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Szám: 363-2/2014. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza és Vinár községek Képviselő-

testületeinek 2014. április 28-án 17.00 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános üléséről.  

 

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal 

                        Nemesszalók, Rákóczi u. 15. 

 

Jelen vannak: 

 

Nemesszalók Képviselő-testületének tagjai: 

 

   Varga Jenő polgármester  

   Fodor Zoltán képviselő 

   Molnár Gábor képviselő 

 

Külsővat Képviselő-testületének tagjai: 

 

   Aczél Péter polgármester 

   Hujber Lászlóné képviselő 

   Szabó Lászlóné képviselő 

   Szalay Istvánné képviselő 

 

Marcalgergelyi Képviselő-testületének tagjai: 

 

   Léránt Károlyné polgármester  

   Németh Ferenc alpolgármester 

   Léránt Levente képviselő 

   Varga Zsolt képviselő 

    

Mihályháza Képviselő-testületének tagjai: 

 

   Mészáros Géza polgármester 

   Nádasdi Lajos alpolgármester 

   Tóth Balázs képviselő 

   Varga Zoltánné képviselő 
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Vinár Képviselő-testületének tagjai:  

 

   Horváth Csaba polgármester 

   Kránitz Attila Ernőné alpolgármester  

   Németh Miklósné képviselő 

   Varga Anita képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző    

   Horváthné Takács Gabriella költs. üi.  

   Szuhné Szabó Magdolna költs. üi.   

 

Bejelentéssel távolmaradtak: 

    

   Balatoniné Horváth Sarolta nemesszalóki alpolgármester  

   Tóth Attila nemesszalóki képviselő 

   Pethő Zoltán külsővati alpolgármester 

   Talabér Róbert marcalgergelyi képviselő 

   Gaál László mihályházi képviselő 

   Márkus József vinári képviselő 

    

Az együttes ülést levezető Varga Jenő nemesszalóki polgármester köszönti a jelenlévőket és 

megnyitja az együttes ülést. Ellenőrzi és megállapítja a képviselő-testületek 

határozatképességét.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a nemesszalóki képviselő-testület 5 tagjából 3 fő 

jelen van, a Külsővati képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, a marcalgergelyi képviselő-

testület 5 tagjából 4 fő jelen van, a mihályházi képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, a 

vinári képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, melyre tekintettel a képviselő-testületek 

határozatképesek. 

Megkérdezi, hogy az írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslaton kívül van-e 

más javaslat. Miután egyéb javaslat nincs, szavazást kér a meghívó szerinti következő 

napirendi javaslat elfogadásáról: 

 

N a p i r e n d: 

 

T á r g y:                                                                              E l ő a d ó: 

 

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati                                   dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző          

Hivatal 2013. évi zárszámadása 

 

2./ Beszámoló a Nemesszalóki Közös Ön-                                dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

kormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 

 

3./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati                                   dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

Hivatal SZMSZ-e 

 

 

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  



 3 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül,  

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül,  

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendre tett javaslatot.  

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása (írásos 

előterjesztés)  

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

 

A napirendhez szóbeli kiegészítés, kérdés és vélemény nem hangzik el. 

 

Varga Jenő polgármester szavazásra bocsátja a hivatal 2013. évi zárszámadásának 

előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül,  

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül,  

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2014.(IV.28.) határozata 

 

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2014.(IV.28.) határozata 

 

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2014.(IV.28.) határozata 

 

Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014.(IV.28.) határozata 

 

Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014.(IV.28.) határozata 
 

 

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
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Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadását a mellékelt 

előterjesztés szerint elfogadja.  

 

               Határidő: azonnal  

               Felelős:   dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

 

2./ Beszámoló a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról  

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna 

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

Az írásos előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az új önkormányzati 

törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően hozták létre a képviselő-testületek 

a közös hivatalt, amely szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit tekintve megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. A hivatal feladatait szintén a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény rögzíti. Ennek megfelelően ellátják a jogszabályok által a 

jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, az önkormányzatok működésével, az 

önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatokat. A 

hivatal 5 önkormányzat, 1 nemzetiségi önkormányzat és 2 jogi személyiségű társulás, 

összesen – a hivatalt is beleértve – 9 költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait 

intézi. Az adóigazgatási tevékenységet 2 fő köztisztviselő, egyéb munkaköri feladatai mellett 

végzi. Öt féle adó, illetve adójellegű - 5 önkormányzatnál összesen 21 féle – bevétellel 

kapcsolatos feladatokat látják el. Az adóügyi beszámoló részletesebb, mivel erről évenként 

számot kell adni a képviselő-testületnek. A járások megalakulása változást jelentett az 

államigazgatási feladatok ellátásában. 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe került a 

szabálysértési ügyintézés, a szociális ellátások közül az időskorúak járadéka, az alanyi jogú 

ápolási díj, a normatív közgyógyellátás és az egészségügyi ellátással kapcsolatos hatáskörök, 

valamint egyes gyámügyi feladatok ellátása. Szociális igazgatásban hozott első fokú döntések 

száma 2012. évi 326 döntéssel szemben 2013. évben 176 volt, 54 %-ra csökkent. Gyámügyi 

igazgatásban az ügyek száma jelentősebben csökkent. A közigazgatási reform részeként 

ugyanakkor visszakerültek a korábban városközpont jegyzőhöz telepített egyes, pl. 

telepengedélyezési, levegővédelemmel kapcsolatos, valamint telekalakítási szakhatósági 

hatáskörök. Kimaradt a beszámolóból a közfoglalkoztatás, amely a tavalyi évben különösen 

sok feladatot jelentett, nemcsak munkaügyi tekintetben. Érintette az ügyiratkezelést, a 

pénzügyet és a szociális igazgatást. A foglalkoztatást helyettesítő támogatással kapcsolatos 

ügyek száma emiatt az előző évihez képest megkétszereződött. Feladatot jelentett az 

elektronikus nyilvántartások, pl. PTR, FOKA, TEVADMIN, OEP, valamint jogszabályban 

meghatározott további, helyi nyilvántartások naprakész vezetése is. Jó kapcsolatokat tartottak 

fenn a környező önkormányzati hivatalokkal, együttműködtek a feladataik ellátásában érintett 

államigazgatási szervekkel, hatóságokkal. Kijelölés alapján más jegyző hatáskörébe tartozó 

ügyekben is eljártak. A mindennapi feladatok sok kihívást jelentenek, de a hivatal dolgozói 

igyekeznek a jogszabályok követelményeinek és a képviselő-testületek elvárásainak eleget 

téve végezni munkájukat.       

 

Aczél Péter polgármester:  

Elmondja, hogy talán Külsővatot érintette leginkább az átszervezés. A hivatali kirendeltség 

létrehozásával jobb lett a lakosság kiszolgálása, jó döntést hoztak. Az idősek otthona többlet 

feladatot ró a településre, ezt a beszámolóban a külsővati anyakönyvi és hagyatéki ügyek 
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száma is mutatja. Pénzügyi vonalon is részletesebb, rendezettebb kimutatásokat kapnak a 

képviselők. Kedvező az is, hogy kevesebb pénzből működtetik az intézményeket. Köszönetet 

mond a közös hivatal minden dolgozójának, és jegyzőasszonynak a munkájukért, akik nagyon 

sokat tettek azért, hogy a nehézségeket is leküzdve eredményes évet zárjanak a községek.  

Külsővat jól járt az átszervezéssel.          

 

Varga Jenő polgármester: 

A hivatal kialakítása nem volt egyszerű feladat. Amikor sikerült az egyezség megkötése, 

utána kerülhetett sor a szervezet létrehozására. A hivatal munkájáért köszönetét fejezi ki, és 

kéri jegyző asszonyt, hogy tolmácsolja a munkatársaknak.  

 

Miután kérdés és egyéb vélemény nincs, az ülést levezető Varga Jenő polgármester szavazást 

kér a hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról.  

 

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül,  

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül,  

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2014.(IV.28.) határozata 

 

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2014.(IV.28.) határozata 

 

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2014.(IV.28.) határozata 

 

Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014.(IV.28.) határozata 

 

Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014.(IV.28.) határozata 
 

 

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Nemesszalóki Hivatal 2013. évi munkájáról szóló, az 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § 

(3) bekezdés f) pontja alapján előterjesztett jegyzői beszámolót elfogadja. 

 

                    Határidő: folyamatos  



Felelos: jegvzo, polgarmesterek

3./ Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati hivatal SZMSZ-e
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Varga Jeno polgarmester:
Elmondja, hogy a hivatal SZMSZ-enek elfogadasarol a nemesszaloki kepviselo-testiilet
szavaz, mivel a t6bbi kepviselo-testiilet korabbi iilesen mar elfogadta a dokumentumot

Miutan a napirendhez kerdes es egyeb velemeny nines, Varga Jeno polgarmester szavazast
ker a hivatal SZMSZ-e jovahagyasanak elfogadasarol.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat es tartozkodas nelkiil hozza a kovetkezo hatarozatot:

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
26/2014.qV.28.) hatarozata

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete
a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal mellekelt eloterjesztes szerinti Szervezeti es
Miikodesi Szabalyzatat jovahagyja.

Hatarido: azonnal
Felelos: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Napirend utdn:

Varga Jeno polgarmester:
Elmondja, hogy a mai napon juttattak el az erintett onkormanyzatokhoz a vedonoi szolgalat,
az iskolai es az ovodai etkeztetes fenntartoi hozzajarulasainak 2013. evi elszamolasat. Keri a
kepviselo-testiileteket, hogy tekintsek at es fogadjak el az elszamolast

Miutan egyeb napirend nines, az iiles levezetoje 17.30 orakor bezarja az egyiittes kepviselo-
testiileti iilest.

im HUVarga Jeno
olgarmester

K. m £^Y,JK^
' / .\>

Meszaros Cle;- , ' \J
polgarmester

Aczel Pejg:
polganne

f ' '

Horvath Csaba
polgarmester

Lerant Karolyne U
i 'polgarmester, %<>,-- .

dr. Szabadics Zslizsanna
jegyzo
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