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Zalaújlak    3-4/2013.(II.12.) kt. határozatai, 
Miháld    11-12/2013.(II.12.) kt. határozatai. 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak, Zalaújlak, Miháld Községi Önkormányzatok 
Képviselő-testületei 2013. február 12-én 17.30 órakor megtartott együttes nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye: Nagyrécse Község Önkormányzata, Tanácsterem 
                         8756 Nagyrécse, Kossuth L. utca 48. szám alatti helyiségében. 
 
Jelen vannak:  
 
Nagyrécse: 
Laskai Béla                                     polgármester 
Kiefer Károly                                  alpolgármester 
Balogh Lajos                                   képviselő 
Hegedüs Zoltán                               képviselő 
Vasics Márton            képviselő   
Bejelentéssel távol maradt: Kulikné Medvenics Andrea képviselő, Németh Lajos képviselő. 
 
Csapi: 
Dr. Tóth László                               polgármester 
Szabó Imre                                      alpolgármester 
Borsodi Csaba                                 képviselő 
Büki Rudolf                                    képviselő 
Kiss Zoltán                                      képviselő 
 
Nagybakónak: 
Molnár Józsefné                              polgármester 
Gazdikné Bahóber Edit Judit          alpolgármester 
Horváth Dénes Ottóné                     képviselő 
Takács Béla                                     képviselő 
Bejelentéssel távol maradt: Tótpeti Szabolcs Ernő. 
 
Zalaújlak : 
Böröndi Ferenc                                polgármester 
Karai Ferenc                                    alpolgármester 
Boros Ferenc                                   képviselő 
Molnár Károlyné                             képviselő 
Bejelentéssel távol maradt: Antal Árpádné. 
 
Miháld : 
Gerő Sándor                                    polgármester 
Vig Zsolt                                         képviselő 
Papp Jenő                                        képviselő 
Bejelentéssel távol maradt: Gergely Norbert képviselő és Lukács Imre képviselő. 
Tanácskozási joggal meghívott: 
Pintérné Hegedüs Szilvia                            jegyző, mint jegyzőkönyvvezető 
Gudlin Ágnes                                              tanácsos 
Nagyné Lenkovics Izabella                         pénzügyi előadó 
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Laskai Béla polgármester: Megállapítja, hogy Nagyrécse képviselő-testülete   
határozatképes, a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van; Csapi képviselő-testület e 
határozatképes, a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van;  Nagybakónak képviselő-
testület  határozatképes, a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van; Zalaújlak képviselő-
testület határozatképes, a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van;  Miháld képviselő-
testület határozatképes,  megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van; azaz a Nagyrécse, Csapi, 
Nagybakónak, Zalaújlak, Miháld Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes 
ülése határozatképes. 
Javaslatot tesz az együttes ülés napirendi pontjaira, a meghívóval megegyezően. 
 
A képviselő-testületek külön-külön: Nagyrécse 5 igen, Csapi 5  igen, Nagybakónak  4 igen, 
Zalaújlak 4  igen, Miháld  3 igen (egyhangú) szavazással a napirendi pontokat elfogadták. 
 
 
Napirendi pontok:  

 
1./ Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 

javaslat és határozathozatal 
 
2./ Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodás módosításáról 
 
Napirendi pont előadója: Laskai Béla polgármester 
                                           Pintérné Hegedüs Szilvia körjegyző 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 

1./ Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési javaslat 
 
Előadó:  Laskai Béla polgármester 
Előterjesztés: írásban 

Laskai Béla polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki 
áttanulmányozhatta. Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
észrevétele.  

Gerő Sándor Miháld község polgármestere: kéri a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy a 
jegyző helyettesítésére február 18–tól munkába álló felsőfokú végzettségű ügyintéző, a heti 
munkaidejéből négy munkanapot teljes egészében Miháldon, egyet pedig Nagyrécsén töltsön. 
Ezzel a kompromisszummal fogadható el Miháld részéről a költségvetés. Megkérdezi, hogy a 
jegyző szabadsága alatt is ebben a munkarendben dolgozik-e a helyettese.  

Kiefer Károly Nagyrécse Község alpolgármester: A kérdésre kérdéssel válaszolva, 
megkérdezi: Mi a fontosabb a miháldiaknak, hogy a kolleganő ott üljön, vagy a munka 
gördülékeny elvégzése? 
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Molnár Józsefné Nagybakónak és Dr. Tóth László Csapi polgármester: mindketten úgy 
nyilatkoznak, hogy jogos a miháldiak felvetése, aggálya, viszont a közös hivatal 
köztisztviselői felett a jegyzőnő gyakorolja a munkáltatói jogokat, az Ő felelőssége, hogy 
hogy szervezi meg a munkát. 

Laskai Béla polgármester: összehasonlítás végett megjegyzi, hogy a napokban 
Kerkaszentkirályon járt, ahol kilenc település hozott létre közös hivatalt és meg tudják oldani 
11 fővel a hivatali teendőket, nem érti, hogy ez itt miért okoz problémát mikor már a 
létszámot elfogadták 12 főben. 

Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző: Elmondja, hogy bár a jogszabály erejénél fogva a hivatalt 
ma úgy hívják, hogy Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal, de hangsúlyozni szeretné, 
hogy 2013. január 1. előtt is, s az ezt követő időben is hivatal fenntartásához csatlakozó 
valamennyi település munkáját legjobb tudása, s lelkiismerete szerint végzi, s ezt fogja elvárni 
a helyettesétől is. 

További kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a költségvetési 
javaslatot. 
 
Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

5/a/2013.(II.12.) kt. határozat 
 
Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-Testület a Nagyrécsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 35.338.000,- Ft bevételi 
előirányzattal, 35.338.000,- Ft kiadási előirányzattal elfogadja.  Az  
Önkormányzati Hivatal működésének támogatására jutatott központi támogatás  
összesen 35.327.834,- Ft, melyből a Nagyrécsei Község Önkormányzatát 
15.044.986,- Ft működési támogatás terhel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Laskai Béla polgármester 

Pintérné Hegedűs Szilvia 
 
Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2013.(II.12.) kt. határozat 
 
Csapi Község Önkormányzata Képviselő-Testület a Nagyrécsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 35.338.000,- Ft bevételi 
előirányzattal, 35.338.000,- Ft kiadási előirányzattal elfogadja. Az  
Önkormányzati Hivatal működésének támogatására jutatott központi támogatás  
összesen 35.327.834,- Ft,melyből a Csapi Község Önkormányzatát 2.243.071,- 
Ft működési támogatás terhel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tóth László polgármester 
             Pintérné Hegedűs Szilvia körjegyző 
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Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

16/2013.(II.12.) kt. határozat 
Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-Testület a Nagyrécsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését és 35.338.000,- Ft bevételi 
előirányzattal, 35.338.000,- Ft kiadási előirányzattal elfogadja. Az  
Önkormányzati Hivatal működésének támogatására jutatott központi támogatás  
összesen 35.327.834,- Ft, melyből a Nagybakónak Község Önkormányzatát 
6.072.704,- Ft működési támogatás terhel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnár Józsefné polgármester 

Pintérné Hegedűs Szilvia Körjegyző 
 

Zalaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2013.(II.12.) kt. határozat 
 
Zalaújlak Község Önkormányzata Képviselő-Testület a Nagyrécsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését,  és 35.338.000,- Ft bevételi 
előirányzattal, 35.338.000,- Ft kiadási előirányzattal elfogadja. Az  
Önkormányzati Hivatal működésének támogatására jutatott központi támogatás  
összesen 35.327.834,- Ft, melyből a Zalaújlak Község Önkormányzatát 
1.600.239,- Ft működési támogatás terhel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Böröndi Ferenc polgármester 

Pintérné Hegedűs Szilvia 
 

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

11/2013.(II.12.) kt. határozat 
Miháld Község Önkormányzata Képviselő-Testület a Nagyrécsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését,35.338.000,- Ft bevételi 
előirányzattal, 35.338.000,- Ft kiadási előirányzattal elfogadja. Az  
Önkormányzati Hivatal működésének támogatására jutatott központi támogatás  
összesen 35.327.834,- Ft, melyből a Miháld Község Önkormányzatát 
10.366.834,- Ft működési támogatás terhel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester 

Pintérné Hegedűs Szilvia 
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2./ Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításáról  
Előadó: Pintérné Hegedűs Szilvia 
Előterjesztés: szóban 
 
Pintérné Hegedűs Szilvia: Jegyzőnő kérése a képviselő testületek felé, hogy a Közös Hivatal 
működtetéséről szóló megállapodás módosításához az alábbi három pontban járuljanak hozzá.  

1. A megállapodás 3.2.3. pontjában szerepelt a jegyző és helyettesének egyes települések 
közötti munkabeosztása, amely a miháldi kérésnek megfelelően átdolgozásra kerül. 
A jegyző a tervezetnek megfelelően kedden délután,  a helyettes hétfőn Nagyrécsén, a 
hét többi napján pedig Miháldon látja el a feladatait. 

2. A megállapodás 3.3.1. pontjában a köztisztviselők létszáma tíz főre emelkedik. 
3. A megállapodás 4.1.1 pont alatti rendelkezés az alábbiak szerint módosul:  

A közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik, 
a hivatali feladatellátásra használt helyiségek dologi kiadásai) az állam – az adott évi 
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által 
ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, amelyet a települések az egyéb állami 
támogatás egyidejűleg, minden település  saját számlájára külön-külön megkap.   Az 
egyes Önkormányzatok a Hivatal Működésének támogatása jogcímen jutatott állami 
támogatás összegét tárgyhót követő 10-ig átutalnak a Nagyrécsei Önkormányzat 
költségvetési számlájára. 

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés 
és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a megállapodás elfogadását. 
 
Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 
5/b/2013.(II.12.) kt. határozat 
 
Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-Testület a közös önkormányzati 
hivatal létrehozásáról szóló megállapodást módosító javaslatot tartalmilag 
egyezően elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Laskai Béla polgármester, 

Pintérné Hegedűs Szilvia 
 
 
Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2013.(II.12.) kt. határozat 
Csapi Község Önkormányzata Képviselő-Testület a közös önkormányzati 
hivatal létrehozásáról szóló megállapodást módosító javaslatot tartalmilag 
egyezően elfogadja,  felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tóth László polgármester 
             Pintérné Hegedűs Szilvia körjegyző 
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Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

17/2013.(II.12.) kt. határozat 
Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-Testület a közös 
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást módosító javaslatot 
tartalmilag egyezően elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnár Józsefné polgármester 

Pintérné Hegedűs Szilvia Körjegyző 
 

Zalaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2013.(II.12.) kt. határozat 
Zalaújlak Község Önkormányzata Képviselő-Testület a közös önkormányzati 
hivatal létrehozásáról szóló megállapodást módosító javaslatot tartalmilag 
egyezően elfogadja,  felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Böröndi Ferenc polgármester 

Pintérné Hegedűs Szilvia 
 

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

12/2013.(II.12.) kt. határozat 
Miháld Község Önkormányzata Képviselő-Testület a közös önkormányzati 
hivatal létrehozásáról szóló megállapodást módosító javaslatot tartalmilag 
egyezően elfogadja,  felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester 

Pintérné Hegedűs Szilvia 
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Az együttes képviselő- testületi ülésen a továbbiakban hozzászólás, észrevétel, javaslat nem 
volt, ezért Laskai Béla polgármester az ülést 18 óra 25 perckor bezárta. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 
Laskai Béla               Dr. Tóth László     Molnár Józsefné            

  
polgármester                  polgármester                 polgármester  

  
 
 

 
 
 
  

Böröndi Ferenc   Gerő Sándor 
Polgármester    polgármester 

 
 
 
 
 
 

Pintérné Hegedüs Szilvia 
jegyző 

 
 
 


