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Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét létrehozó 

Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 8-án 17 órai kezdettel a szalmatercsi 

Művelődési Házban megtartott együttes ülésén 

 

Jelen vannak: 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester, Csonka Tímea, Deák Sándorné, Holecz Sándorné, 

Homoki Gábor, Józsa Zoltán képviselők /6 fő/. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

Szentes Dezső polgármester, Szmorad László alpolgármester, Gréczi-Zsoldos Miklós, Szentes 

Dezsőné, Takács Tamás képviselők /5 fő/ 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

Keresztes Imre polgármester, Licskó Ottó Péter alpolgármester, Dudás Enikő, Saját Nándor Imre 

képviselők /4 fő/ 

Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze Nikolett körjegyző, Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó. 

 

Szentes Dezső, Szalmatercs község polgármestere: Köszöntöm a megjelent képviselőket a 

szalmatercsi kultúrotthonban, amely a jövőben megújul, így reméljük, hogy a jövőbeni együttes 

üléseknek már egy szebb kultúrház ad majd helyet. Külön köszöntem Vincze Nikolett körjegyzőt és 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadót. Átadom a szót a székhely település polgármesterének, 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármesternek, és egyben felkérem az ülés levezetésére. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva község polgármestere 17 órakor az ülést megnyitja, 

tisztelettel köszönti Endrefalva, Szalmatercs, Szécsényfelfalu Önkormányzatok Képviselő-

testületeinek tagjait. Bejelenti, hogy az ülés összehívása szabályszerűen megtörtént. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testületi ülés mindhárom önkormányzat részéről határozatképes, mivel az 

endrefalvai 7 képviselő-testületi tagból 6 fő, a szalmatercsi 5 képviselő-testületi tagból 5 fő, a 

szécsényfelfalusi 5 képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van. Kéri, hogy a napirendet a kiküldött 

meghívó alapján állapítsák meg a testületek, majd szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, 

melyet endrefalvi 6 képviselő-testületi tagból 6, a szalmatercsi 5 képviselő-testületi tagból 5 fő, a 

szécsényfelfalui 4 képviselő-testületi tagból 4 fő egyhangúlag elfogadott. 

 

Az együttes ülés napirendje 

 

1./ A körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

 

2./ A körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

 

3./ A Körjegyzőség köztisztviselőire vonatkozó 2011. évre szóló teljesítménykövetelmények 

alapjául szolgáló célok meghatározása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

4./ Egyebek 
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NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 

 

1./ A körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva község polgármestere: Van-e valakinek kérdése, 

véleménye a kiküldött anyaggal kapcsolatban? Tőzsérné Dudás Erika részletesen leírta a módosítás 

okait, amely egyrészt a körjegyzők változásai miatt, másrészt a választások miatt szükségesek. A 

táblázatokban mindezek jól láthatóak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 

szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2011. (II.08.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 

2010. évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 1.234 E Ft-tal és kiadási 

főösszeg növekedését 1.234 E Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

(A módosított költségvetés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2011. (II.08.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 

2010. évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 1.234 E Ft-tal és kiadási 

főösszeg növekedését 1.234 E Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

(A módosított költségvetés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011. (II.08.) számú határozata 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 

2010. évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 1.234 E Ft-tal és kiadási 

főösszeg növekedését 1.234 E Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

(A módosított költségvetés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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2./ A körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva község polgármestere: A kiküldött anyagot mindannyian 

megkaptátok. Kiegészítésként megjegyezném, a körjegyzőségi köztisztviselők minden településen a 

törvényben előírt minimális illetményt kapják. Endrefalván az adós munkatárs nyugdíjba megy, 

február 1-től új dolgozó állt munkába. Szécsényfelfaluban is új dolgozó van most már főállásban. 

További változást hozott a költségvetési szerveknél dolgozó cafetéria keretének maximalizálása a 

költségvetési törvényben. 

Szentes Dezső, Szalmatercs község polgármestere: Köszönjük az előterjesztést, alapos volt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva község polgármestere: Ha nincs más kérdés, észrevétel, 

javaslom a körjegyzőség költségvetésének elfogadását az előterjesztésnek megfelelően! 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így a polgármesterek szavazásra bocsátották a kérdést. 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2011. (II.08.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 

2011. évi költségvetési tervezetét 33.970 E Ft bevételi és 33.970 E Ft kiadási 

főösszegek mellett jóváhagyólag elfogadja. 

(A költségvetés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2011. (II.08.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 

2011. évi költségvetési tervezetét 33.970 E Ft bevételi és 33.970 E Ft kiadási 

főösszegek mellett jóváhagyólag elfogadja. 

(A költségvetés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2011. (II.08.) számú határozata 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 

2011. évi költségvetési tervezetét 33.970 E Ft bevételi és 33.970 E Ft kiadási 

főösszegek mellett jóváhagyólag elfogadja. 
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(A költségvetés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva község polgármestere: Köszönjük a pénzügyi előadó 

munkáját és részvételét. 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 17.15 órakor távozott az ülésről. 

 

3./ A Körjegyzőség köztisztviselőire vonatkozó 2011. évre szóló teljesítménykövetelmények 

alapjául szolgáló célok meghatározása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva község polgármestere: Átadom a körjegyző nőnek a szót. 

Vincze Nikolett körjegyző: Megkaptátok a javasolt célokat, amelyek kidolgozásakor több település 

felállított céljait átnéztem, majd átgondolva a helyi célokat, próbáltam úgy megfogalmazni a 

követelményeket, amelyek megvalósításával jól működő, színvonalas körjegyzőségi hivatalok 

működhetnének. 

Szentes Dezső, Szalmatercs község polgármestere: Több ciklusban voltam már polgármester, de 

először fogadunk el teljesítménykövetelményeket, pedig a törvény előírja. 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva község polgármestere: Jó dolognak tartom, hiszen egy régi 

dolgozót már nagyon nehéz motiválni, továbbá mivel az illetményalap már évek óta nem változik, 

ezzel talán egy kicsit kompenzálni is lehet majd a jó munkateljesítményt. 

Józsa Zoltán, Endrefalva Község Önkormányzat képviselője: Mi lesz az eredménye az 

értékeléseknek? 

Vincze Nikolett körjegyző: A negatív és a pozitív értékelésnek is van következménye. 

Józsa Zoltán, Endrefalva Község Önkormányzat képviselője: Támogatom. 

Holecz Sándorné, Endrefalva Község Önkormányzat képviselője: Én is támogatom, jó ötletnek 

tartom. 

Csonka Tímea, Endrefalva Község Önkormányzat képviselője: Csatlakozom a támogatókhoz. 

Keresztes Imre, Szécsényfelfalu község polgármestere: Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos a 

motiváció. 

 

További kérdés, észrevétel nem lévén a polgármesterek szavazásra bocsátották a kérdést. 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011. (II.08.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése szerint - a 

Körjegyzőség Hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 2011. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező szervezeti célokat a következők 

szerint határozza meg: 

 

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek betartása, megfelelő alkalmazása. 

2. A Hivatal ügyintézésében a szolgáltató jelleg erősítése, az ügyfélbarát 

igazgatás eszközeinek és módszereinek fokozottabb érvényesítése: az ügyintézési 
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határidő betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és felvilágosítása, az 

ügyintézés törvényességi színvonalának emelése 

3. A körjegyzőségi hivatalok köztisztviselői közötti együttműködés elmélyítése, 

hatékonnyá tétele. 

4. A gyakran változó feladatok, jogszabályok ismerete és pontos végrehajtása, 

valamint a jó színvonalú munkavégzéshez szükséges ismereteket megszerzése 

érdekében a köztisztviselők képzése, továbbképzése. 

5. A térségben működő helyi és területi államigazgatási szervekkel való 

kapcsolattartás, jó munkakapcsolat kialakítása és fenntartása. 

6. Az ellenőrzésre jogosult külső szervek ellenőrzési tervében a körjegyzőségre, 

illetve az önkormányzatokra vonatkozó ellenőrzéseinek eredményes és 

határidőben történő megvalósításának elősegítése. 

7. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 

8. A hatósági munka színvonalának és eredményességének emelése. 

9. A képviselő-testület működése során az eredményesség és hatékonyság 

biztosítása, a döntések alapját képező előterjesztések elkészítése. 

10. A képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak határidőben történő, 

maradéktalan végrehajtása. 

11. Az Önkormányzat és a Körjegyzőség 2011.évi költségvetésének teljesítése a 

likviditás biztosítása, a fizetőképesség megtartása, a kötelező feladatok ellátása. 

12. Az önkormányzat, valamint a körjegyzőség költségvetésének tervezése, 

módosítása és a félévi valamint az éves beszámolók előkészítése a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. 

13. Az önkormányzat gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési 

rendszerének továbbfejlesztése, keresve a lehetőséget a költségtakarékosabb, 

koncentráltabb feladatellátásra. 

14. Az önkormányzat pályázati elszámolásainak segítése. 

15. A közfoglalkoztatás eredményes végrehajtása. 

16. Adóhiány és adóhátralék csökkentése, tárgyévi helyi adóbevételek beszedése. 

17. A körjegyzőség, illetve az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó 

adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése. 

18. Az önkormányzatok rendezvényeinek segítése. 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, illetve a polgármestert, hogy a fenti 

kiemelt célok alapján az egyéni teljesítménykövetelmények megállapításáról, 

majd értékeléséről a vonatkozó rendelkezések alapján gondoskodjon. 

 

Határidő: teljesítménykövetelmény meghatározására: 2011. február 28. 

  teljesítményértékelés elkészítésére:  2011. december 31. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011. (II.08.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése szerint - a 

Körjegyzőség Hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 2011. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező szervezeti célokat a következők 

szerint határozza meg: 
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1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek betartása, megfelelő alkalmazása. 

2. A Hivatal ügyintézésében a szolgáltató jelleg erősítése, az ügyfélbarát 

igazgatás eszközeinek és módszereinek fokozottabb érvényesítése: az ügyintézési 

határidő betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és felvilágosítása, az 

ügyintézés törvényességi színvonalának emelése 

3. A körjegyzőségi hivatalok köztisztviselői közötti együttműködés elmélyítése, 

hatékonnyá tétele. 

4. A gyakran változó feladatok, jogszabályok ismerete és pontos végrehajtása, 

valamint a jó színvonalú munkavégzéshez szükséges ismereteket megszerzése 

érdekében a köztisztviselők képzése, továbbképzése. 

5. A térségben működő helyi és területi államigazgatási szervekkel való 

kapcsolattartás, jó munkakapcsolat kialakítása és fenntartása. 

6. Az ellenőrzésre jogosult külső szervek ellenőrzési tervében a körjegyzőségre, 

illetve az önkormányzatokra vonatkozó ellenőrzéseinek eredményes és 

határidőben történő megvalósításának elősegítése. 

7. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 

8. A hatósági munka színvonalának és eredményességének emelése. 

9. A képviselő-testület működése során az eredményesség és hatékonyság 

biztosítása, a döntések alapját képező előterjesztések elkészítése. 

10. A képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak határidőben történő, 

maradéktalan végrehajtása. 

11. Az Önkormányzat és a Körjegyzőség 2011.évi költségvetésének teljesítése a 

likviditás biztosítása, a fizetőképesség megtartása, a kötelező feladatok ellátása. 

12. Az önkormányzat, valamint a körjegyzőség költségvetésének tervezése, 

módosítása és a félévi valamint az éves beszámolók előkészítése a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. 

13. Az önkormányzat gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési 

rendszerének továbbfejlesztése, keresve a lehetőséget a költségtakarékosabb, 

koncentráltabb feladatellátásra. 

14. Az önkormányzat pályázati elszámolásainak segítése. 

15. A közfoglalkoztatás eredményes végrehajtása. 

16. Adóhiány és adóhátralék csökkentése, tárgyévi helyi adóbevételek beszedése. 

17. A körjegyzőség, illetve az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó 

adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése. 

18. Az önkormányzatok rendezvényeinek segítése. 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, illetve a polgármestert, hogy a fenti 

kiemelt célok alapján az egyéni teljesítménykövetelmények megállapításáról, 

majd értékeléséről a vonatkozó rendelkezések alapján gondoskodjon. 

 

Határidő: teljesítménykövetelmény meghatározására: 2011. február 28. 

  teljesítményértékelés elkészítésére:  2011. december 31. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
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Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2011. (II.08.) számú határozata 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése 

szerint - a Körjegyzőség Hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 2011. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező szervezeti célokat a következők 

szerint határozza meg: 

 

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek betartása, megfelelő alkalmazása. 

2. A Hivatal ügyintézésében a szolgáltató jelleg erősítése, az ügyfélbarát 

igazgatás eszközeinek és módszereinek fokozottabb érvényesítése: az ügyintézési 

határidő betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és felvilágosítása, az 

ügyintézés törvényességi színvonalának emelése 

3. A körjegyzőségi hivatalok köztisztviselői közötti együttműködés elmélyítése, 

hatékonnyá tétele. 

4. A gyakran változó feladatok, jogszabályok ismerete és pontos végrehajtása, 

valamint a jó színvonalú munkavégzéshez szükséges ismereteket megszerzése 

érdekében a köztisztviselők képzése, továbbképzése. 

5. A térségben működő helyi és területi államigazgatási szervekkel való 

kapcsolattartás, jó munkakapcsolat kialakítása és fenntartása. 

6. Az ellenőrzésre jogosult külső szervek ellenőrzési tervében a körjegyzőségre, 

illetve az önkormányzatokra vonatkozó ellenőrzéseinek eredményes és 

határidőben történő megvalósításának elősegítése. 

7. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 

8. A hatósági munka színvonalának és eredményességének emelése. 

9. A képviselő-testület működése során az eredményesség és hatékonyság 

biztosítása, a döntések alapját képező előterjesztések elkészítése. 

10. A képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak határidőben történő, 

maradéktalan végrehajtása. 

11. Az Önkormányzat és a Körjegyzőség 2011.évi költségvetésének teljesítése a 

likviditás biztosítása, a fizetőképesség megtartása, a kötelező feladatok ellátása. 

12. Az önkormányzat, valamint a körjegyzőség költségvetésének tervezése, 

módosítása és a félévi valamint az éves beszámolók előkészítése a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. 

13. Az önkormányzat gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési 

rendszerének továbbfejlesztése, keresve a lehetőséget a költségtakarékosabb, 

koncentráltabb feladatellátásra. 

14. Az önkormányzat pályázati elszámolásainak segítése. 

15. A közfoglalkoztatás eredményes végrehajtása. 

16. Adóhiány és adóhátralék csökkentése, tárgyévi helyi adóbevételek beszedése. 

17. A körjegyzőség, illetve az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó 

adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése. 

18. Az önkormányzatok rendezvényeinek segítése. 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, illetve a polgármestert, hogy a fenti 

kiemelt célok alapján az egyéni teljesítménykövetelmények megállapításáról, 

majd értékeléséről a vonatkozó rendelkezések alapján gondoskodjon. 

 

Határidő: teljesítménykövetelmény meghatározására: 2011. február 28. 

  teljesítményértékelés elkészítésére:  2011. december 31. 

Felelős: polgármester, körjegyző 
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4./ Egyebek 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva község polgármestere: A cafetériával kapcsolatban el 

szeretnénk mondani, hogy tárgyalunk cégekkel, akiktől a dolgozóknak az utalványokat meg 

tudnánk rendelni. Átadom a szót a körjegyzőnek. 

Vincze Nikolett körjegyző: A törvény meghatározza a választható juttatások körét, valamint a 

hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban további választható juttatásokat is 

meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja. 

Amennyiben a cégekkel történő tárgyalások eredménye az lesz, hogy a jogszabályi feltételek 

mellett a dolgozóknak kedvezőbb mértékű juttatásokat tudunk adni, valószínűleg módosítani fogjuk 

a közszolgálati szabályzatot. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva község polgármestere, valamint Szentes Dezső, Szalmatercs 

község polgármestere megköszönte a három önkormányzat képviselőinek jelenlétét az együttes 

ülésén. Több kérdés, hozzászólás nem lévén Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester a nyílt ülést 

17
30 

órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes     Vincze Nikolett 

polgármester           körjegyző 


