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Községek Körjegyzőségét alkotó Képviselő-

testületek 2011. december 14-én megtartott 

együttes testületi ülésének jegyzőkönyve 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét alkotó Képviselő-

testületek 2011. december 14-én 17
00

 órakor, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) - II. 

András Közösségi Házban (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 4.) megtartott együttes testületi üléséről. 
 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Szentes Dezsőné képviselő 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Takács Tamás képviselő 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

Keresztes Imre polgármester 

Licskó Ottó Péter alpolgármester 

Dudás Enikő képviselő 

Saját Nándor Imre képviselő 

Tanácskozási joggal részt vett: 

Vincze Nikolett körjegyző 

Máté Csaba divízióvezető (17
00

-tól 18
00

-ig) 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes, mint a gesztorönkormányzat polgármestere üdvözli a képviselő-testületeket az 

együttes testületi ülésen, megállapítja, hogy Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

teljes létszámmal (7 fő), Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete teljes létszámmal (5 

fő) és Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 fő létszámmal az együttes ülésén 

megjelent, így a képviselő-testületek mindegyike határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. A 

szalmatercsi jegyzőkönyv-hitelesítésére javasolja Takács Tamás és Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőket. 

Javasolja a napirendi pontok módosítását: 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Nagyon sok 

szeretettel köszöntöm Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségét létrehozó 

Képviselő-testületek tagjait. Külön köszöntöm Máté Csaba urat az ÉRV Zrt. Divízióvezetőjét. Javaslatot 

teszek a napirendi pontok módosítására. Javaslom fölvenni az 1. napirendi pontnak a vízi közművek 

üzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztését zárt ülés keretén belül, melynek előterjesztője Máté Csaba úr 

lesz. 2. napirendi pontnak a Szécsényi Szennyvíz Agglomerációs Önkormányzati Társulás társasági 

szerződésének módosítását. A továbbiakban a napirendi pontok változatlanok maradnak. Aki ezzel 

egyetért, kéz felnyújtással szavazzon. 
 

Napirend javaslat tervezet: 

1./ A körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

2./ Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

3./ A Körjegyzőség köztisztviselőire vonatkozó 2012. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául 

szolgáló célok meghatározása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

4./ Egyebek 
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Napirend javaslat módosított: 

1./ Vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztés (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Máté Csaba divízióvezető 

2./ Szécsényi Szennyvíz Agglomerációs Társulás társasági szerződés módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3./ A körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

4./ Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

5./ A Körjegyzőség köztisztviselőire vonatkozó 2012. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául 

szolgáló célok meghatározása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

6./ Egyebek 

 

A Képviselő-testületek a napirend módosítását egyhangúan elfogadták. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1./ Vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztés (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Máté Csaba divízióvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelt el. 

 

2./ Szécsényi Szennyvíz Agglomerációs Társulás társasági szerződés módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: A következő 

napirendi pont megtárgyalásánál is kérnénk Máté Csaba divízióvezető úr segítségét. Bizonyára mindenki 

emlékszik rá, hogy a szennyvíztelep felújítására pályázatot fogunk benyújtani. Erre alakítottuk meg a 

Szécsényi Szennyvíz Agglomerációs Önkormányzati Társulást. Arról, hogy a pályázatot benyújthassuk, 

már a képviselő-testületek határoztak. A pályázat benyújtásához érkeztünk és a társasági szerződést 

kellene úgy módosítanunk, hogy jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás legyen. 

Szentes Dezső Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: Hogy legyen számlaszámunk, 

adószámunk, egyéb, de Máté Csaba úr is belefolyt ebbe, mint külső szakértő, átadjuk neki a szót. 

Máté Csaba divízióvezető: Valamikor a nyáron lett megalakítva a Szécsényi Szennyvíz Agglomerációs 

Társulás. Akkor a pályázat előkészítési szakaszban voltak az Agglomerációs Társulásban érintett 

települések, amely 15 települést fed le. A kistérségen kívül még ide tartozik Szalmatercs és Karancsság 

község is. A Szécsényi Szennyvíztisztító Telep felújítására a hatóság kötelezte a tulajdonosokat, mind a 

15 önkormányzatot. Ezért egy KEOP-1.2.0-0911-es pályázati csomag kitöltésével próbálják a szükséges 

fedezetet az önkormányzatok megteremteni. A pályázat saját ereje rendelkezésre áll a Vízmű Kft.-nél 

régebben fel nem használt amortizációs pénzeszközökből. Akkor mi a társulást úgy alakítottuk meg, hogy 

a társulási szerződés tulajdonképpen teljesen megfeleljen a jogi személyiségű társaságnak, de akkor a 

gyorsaság miatt nem került bejegyzésre és így egy sima önkormányzati társulás lett létrehozva, mert az 

akkori feladatok ellátására az bőven elég volt. Januárban benyújtásra kerülnek a pályázatok. Ez kicsit 

bonyolultabb, mint más pályázatok, mert itt a kétfordulós pályázati kiírásból egyfordulóst csináltak. A 

pályázattal együtt be kell nyújtani például a közbeszerzési kiírást is. Tehát egy teljes közbeszerzési tender 

dokumentációt is el kell készítni a pályázat mellé. A kettőt párhuzamosan fogják majd elbírálni. Ez 

egyébként az időt gyorsítja, de természetesen az előkészítő munkát bonyolultabbá teszi. A dolog lényege 

- ami összefügg a víziközmű törvénnyel - ha a Kft. megszűnik, amelyben benne van az a pénzeszköz, ami 

ennek a beruházásnak a saját erejét biztosítja, ezt valahová át kell tenni. Ezt nem tehetjük át egy gesztor 

önkormányzat számlájára, mert ott megjelenik az önkormányzat alszámláján, de ha az önkormányzatok 

egy jogi személyiségű önkormányzati társulást hoznak létre, aminek külön adószáma, külön 
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bankszámlaszáma és minden szükséges adata meg van, akkor ez egy önálló jogi személyiség. Teljesen 

önállóan működik és vagyonnal is rendelkezhet. Ezt az új víziközmű törvény is elismeri. Víziközmű 

vagyon települési önkormányzat, Magyar Állam és önkormányzati társulás tulajdonában lehet. Innentől 

kezdve a megépülő szennyvíztisztító telep elsősorban az önkormányzati társulás tulajdonába fog kerülni, 

amely társulásban a különböző tagoknak a tulajdoni hányada most a társulási megállapodásban rögzítve 

van. Tehát igazság szerint mindenkinek meg van benne a tulajdoni hányada. Pontosan ezért kell a most 

nem jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, olyanná alakítani, hogy az jogi 

személyiséggel rendelkezzen. A határozati javaslat Önök előtt van, pár tételben kell módosítani az 

önkormányzati társulást. Formainak látszik a változás, de lényeges tartalmi elemei vannak a változásnak. 

Pontosan azért, hogy a jövőben egyszerűbb legyen az önkormányzatoknak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Köszönjük szépen, 

mind a két napirendi pontban a kimerítő eligazítást, reméljük, hogy mindenki megértette. Kérdés, 

vélemény, hozzá szólás? 

Józsa Zoltán Endrefalva Község Önkormányzatának képviselője: A társulás tagjainak vagyoni 

részesedése a 2. számú mellékletben megjelölt tulajdoni hányadok szerint hol található? 

Szentes Dezső Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: A tulajdoni hányadot, mikor a 

társulási megállapodást elfogadtuk, kiosztották részetekre, ez annak a melléklete. Ezt csak a változás 

miatt hoztuk. Ugyanis amikor a testület a felhatalmazást adta a polgármesternek, hogy megalakítsuk ezt a 

társulást, akkor a társulási szerződés ott volt és ott volt mellette, hogy mennyi tulajdoni résszel 

rendelkezik az önkormányzat, hány szavazat szükséges a döntéshez, stb. Általában lakosságarányosan 

vannak felosztva a települések tulajdoni részei. 

Máté Csaba divízióvezető: Szennyvíz fogyasztás alapján vannak a tulajdoni hányadok megállapítva. Nem 

szeretném a tulajdoni hányad kiszámítását elmagyarázni, mert nagyon bonyolult. 

Józsa Zoltán Endrefalva Község Önkormányzatának képviselője: Köszönöm. 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Még valakinek 

kérdés? 

Takács Tamás Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselője: A jogi személyiségű társulásnak, 

ami most lesz, kell külön vezető vagy ügyvezető? 

Máté Csaba divízióvezető: A társulási tanács tulajdonképpen már megalakult. Formailag teljesen úgy 

hozta létre a tulajdonosi kör, mintha jogi személyiséggel rendelkező lenne, készülve arra, hogy előbb-

utóbb úgyis azt kell csinálni. A társulási tanács a 15 polgármesternek a közössége, ahol már az 

alakulásnál le lett fixálva, hogy milyen döntési mechanizmus van, ha jól emlékszem 50 % és minimum 8 

igen kell. Ez azért hangzik furcsán, mert a 15-ből 8 is több mint 50 %, de ugye mindenkinek más a 

tulajdoni hányada és ne legyen az, hogy minden esetben a nagyobb települések elviszik a szavazást. A 

képviselt települések számában is, meg a tulajdoni hányadban is meg kell lenni, úgyhogy ez a tanács 

tulajdonképpen megalakult és azt is eldöntötték, hogy a tanácsnak a vezetője a Rimóc Község 

Önkormányzata, egyéb más praktikus okok miatt is. Ez a része nem változik a dolognak. 

Szentes Dezső Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: Jó is volt így, hogy ösztönöztük 

a százalékos szavazást, illetve a 8 önkormányzatot is, mert volt tapasztalatunk arra is, hogy a nagyok 

elvitték a szavazást. 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Van még valakinek 

kérdése? Ha nincs, szavazzunk! 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

177/2011.(XII.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szécsényi 

Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést. 
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A képviselő-testület az önkormányzati társulás, jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulássá történő átalakítását támogatja, így a módosított 

megállapodást elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2011.(XII.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szécsényi 

Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület az önkormányzati társulás, jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulássá történő átalakítását támogatja, így a módosított 

megállapodást elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2011.(XII.14.) számú határozata 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület az önkormányzati társulás, jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulássá történő átalakítását támogatja, így a módosított 

megállapodást elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Máté Csaba divízióvezető 18
00 

órakor távozott az ülésről. Csóriné Botyánszki Ágnes, Endrefalva Község 

Önkormányzatának polgármestere 18
.00

 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18 
15

 perckor folytatódott. 
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3./ A körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester  

 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: A körjegyzőség 

2011. évi költségvetésének módosítása a következő napirendi pont. Az írásos anyagot mindenki 

megkapta. Van kérdés ezzel kapcsolatban? Észrevétel? Elég bőven ki van fejtve, mit, miért kell 

módosítanunk. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármesterek szavazásra bocsátották a költségvetés módosítását. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

178/2011.(XII.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetés bevételi főösszeg növekedését 195 E Ft-tal és kiadási főösszeg 

növekedését 195 E Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2011.(XII.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetés bevételi főösszeg növekedését 195 E Ft-tal és kiadási főösszeg 

növekedését 195 E Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2011.(XII.14.) számú határozata 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. 

évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 195 E Ft-tal és kiadási főösszeg 

növekedését 195 E Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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4./ Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Amiért 

tulajdonképpen összejöttünk, az a körjegyző nő beszámolója. A körjegyzőség munkájáról tart értékelést. 

Az év elején tartottunk együttes ülést a költségvetés tárgyalásakor, de azóta a körjegyzőséget is érintő 

dolgokat minden testület külön-külön fogadta el. Úgy gondoltuk, hogy a körjegyzői beszámolót 

hallgassuk meg így együtt, felkérem a jegyző nőt a beszámoló megtartására. 

Vincze Nikolett körjegyző: Köszönöm. Igazából nem terveztem írásbeli előterjesztést, mert úgy 

gondoltuk, szóban sokkal közvetlenebb, érthetőbb, elmondani a beszámolót, viszont az adatok kigyűjtése 

során merült fel bennem, hogy mégis csak jobb lenne ezeket a számokat látni is, miközben beszámolok a 

körjegyzőség munkájáról. Tehát csak egy vázlatot írtam, amelyen keresztül szeretném bemutatni 

munkánkat. Az önkormányzati törvény mondja ki, hogy a körjegyzőnek évente egyszer be kell számolnia 

a képviselő-testületeknek a körjegyzőség munkájáról. Egy olyan vázlatot készítettem, amely bemutatja, 

mennyi mindent kell csinálnunk egy körjegyzőségen belül a hatósági feladatok mellett. 53.00 Az első 

feladatcsoport - amely szerintem kimagasló - a képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos feladatok, 

amelyek az ülések számából is következtethető. Például a jegyzőkönyv elkészítési feladatok. 

Számszerűen a vázlatban található meg az egyes községekhez tartozó ülések és jegyzőkönyvek száma. Az 

ülések végén lévő zárt ülésekről is külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A 2011.12.20-ai endrefalvai, 

illetve a szécsényfelfalui 2011.12.22-ei ülés azért van fél kövérrel jelölve, mert az még nem történt meg, 

de bele számoltam, hogy egy teljes évet tudjunk nézni. Láthatják az összes jegyzőkönyvek számát, a 

CKÖ ülések számát, a bizottsági üléseket és egy összesen számot is, amely 101 db jegyzőkönyvet takar. 

Ez hetente két jegyzőkönyvet jelent. A jegyzőkönyveknél el kell mondanom, hogy az utóbbi időszakban 

már van benne segítségem, mert képtelenség volt tartani a jegyzőkönyv elkészítésére vonatkozó határidőt. 

A képviselő-testületek is eltérőek voltak abban, hogy mennyire legyen egy jegyzőkönyv részletes. Volt, 

akik részletesebbet szerettek volna, volt, akik kevésbé. Tehát igazodni kellett a különböző igényekhez is. 

Segítséget jelentett számunkra ezért is, amikor bevezetésre került a hangfelvétel. Könnyebb így felidézni 

a történteket, valamint a dolgozók is ezek alapján írják meg a jegyzőkönyveket, hiszen az ő leterheltségük 

miatt sem várható el, hogy este akár 10-11-ig is ott legyenek. A jegyzőkönyveket természetesen mindig 

átnézem, kiegészítem a jegyzeteim alapján. A határozatok számát tekintve érdekesség, hogy melyik 

testület, hány határozatot hozott, mennyi CKÖ határozat volt és mennyi bizottsági. A határozatok 

végrehajtása is feladatot jelent. Egy beszámoló elfogadása előtt annak előkészítése is munka vagy éppen a 

határozatba foglalt elkövetkezendő feladat végrehajtása is. A rendeletek száma a 2011. év esetében a 

következőképpen alakult: Endrefalván 10, Szalmatercsen 16, Szécsényfelfaluba 14 rendelet került 

elfogadásra. Szalmatercs tartotta meg a falugyűlést ebben az évben, közmeghallgatás mind a 3 településen 

volt. A közmeghallgatás egy nyilvános ülés, ahol a lakosok közérdekű javaslatokat előterjeszthetnek. 

Szécsényfelfaluban voltak is bőven lakosok, Szalmatercsen egy lakos volt, míg Endrefalván nem jelent 

meg egy lakos sem. Ezen a téren a CKÖ-ket tekintve van probléma. Endrefalván nem tartották meg a mai 

napig a minimum 4 ülést. Két település CKÖ-je nem tartotta meg a közmeghallgatását sem, amely a jövő 

évi feladatalapú támogatásukat valószínűleg befolyásolni fogja, hisz a CKÖ-k tevékenységét a 

jegyzőkönyvek és az abban lévő érdemi munkát fogják vizsgálni és értékelni. Erre felhívtam minden 

elnök figyelmét. Az elnök feladata a testületi ülés összehívása, ebben többet nem tudunk tenni. Ami 

megnehezíti a feladatokat, a napi munkát, a folyamatos ellenőrzések. Kigyűjtöttem pár ellenőrzést, lehet 

látni, hogy melyik szerv, melyik településen, mit nézett. A felsorolt további ellenőrzések nem közvetlenül 

a körjegyzőséget érintik, hanem az önkormányzathoz kapcsolódnak inkább, de valamilyen úton-módon 

részt kellett benne venni a dolgozóknak is. A körjegyzőségnél, amikor ide kerültem az irattározási 

rendszert ellenőrizte a Kormányhivatal. Majd Szécsényfelfaluban a falugondnoki szolgálatot többször is 

ellenőrizték. Voltak kisebb hiányosságok, amelyeket azóta próbáltunk pótolni. Szécsényfelfaluban az 

MVH ellenőrizte az élelmiszersegély szétosztását is. A körjegyzőségnél a TAKARNET rendszer 

használatát ellenőrizte a földhivatal. Mind a három településen lezajlottak a belső ellenőrzések, majd 

Szalmatercsen a falugondnoki szolgálatot ellenőrizte a MÁK több évet visszamenőleg. További 

ellenőrzések volt még az ÉMOP-os, a Vis maior pályázatok, a TRFC pályázat, illetve az APEH is volt 

kint az élelmiszersegély szétosztást ellenőrizni, amelyben nagy segítség volt Holecz Sándorné, az 

Alapszolgáltatási Központ vezetője. Az élelmiszersegély szétosztását a körjegyzőség két településén 
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köztisztviselők végzik. Itt Endrefalván az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének munkáját dicséri, így az 

ellenőrzésen is ő vett részt. Az ellenőrzések több esetben tártak fel hiányosságokat. Főleg szabályzatok 

terén vagyunk elmaradva, amit tudtunk, helyrehoztunk. Igazából nem az ellenőrzés és az ellenőrök ittléte 

a sok idő, hanem az időkiesés az ellenőrzés alatt, illetve rákészülés az ellenőrzésekre. A személyi 

változásokat vettem sorba a harmadik témakörben. Itt is nagyon sok átalakulás történt a körjegyzőségen 

belül, amelyet a lakosok szinte nem is vettek észre, de egy ilyen kis szervezetnél mi éreztük. 

Szécsényfelfalu vonatkozásában 1 fő megbízási jogviszonyát megszüntettük, 1 főt áthelyezéssel 

átvettünk, 1 fő jogviszonyát felmentéssel megszüntettük. Az utóbbi nyugdíjba vonulása miatt kérte 

felmentését. 1 fő dolgozó munkakörét pedig megváltoztattuk, hiszen a nyugdíjba vonuló helyére került 

áthelyezésre a dolgozó. Szalmatercsen nem volt változás, egy GYES-en lévő dolgozó munkakörét 

helyettesítéssel láttuk el ebben az évben. Endrefalván szintén volt egy felmentéssel megszüntetett 

jogviszony, a helyére egy új dolgozó került kinevezésre. Úgy látom, hogy minden változás nagyon pozitív 

hatással volt a körjegyzőség munkájára. Személyügyi feladatok voltak a munkakörök, a munkaköri 

leírások, a besorolások átvizsgálása, változtatása is. Az egyik belső ellenőrzés például erre terjedt ki. Ezek 

mind átvizsgálásra kerültek, hogy mindenki jó helyen van-e besorolva, megfelelő mértékű pótlékot kap-e. 

Amely elgondolkodtató, az a műszaki ügyintéző további alkalmazásának módja, hiszen tudhatjuk, hogy a 

műszaki ügyintéző szintén körjegyzőségi dolgozó és Karancsság bejelentette kiválási a társulásból. Ezen 

ok miatt pénteken lesz társulási ülés az érintett önkormányzatoknak. Két lehetőség van. Vagy valamelyik 

önkormányzat átvállalja a karancssági kieső munkaidőt vagy csökkenteni kell a dolgozónak a 

munkaidejét. A másik átgondolandó feladat, hogy jelenleg nincsen anyakönyvvezető Szécsényfelfaluban. 

Ezt szerettünk volna úgy megoldani, hogy az egyik dolgozóval elvégeztettük volna az anyakönyves 

tanfolyamot, de nem indult anyakönyvvezetői tanfolyam a megyében ebben az évben. Úgyhogy ezt sajnos 

nem sikerült megoldani. Nehézséget okozott és ez folyamatosan probléma a dolgozóknak a szabadságok 

kiadása. Ahol két dolgozó van, megpróbálnak ők maguk egyeztetni, ki, mikor tud elmenni, de azt hiszem, 

hogy szinte a működést veszélyezteti, ha az egyik elmegy szabadságra, mert a másik jóformán ki sem 

mehet az irodából egész nap. Probléma volt, hogy az előző évről áthozott felhalmozódott szabadságokkal 

még több szabadságot kellett kiadni ebben az évben. A továbbképzések tekintetében elmondhatjuk, hogy 

Endrefalván egy fő pénzügyi előadó megszerezte az államháztartási mérlegképes könyvelői képzettséget. 

Előírtak a költségvetési szervek vezetői részére is egy továbbképzési kötelezettséget, amely nem csak a 

körjegyzőt, hanem az önkormányzati vezetőket is érintette. Ez egy főként szervezetrendszerrel, FEUVE 

rendszerrel kapcsolatos képzés volt, amely után elektronikusan minden vezető sikeresen levizsgázott, meg 

is kaptuk a tanúsítványokat. A jövőben mindenféleképpen szükséges anyakönyvvezetői tanfolyam 

elvégzése, illetve az új dolgozónak a közigazgatási alapvizsga megszerzése, mely kötelező is. Folyamatos 

feladatok mindezek mellett a hatósági, államigazgatási, önkormányzati feladatok, az ügyfelek 

tájékoztatása. Az igazgatási feladatok legnagyobb részét a szociális igazgatási feladatok teszik ki, így igen 

nagy teher a szociális eljárások nyomon követése, hiszen a leggyakrabban változó törvény a szociális 

törvény. Mindezek mellett a kifizetéseket mind a három településen le kell bonyolítani, amely azért nagy 

feladat, mert a kistelepüléseken, illetve Endrefalva vonatkozásában bizonyos ellátások helyi kifizetéssel 

történnek. Valószínűleg a folyamatos jogszabályváltozások is okozói a folyamatos statisztikai 

adatszolgáltatásoknak. Nincs olyan hét, hogy ne kérnének valamilyen nyilvántartást, adatgyűjtést az 

önkormányzattól. A jogsegélykérések más szervektől, adatszolgáltatás- és környezettanulmány kérések 

hetente érkeznek. Mindezeken felül kiemelt feladat volt 2010-ben az önkormányzati választás, majd a hat 

alakuló ülés lebonyolítása. Ez a három települési képviselő-testületet és a három CKÖ-t jelenti. Ezt 

követően jöttek Szalmatercsen a bizottsági alakuló ülések, összesen három. 2011. januárjában a területi 

kisebbségi választás is zökkenőmentesen lezajlott mind a három településen. 2011. októberében a 

népszámlálás volt nagyobb feladat még. Szécsényfelfalu esetében újabb feladat volt az évközbeni 

bankváltás, illetve voltak problémák az adókivetések elmaradása miatt is, de ezt is sikerült helyrehozni. Itt 

foglaltam össze a vázlatban a pályázatok, hiánypótlások, elszámolások, dokumentálások folyamatos 

végzését is. Ez érinti a dolgozókat akkor is, ha külső cég írja a pályázatot vagy rakja össze a kifizetési 

kérelmet, hiszen sok adatot kérnek tőlük a pályázatíró cégek is. A vezetői programomban benne volt a 

honlapok aktualizálása is. Ezen a téren is voltak előrelépések, illetve a kész jegyzőkönyvek Endrefalva és 

Szalmatercs esetében elérhetőek a honlapon. Megemlíteném még a rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatokat is, hiszen voltak átadások, falunapok, amelyekből a dolgozók mind kivették a részüket. Az 

újságok, önkormányzati tájékoztatók - bár nem jegyzői feladat – többször is megjelentek. Kigyűjtöttem 
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ezt is. Endrefalván ebben az évben négy, Szécsényfelfaluban négy, Szalmatercsen egy Hírmondó jelent 

meg. Végezetül mivel ma volt egy megyei értekezlet a jegyzőknek, szeretnék pár gondolatot azzal 

kapcsolatban is megosztani. Az értekezleten jelen volt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból az 

államtitkárasszony és a járásokról beszélt. Van egy kormányhatározat, az 1299/2011-es, amely a járások 

kialakításáról szól. Elmondása alapján volt több változat is, hogy hogyan szervezzék a járásokat, végül a 

közepes-nagyobb típusú járásokat választották. Ez azt jelenti, hogy egy járási székhely sem lehet 

messzebb egy településtől 30 km-re, illetve fél óránál ne kelljen többet utazni, hogy a székhely elérhető 

legyen. Egy járáson belül egy járási székhely lehet, még akkor is, ha több város van, de figyelembe vették 

a közlekedési viszonyokat is. A tervek szerint az önkormányzatoktól az államigazgatási feladatok 

átkerülnek a járási hivatalokba. A szabálysértések, amelyek jelenleg jegyzői feladat 2012. április 1-től 

már a kormányhivatalokhoz kerül. Ezt követően a törvényességi jogkörrel kapcsolatos változásokat 

ismertették. A jövőben a kormányhivatalok az önkormányzatokra 4 esetben felügyeleti bírságot 

szabhatnak majd ki. Az egyik ilyen eset, ha a jegyzőkönyvek nem kerülnek beküldésre határidőben, 

második ha a polgármester vagy a jegyző az adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre nem tesz 

eleget. Harmadik, ha a kormányhivatal a polgármester ellen fegyelmi eljárást kezdeményez, és ezt a 

képviselő-testület nem teszi meg határidőre, illetve negyedik eset, hogy ha a bíróság úgy határoz, hogy a 

testület alkosson meg egy hiányzó rendeletet és azta  testület határidőre nem teszi meg. Szankció lesz az 

is a tervek szerint, hogy a központi költségvetésből érkező támogatásokat fogják visszatartani. Ha egy 

önkormányzat nem alkot meg egy rendeletet, amelyet előírnak, akkor a kormányhivatal bírósághoz fordul 

majd, a bíróság nemperes eljárásban határoz, ad egy határidőt az önkormányzatnak a rendeletalkotásra. 

Amennyiben ezt nem teszi meg a testület, akkor a kormányhivatal fogja megalkotni a rendeletet a 

településre vonatkozóan. A testület ezt módosíthatja majd, akár már a következő ülésen is, de nem 

idézheti újra elő azt a jogsértő állapotot, amelyet a rendelet hiánya okoz. A kormányhivatal a jövőben 

javaslattal élhet a testületek felé, adatot, információt kérhet, ez bele kerül az önkormányzati törvénybe. 

Amely itt módosul, hogy ha ők javaslatot tesznek a testület felé, kötelező lesz a testületnek megtárgyalni, 

döntést kell hozni az ügyben. Amennyiben a döntés nemleges és nem fogadják el a kormányhivatal 

javaslatát, akkor azt indokolni kell és indoklással alá kell támasztani. Módosítás az is, hogy a 

kormányhivatal is összehívhatja a testületi ülést. Röviden ennyit szerettem volna a mai értekezletről 

megemlíteni. Ha esetleg van kérdés, szívesen válaszolok. Köszönöm, hogy meghallgattak és itt szeretném 

megköszönni a bizalmat felém, illetve a megválasztásomat is, remélem az egy év alatt a hozzám fűzött 

reményeket sikerült valamelyest megvalósítanom, illetve nem okoztam csalódást és haladunk ezen az 

úton tovább. Köszönöm. 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Mi is köszönjük. 

Van-e valakinek kérdése? 

Keresztes Imre Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának polgármester: Nagyon részletes beszámoló 

volt. Kicsit el is szomorodtunk a végére, amely a mai salgótarjáni értekezleten hallottakra vonatkozik. 

Arra kérem a testületeket, gondolkozzanak el, hogy kell-e ez a 101 darab jegyzőkönyv, szükséges-e ennyi 

testületi ülés. Úgy gondolom, a jegyzőnőnek óriási a munkabíró képessége, de ezt nem biztos, hogy 

sokáig tudja csinálni az elmondottak miatt, büntetéseket pedig egyik önkormányzat sem szeretne kapni. 

Köszönöm. 

Józsa Zoltán Endrefalva Község Önkormányzatának képviselője: Vannak, azért átfedések is a közös 

testületi ülések, vagy a zárt ülések miatt, nem? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen a közös testületinél van átfedés, amely mind a három testületnél 

megjelenik. Ilyen testületi ülés eddig egy volt, amely azt jelenti akkor, hogy 2 jegyzőkönyvvel van 

kevesebb. A zártnál nincs átfedés, mert a zárt ülést külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Józsa Zoltán Endrefalva Község Önkormányzatának képviselője: Köszönöm szépen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Viszont látszik, hogy 

minden képviselő-testület milyen szorgalmas, mert nem csak a minimális 6 testületi ülésünk van meg egy 

évben, hanem 15 vagy 18. 

Szentes Dezső Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: Akkor kedves jegyzőnő, ha a 

polgármester kollégák és a képviselő-testületek megengedik, megköszönjük a 2011. évi munkáját Én 

voltam az, aki nem ismertem a jegyzőnőt a kinevezése előtt, de a kollégámhoz csatlakozva azt mondom, 

nagyon strapabíró és kérem a polgármestereket és a testületeket, gondoljuk meg, meglehet-e egy embert 

ennyire terhelni. Remélem, továbbra is együtt dolgozhatunk még sokáig. Nagyon szeretném, ha a 
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körjegyzőség még sokáig megmaradhatna ebben a formában, reménykedünk ebben, de ez majd az 

elkövetkezendő időszakban kiderül. Köszönöm szépen. 

Dudás Enikő Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának képviselője: Melyek ezek a bizottságok 

Szalmatercsen? 

Szentes Dezső Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: Szalmatercsen 3 bizottságot 

hozott létre a képviselő-testület, a 3 bizottságban a képviselők mellett vannak külső bizottsági tagok is. 

Vincze Nikolett körjegyző: Van egy Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, egy 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottság és egy Településüzemeltetési és Rendészeti Bizottság. 

Csóriné Botyánszki Ágnes Endrefalva Község Önkormányzatának polgármestere: Nálunk is volt 

régebben pénzügyi, illetve szociális bizottság is, de mi úgy gondoltuk, fölösleges ilyen kis létszámú 

testületnél, hiszen a testületi ülésen ott van az egész képviselő-testület, együtt megbeszéljük a kérelmeket. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

179/2011.(XII.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2011. évi beszámolóját 

elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2011.(XII.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2011. évi beszámolóját 

elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2011.(XII.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2011. évi beszámolóját 

elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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5./ A Körjegyzőség köztisztviselőire vonatkozó 2012. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául 

szolgáló célok meghatározása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Szentes Dezső Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: A következő napirendi pont a 

Körjegyzőség köztisztviselőire vonatkozó 2012. évre szóló teljesítmény követelmények alapjául szolgáló 

célok meghatározása. Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző. A kiadott előterjesztéssel teljes mértékben 

egyetértek, a kiemelt részeket viszont nem támogatom. Főleg azzal a kiemeléssel, hogy „legfeljebb 50 %-

kal megemelheti, vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg”. Végre elérkeztünk 

oda, hogy a köztisztviselőknek van egy feladat-meghatározása, amelyet a körjegyzőnőnek köszönhetünk. 

Törvények határozzák meg a köztisztviselőkel szemben támasztott követelményeket és úgy látom, a 

jegyzőnő ezt még ki is bővítette. Előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat? 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

180/2011. (XII.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése szerint - a Körjegyzőség Hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 

2012. 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 2012.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. 
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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: 2012. február 28. 

  teljesítményértékelés elkészítésére:  2012. december 31. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2011. (XII.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése szerint - a Körjegyzőség Hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 

2012. 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 2012.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. 
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Határidő: teljesítménykövetelmény meghatározására: 2012. február 28. 

  teljesítményértékelés elkészítésére:  2012. december 31. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2011. (XII.14.) számú határozata 

 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése szerint - a Körjegyzőség Hivatalának köztisztviselőire 

vonatkozó 2012. 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 2012.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: 2012. február 28. 

  teljesítményértékelés elkészítésére:  2012. december 31. 

Felelős: polgármester, körjegyző 
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További kérdés, észrevétel nem volt, így Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester megköszönte a 

képviselő-testületek munkáját és az ülést 19.00 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső       Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                            körjegyző 

 

 

 

Takács Tamás      Gréczi-Zsoldos Miklós 

jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő 


