Nagy Lajos polgármester:  
Megköszönöm mindkét Képviselı-testület munkáját, a testületi ülést bezárom (18.00 óra). 
 

K.m.f. 
 
 

Alap Község Önkormányzata részérıl:          Alsószentiván Község Önkormányzata részérıl: 
 
 

 
                 Méhes Lajosné                                         Nagy Lajos 

polgármester                                                          polgármester 
 

 
 

Salamon Lajos                                                                  Fehér József                                             
            jegyzıkönyv  hitelesítı         jegyzıkönyv hitelesítı 

 
    
 

Zuppon Andrea                                                                     Husvéth Imre 
           jegyzıkönyv  hitelesítı                    jegyzıkönyv hitelesítı 
 

     
    Nyikosné Katzenberger Erika     

                                                              körjegyzı 


