
  ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES  
  KÖZSÉGEK  KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
--------------------------------------------------------
       Ikt.szám:   Á- 47-121 /2010. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy és  Balatonrendes  községek képviselő-testületeinek  2010. november 4. -i  nyilvános 
együttes ülésén.

Helye:    Ábrahámhegy Község Önkormányzat hivatalos helyisége: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

 
Jelen vannak:  Ábrahámhegy Önkormányzat 

Vella Zsolt polgármester
Kovács József  alpolgármester 
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő 
Zavari Judit Andrea képviselő 

Balatonrendes Önkormányzat 
Fuchs Henrik  polgármester 
Kuti Istvánné  alpolgármester  
Csabáné Varga Anikó  képviselő
Piros Zita  képviselő

Távolmaradt: Perger János képviselő 

Meghívottak: 

Soltész Attila címzetes főjegyző
Vargyas Diána  jegyző 
Kovácsné A. Katalin jegyzőkönyvvez.
Horváth Anita tanácsos
Illésné Rácz Andrea munkaügyi főelőadó 
Kugler Márta adóügyi főelőadó 
Gáspár Anita pénzügyi előadó 
Sütő Árpád műszaki előadó 

Tanácskozási joggal: Salföld Önkormányzat 
                                  Fábián Gusztáv polgármester 

         Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester
         Somogyi Márk képviselő 

Vella Zsolt polgármester     Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az Ábrahámhegyi Képviselő-testület  5 fővel határozatképes, az ülést  8.30 órakor megnyitja. 

Fuchs Henrik polgármester:  Megállapítja, hogy a Balatonrendesi   Képviselő-testület  4 fővel határozatképes. 
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Vella Zsolt polgármester   Ismerteti a napirendi pontokat: 
 
1. Ábrahámhegy-Balatonrendes községek Körjegyzőségének megszüntetése és az 

ezzel kapcsolatos  feladatok. 
2. Balatonrendes község önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. / I. 26./ 

a Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes 
juttatásokról szóló rendeletének 2010. december 31.-ével hatályon kívül helyezése. 

Ábrahámhegy  község önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. / I. 26./ 
a Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes 
juttatásokról szóló rendeletének 2010. december 31.-ével hatályon kívül helyezése.

3. Ábrahámhegy-Balatonrendes Önkormányzatok Körjegyzőségének Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, ügyrendjének 2010. december 31-ével történő 
hatályon kívül helyezése. 

4. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzősége munkájáról szóló beszámoló 
elfogadása a helyi önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. törvény 40. §. 4./ bekezdése alapján. 

Az előterjesztett napirendi pont javaslattal az Ábrahámhegyi Képviselő-testület  5 igen szavazattal, a Balatonrendesi 
Képviselő-testület  4 igen szavazattal  egyetértett. 

1. Ábrahámhegy-Balatonrendes községek Körjegyzőségének megszüntetése és az ezzel kapcsolatos  feladatok.   

Vella  Zsolt  polgármester   Tárgyi  napirenddel  kapcsolatban  a  Veszprém  Megyei  Közigazgatási  Hivatalban 
egyeztetést folytattak, ennek megfelelően készült el a mai testületi anyag. 
Felkéri Soltész Attila címzetes főjegyzőt a napirend ismertetésére.

Soltész Attila címzetes főjegyző Mint azt már az előző hetek tájékoztatásából is ismerik folyamatosan egyeztetést 
folytattak önkormányzataink Salföld Község Önkormányzat  Képviselő-testületével, mely alapján újra  napirendre 
került jelenlegi Körjegyzőségünk Salföld községgel történő kibővítése.  Salföld Község Önkormányzata 73/2010. (X. 
13.) KT. sz. határozatában foglaltak alapján kinyilvánította azon szándékát, hogy Körjegyzőséget kíván alakítani 
Ábrahámhegy és Balatonrendes településekkel. 
A Körjegyzőség bővítésére irányadó hatályos jogszabály az 1990. évi LXV. törvény és annak is idevonatkozó 
39-40-41. §-ai, mely esetében alapesetben a bővítés vagy csatlakozás 39. §. (3) bekezdés szerint történik „a  
Körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. 
A döntést a kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni.” Mivel ezen bekezdés 
második mondatrésze nem áll fenn, így az előzetes tárgyalások és a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal 
Törvényességi Osztályával történő polgármesteri szintű egyeztetés eredményeként a 2011. január 1-i hármas 
Körjegyzőség megalakítása csak oly módon valósítható meg, ha a jelenlegi Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek 
Körjegyzősége megszűnik 2010. december 31. napjával, majd Körjegyzőséget hoznak létre Ábrahámhegy – 
Balatonrendes - Salföld Önkormányzatok 2011. január 1. napjával. Így amennyiben emellett 
döntenek képviselő-testületek az első javaslat arra irányul, hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes Önkormányzatok az 
általuk fenntartott Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségét 2010. december 31. napjával szüntesse 
meg. 

Ezzel egyidejűleg szintén 2010. december 31. napjával Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek Körjegyzőségének 
alakítására és fenntartására 2008. január 11-én kötött megállapodást közös megegyezéssel felmondják. 
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A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal álláspontja jogilag, hogy a körjegyzőség megszüntetésével két önálló 
község jön létre, utána a három község körjegyzőséget alakít. Álláspontjuk szerint a  jogszabály nem rendelkezik 
arról,  hogy mennyi ideig kell  önálló polgármesteri  hivatallal rendelkezni adott  településeknek, hogy újra  utána 
körjegyzőséget alakíthassanak.  Kvázi  esetünkben úgy értelmezték a  jogszabályt,  hogy a  2010.  december 31.-ét 
követő megszünést követően  2011. január 1-ével már újra létrehozható körjegyzőség.  Ezt is feltették kérdésként és a 
Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint ez  megfelel a törvényi szabályozásnak. 
A Magyar Államkincstár nem foglalt állást jogértelmezés tekintetében e kérdésben. 
A körjegyzőség megszüntetésével egyidejűleg több mindent meg kell szüntetni az önkormányzati törvény alapján : a 
körjegyzőség  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát,  a  körjegyzőség  fenntartására  kötött  megállapodást,  a 
körjegyzőséggel kapcsolatos rendeleteket ez a  köztisztviselők egyes juttatásairól szól, melyek precíz kidolgozását 
javasolta a Közigazgatási  Hivatal. 
A  három község polgármesterei  előzetes  egyeztetése  alapján   az  együttműködés  elveit,  megállapodás  tervezet 
elkészült.  A községek közötti  költségfelosztás  alapvetően létszámarányosan lenne. Kivéve az  a  normatív plussz 
támogatás amit kapna a körjegyzőség fenntartására a három község önkormányzata, a hármas körjegyzőség címén. 
Jelenleg a  kettős  körjegyzőségnél a  körjegyzőség működtetésére  az  állam ad  normatívát,  ezen túlmenően más 
támogatást nem kap. 
A hármas körjegyzőségnél plussz állami normatívát kapnának, ez kb. 1.8 millió forint – melyet a pénzügyi kolléganő 
fog ismertetni - ,  amely nem lakosságarányosan kerül felosztásra,  hanem Balatonrendes és Salföld  40-40 %-ot, 
Ábrahámhegy 20 %-ot kapna a polgármesterek megbeszélése alapján.  
Mindegyik  önkormányzat  kevesebb  költséggel  járulna  hozzá  a  körjegyzőség  támogatásához.  A  költségvetés 
főösszege nem változik a 2010. évihez képest. A koncepcióban szerepelnek a 2010.évi, a 2011. évi és jegyzőváltás 
esetén a 2011.évi számok. 
Az anyag a körjegyzőség létszámbővítését nem tartalmazza, a körjegyzőségről két fő ment el, egy fő az építéshatóság 
megszűnésével, egy fő az átcsoportosítások miatt. 

Amennyiben a képviselő-testületeknek kérdése van azt kéri, hogy tegyék meg mielőtt megszüntetik a körjegyzőséget. 

Vella Zsolt polgármester  Az együttműködés lényegét abban látja, hogy a dolgozók munkahelye megmaradjon, 
Ábrahámhegy és Balatonrendes sem kíván többet fizetni a körjegyzőséghez a csatlakozás miatt . A pár évvel ezelőtti 
rend helyreáll, a Salföldi önkormányzat ismét csatlakozik. Segítik a törekvést, de szem előtt tartva, hogy további 
költséget nem tudnak felvállalni.  

Fuchs Henrik polgármester   Kérdezi, hogy a körjegyzőség dolgozói továbbra is maradnak a körjegyzőségen? 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Ennek a pénzügyi vonzata a fontos, hogy ezt hogyan lehet teljesíteni. 
A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatalnál ezt is megkérdezték, mivel nem az alapeset van jelenleg, és ez nem túl 
gyakori eset, a dolgozók esetében  amennyiben  – azért is szerepel úgy a jogelőd elismerése ill. a jogutódlás tényét 
újra a hármas körjegyzőség képviselő-testületi ezt kimondják -  akkor a dolgozók áthelyezésre kerülnek, továbbá a 
munkavégzés  területi hatálya is bővül. 
A dolgozókat nyilatkoztatni kell arról, és 30 nappal előtte tájékoztatni, de ezt nem tudják teljesíteni, hiszen jogilag ma 
fog feloszlani a körjegyzőség,  joszabály szerint áthelyezésnek minősül kivéve abban az esetben ha a munkavégzés 
helye  is változik. Ez változik, mivel Salföldön is kell munkát végezni. De csak részben változik a munkavégzés 
helye, erről írásos állásfoglalást kértek a minisztériumtól, de nem válaszoltak. Ha nyilatkoznak és valamelyik dolgozó 
ezt nem akarja vállalni, akkor végkielégítést és felmentési időre járó bért is kell fizetni. A dolgozókkal beszélt és a 
dolgozók  azt  mondták,  hogy  szeretnének  tovább  dolgozni.  Igazából  két  dolgozó  esetében  merülhetne  fel 
elgondolkodás a kérdésen, hiszen határozott idejű dolgozók akik a gyes-en lévők munkahelyét töltik be. Más a helyzet 
a jegyzőnél, ez esetben ki kell írni a pályázatot hiszen  a jegyző esetében megszűnik a munkaviszonya, ez része is a  
mai anyagnak.  

Fábián Gusztáv polgármester   Salföld község visszatérésével nem szeretnék ha olyan helyzet állna elő, hogy a 
dolgozóknak el kelljen menniük. Az elválásuk nem volt szép esemény. 2007. évben a képviselő-testületük határozatot 
hozott, hogy kiválnak, melynek mondvacsinált okai voltak, ő megszavazta, Mátraházi Zsuzsanna 

3



képviselő  nem szavazta  meg.  2008.  január  1.ével  kiléptek  a  körjegyzőségből.  A  döntésük  jogellenes  volt  a 
Kővágóörshöz való csatlakozással, mivel nem voltak határosak. Ezt a kötöttséget a parlament nem oldotta fel, holott 
szó volt róla. 2008. novemberében a bíróság mondta ki, hogy  kővágóörsi önkormányzattal kötött körjegyzőségük 
érvénytelen volt.  A  kővágóörsi  polgármester  javasolta,  hogy hatósági  társulást  hozzanak  létre,  kiderült  ez  is 
jogellenes. 2010. január 1-én dupla törvénytelenség  állt fenn, Kővágóörsnek és Salföldnek nem volt jegyzője. 
A Közigazgatási Hivatalnak nem volt jogköre, tanácsot adott, hogy jegyzőt alkalmazzanak, ez 2010. június 1.ével 
meg is történt. A választás utáni helyzet tette lehetővé az újbóli csatlakozást, melyről az első ülésen döntöttek is. 
Kéri, hogy fogadják vissza Salföld községet, 17 évig körjegyzőségben voltak Ábrahámheggyel és Balatonrendessel. 
Elfogadják az anyagi feltételeket, többlettámogatást elosztva, ahogy előterjesztésre került. 

Vella Zsolt  polgármester  Javasolja,  hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőséget, mint önállóan 
működő és gazdálkodó közhatalmú költségvetési szervet 2010. december 31. napjával szüntessék meg. 
Kéri Balatonrendes községet, hogy szavazzon.  

Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

111/2010. (XI. 04.) számú határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  és  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  által  létrehozott  és 
működtetett Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőséget,  mint önállóan működő és  gazdálkodó 
közhatalmú költségvetési szervet 2010. december 31. napjával megszünteti. 
Fentiekből  fakadóan 2010.  december  31.  napjával  Ábrahámhegy  és  Balatonrendes  Községek  Képviselő-
testületei által 2008. január 11-én Körjegyzőség alakítására és fenntartására elfogadott és aláírt megállapodást 
közös megegyezéssel felbontják. 
2010.  december  31-i  határidővel  a  2009.  május  28-án  aláírt  Ábrahámhegy-Balatonrendes  Községek 
Körjegyzőségének alapító okiratát módosítják akként, hogy előre jelen  határozat elfogadásával nyilatkoznak 
arról, hogy a 2011. január 1. napjával létrejövő Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége 
jogelődjeként tekinti Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségét. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester, Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2010. december 31. 

Vella Zsolt polgármester   Kéri Ábrahámhegy képviselő-testületét, hogy szavazzon. 

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

127/2010. (XI. 04.) számú határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  és  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  által  létrehozott  és 
működtetett Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőséget,  mint önállóan működő és  gazdálkodó 
közhatalmú költségvetési szervet 2010. december 31. napjával megszünteti. 
Fentiekből  fakadóan 2010.  december  31.  napjával  Ábrahámhegy  és  Balatonrendes  Községek  Képviselő-
testületei által 2008. január 11-én Körjegyzőség alakítására és fenntartására elfogadott és aláírt megállapodást 
közös megegyezéssel felbontják. 
2010.  december  31-i  határidővel  a  2009.  május  28-án  aláírt  Ábrahámhegy-Balatonrendes  Községek 
Körjegyzőségének alapító okiratát módosítják akként, hogy előre jelen  határozat elfogadásával nyilatkoznak 
arról, hogy a 2011. január 1. napjával létrejövő Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége 
jogelődjeként tekinti Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségét. 
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Felelős:  Vella  Zsolt  polgármester,  Fuchs  Henrik polgármester
Határidő: 2010. december 31. 

2. Balatonrendes község önkormányzat Képviselő-testületének a Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott   
köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról szóló  1/2010. / I. 26./ rendeletének 2010. december 31.-ével 
hatályon kívül helyezése. 

Ábrahámhegy  község önkormányzat Képviselő-testületének a Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról szóló 1/2010. / I. 26./ rendeletének 2010. december 31.-ével 
hatályon kívül helyezése.

Vella Zsolt polgármester  Felkéri Soltész Attila címzetes főjegyzőt a napirend ismertetésére. 

Soltész Attila címzetes főjegyző Az első napirendi pontban foglaltakból adódóan az ott elfogadott képviselő-testületi 
határozat  alapján  szükséges  a  külön  önkormányzatonként  hozott  1/2010.  (I.  26.)  számú  rendeleteket,  mely 
tartalmában  azonos,  tárgyát  tekintve  Ábrahámhegy-Balatonrendes  Községek  Körjegyzőség  hivatalában 
foglalkoztatott  köztisztviselőket  megillető  egyes  juttatásairól  rendelkező  rendeleteket  hatályon  kívül  helyezni. 
Természetesen ezen juttatások túlnyomó része, vagy egésze újra  elfogadásra  kerülhet (illetve egy része kötelező 
erővel kerül magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján, cafeteria) 2011.  január 1. napját követően a már 
újonnan felálló Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége tekintetében, melyet azonban már a 
három település önkormányzatainak kell elfogadniuk. Jogszabályváltozás esetén kell módosítani, már jelent meg erre 
vonatkozó tervezet. 

Vella Zsolt polgármester  Kéri, hogy Balatonrendes Képviselő-testülete szavazzon az előterjesztés szerinti rendelet 
hatályon kívül helyezéséről.

Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta  az alábbi 

13/2010. /XI. 05. / r e n d e l e t é t 

Balatonrendes   község önkormányzat Képviselő-testületének a Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról szóló 1/2010. / I. 26./ rendeletének 2010. december 31.-ével 
hatályon kívül helyezéséről.

/1.sz.mell. /.

Vella Zsolt polgármester  Kéri, hogy Ábrahámhegy  Képviselő-testülete szavazzon az előterjesztés szerinti rendelet 
hatályon kívül helyezéséről.

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta  az alábbi 

8/2010. /XI. 05./ r e n d e l e t é t 

Ábrahámhegy  község önkormányzat Képviselő-testületének a Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról szóló 1/2010. / I. 26./ rendeletének 2010. december 31.-ével 
hatályon kívül helyezéséről.

/2.sz.mell. /.

3. Ábrahámhegy-Balatonrendes Önkormányzatok Körjegyzőségének Szervezeti és Működési   
Szabályzatának, ügyrendjének 2010. december 31-ével történő hatályon kívül helyezése. 

Vella Zsolt polgármester  Felkéri Soltész Attila címzetes főjegyzőt a napirend ismertetésére.
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Soltész  Attila  címzetes  főjegyző  Az  első  napirendi pontban foglaltakból adódóan az ott elfogadott képviselő-
testületi határozat alapján szükséges 2009. február 10-én  az önkormányzatok által  Ábrahámhegy-Balatonrendes 

Községek Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatáról,  ügyrendjéről   történő jogi norma hatályon 
kívül helyezése 2010. december 31. napjával, majd ezt követően a már létrejövő Ábrahámhegy – Balatonrendes - 
Salföld Községek Körjegyzősége 2011.  január  1.  napjával újfent  meg kell hogy alkossa  az  új Körjegyzőségre 
irányadó SZMSZ-ét és ügyrendjét. 
Fentiek  alapján  kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  2009.  február  
10-én elfogadott Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatát 
és ügyrendjét 2010. december 31. napjával helyezze hatályon kívül. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy a körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatát helyezzék hatályon 
kívül.  Kéri a balatonrendesi képviselő-testület szavazását. 

Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

112/2010. /XI. 04. / Kt. határozatot

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes 
Önkormányzatok Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatát, ügyrendjét
hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2010. december 31.

Vella Zsolt polgármester   Kéri az ábrahámhegyi képviselő-testület szavazását.  

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

128/2010. /XI. 04. / Kt. határozatot

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes 
Önkormányzatok Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatát, ügyrendjét
hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. december 31.

4. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzősége munkájáról szóló beszámoló   
elfogadása a helyi önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. törvény 40. §. 4./ bekezdése alapján. 

Soltész Attila címzetes főjegyző Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról rendelkezik, többek között a 
Körjegyzőségek működéséről, ezen belül is annak 40. §. /4/ bekezdése nevesíti, hogy a körjegyző évente beszámol 
minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról. A beszámolót a körjegyzőség költségvetésének 
elfogadásával egyidőben tárgyalták eddig, de jövő évben a költségvetés elfogadásakor már hármas körjegyzőség lesz 
és Salföld a jelen beszámoló elkészítésekor még nem volt részese a körjegyzőségnek.

A  Körjegyzőség  2010.évi munkájáról igazgatási ágak szerinti megbontásban a tájékoztatást a testületek tagjai 
megkapták./A körjegyzőség  beszámolója a jegyzőkönyv  3 .sz.mellékletét képezi./ 
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Vella Zsolt polgármester   Kéri a dolgozókat, hogy röviden foglalják össze a hozzászólásaikat. 

Horváth Anita tanácsos A falunapokra beadott pályázat a pályázat visszavonása okán nem nyert támogatást. 
Ábrahámhegyi Bornapokra beadott pályázatra még támogatói döntés nincs. A park megépítésére irányuló pályázat 
döntése még folyamatban van. A temetőkápolnára  11.314 e. Ft támogatási összeget nyertek. 
Balatonrendes község a szüreti fesztiválra  100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  A hivatalban 2010. évben több ellenőrzés is volt. Gyámügyi és szociális ügyek 
ellenőrzésénél hiányosságot nem mutattak ki. A belső ellenőr ütemterv szerint dolgozott, vizsgálta a pályázatokat, az 
alapítványok és egyesületek elszámolását, hiányosság itt sem mutatkozott. 

Kuti Istvánné képviselő  A Leader egyesület által kiírt pályázatnál Balatonrendesnél az Ábrahámhegyi Bornapok 
szerepel.

Soltész Attila címzetes főjegyző  Az anyagot rövid idő alatt kellett összeállítani, gépelési hiba történt, ezért elnézést 
kér. 

Kugler Márta főelőadó   A képviselő-testületek helyi adórendeletei alapján fizetési kötelezettségek kivetésre kerültek. 
Az önkormányzatok költségvetésében tervezett helyi adóbevételek befolytak, több esetben meghaladták a tervezett 
összegeket. Az anyakönyvi ügyek a jogszabályok alapján elintézésre kerültek, a Közigazgatási Hivatal részéről 
észrevétel nem érkezett.  

Soltész Attila címzetes főjegyző  A kolléganő mondta, hogy a bevételek meghaladták a tervezettet. Ez abból adódik, 
hogy szerződést kötöttek a tapolcai önálló bírósági végrehajtóval,  a nagyobb értékű tartozások esetében és a 
kolléganő a foganatosítás érdekében megkeresi a végrehajtót és a végrehajtó jár el. Ennek  nagyobb a foganatja, 
mivel árverezésig is elmehet.

Illésné Rácz Andrea főelőadó   Ábrahámhegy 2 fő közalkalmazottat foglalkoztat határozatlan idővel. A munkaügyi 
központ támogatásával  közhasznú foglalkoztatásra is sor kerülhetett, 2 főt sikerült foglalkoztatni. A 
közmunkaprogram keretén belül  5 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatásra nyílt lehetőség. 

Gáspár Anita pénzügyi előadó  A számszaki adatok a beszámolójában szerepelnek. A Körjegyzőséget Ábrahámhely 
és Balatonrendes Községek Önkormányzatai  2010. szeptember  30-ig  24.308. e. Ft működési költséggel 
támogatták. Ebből Ábrahámhegy  19.462 e. Ft-tot, Balatonrendes  4.846 e. Ft-ot adott át pénzeszközként. 

Sütő Árpád előadó    A községekben a beruházások közszolgáltatások nagy része ill. az ingatlanügyek tekintetében 
történtek változások. Ábrahámhegy esetében megépült a kápolna, a strandon térkövezés, büfék elektromos kábeleinek 
cseréje, beléptető rendszer építése, község útjain a veszélyes úthibák kijavításra kerültek. Átépítésre került a patakon 
átívelő Csigó-híd. Közszolgáltatásokban kisebb-nagyobb problémák voltak, melyek megoldásra kerültek. 
Balatonrendes esetében úthibák aszfaltozása, ill. egy darab fekvőrendőr építése történt, valamint több út esetében 
azok önkormányzati tulajdonba kerülése van folyamatban.

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a Körjegyzőség  2010 .évi munkájáról szóló beszámolójelentést fogadják el. 
Kéri a  balatonrendesi testület szavazását, amennyiben az elhangzott javaslattal egyetért.

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. Kéri a testület szavazását. 
 
Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 
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113/2010. /XI. 04./ Kt.  h a t á r o z a t á t  

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek  Körjegyzőségének 2010. évi munkájáról 
szóló beszámolójelentést elfogadja.

Felelős:   Soltész Attila címzetes főjegyző Határidő: azonnal.

Vella Zsolt polgármester   Kéri az ábrahámhegyi képviselő-testület szavazását. 

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 

129/2010. /XI. 04./  Kt.  h a t á r o z a t á t  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek  Körjegyzőségének 
2010. évi munkájáról szóló beszámolójelentést  elfogadja.

Felelős:   Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal.

Fuchs Henrik polgármester   Megköszöni a hivatal dolgozóinak a munkáját. 

Vella Zsolt polgármester   Az ülést  9.30 órakor bezárja.

k.m.f. 

Vella Zsolt           Fuchs Henrik Soltész Attila              
polgármester              polgármester               címzetes főjegyző
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