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Készii lt: Zanka, Monoszlo, Dalatonszepezd Szentantalfa, Szent | akabfa, Balatoncsicso,
Tagyon, Obudavar Kozségek Onkormanyzata Képviselo-testiiletének 2017. marcius
9-en 17,00 orai kezdettel a Szentantalfa Faluhaz nagyteriiiébcn tartott nyilvanos
egyiittes uléséiol.

Jelen vannak

Z:i nka Kiizsée Onkorm :invzata Képviselii-tcstiilete részérii l:
Filep Miklos polgarmester
Varga Zoltan alpolgarmester
Horvath Lajos képviselo
Péringer Miklos képviselo
Strobl Gabor képviselo

Ugyiiatsz:inn: 780-2/2017

Monoszlé Kiizség Onkorm:inyzata Kéjiviselti- tcs tii lete részérii l:
Simon Gyorgy polgarmestei
Kiirolyi Robert alpolgarmester
Gaalné Kapas Krisztina képviselo
Horvathné Steierlein Ilona képviselo

Ba l a tonszeji ezd Kiizs ég Onkorm :inYzata Kéjiviselii-test ii lete részérol:
dr. Sebestyén Laszlo polgarmester
Sandor Gyulané alpolgarmester
Varga Jozsef képviselo
Biro Imre képviselo

Balatoncsics é Kiizs ég Onkorm :inyzata Képvisel ii-tes tii lete részérti l:
Schumacher Jozsef polgarmester
Scher Peter alpolgiirmester
Dobossy Liiszlo képviselo
Scher Zoltan képviselo
Bocskay Endréné képviselo

Obudav:i r Kiizség Onkorm:invzata Képvis elti-testii lete részérii l:
Végh Tamasné polgarmester
Hoffmann Jozsef alpolgarmester

Szentantalfa Kiizs ég Onkorm :i nyzata Képvisclti-test iilcte részérti l:
Kiss Csaba polgiirmester
Szatlmajer Istviin képviselo
Giidri Tiinde képviselo

Szentiakabfa Kiizség Onkorm :invzata Képviselti-test iilcte részérol:
Steixner Laszlo polgarmester
Steierlein Imre alpolgarmester
Molnarné Titz Andrea képviselo



Hoffmann Erika
Ticz Zoltan

kGpviselo
képviselo

Tagyon Kiizs ég Onkorm :i nv×ata Kélivisel ti-testu lete részérii l:
Steierlein lstvan polgarmester
Gonibos Dezso alpolgarmester
Gyarmati Kornél képviselo
Kranicz Sandor képviselo
Molnar Zoltanné képviselo

Tan :icskoz:isi o al me elent.
Lukiics Agnes jegyzo

Filep Miklos Zanka kozség polgarmestere: Tisztelettel koszonti a 8 onkormanyzat Képviselo -
testiiletének tagjait, a polgarmestereket, valamint Jegyzo Asszonyt az egyiittes testuleti iilésen.
Megiillapitja, hogy az tiles hatarozatképes, mivel Monoszlo Kozség Képviselo-testulete tagjai
kozul 5 fobol 4 fo, Balatonszepezd Kozség Képviselo-testulete tagjai kozul 5 fobol 4 fo,
Zanka Kozség Képviselo-testulete tagjai kozul 7 fobol 5 fo, Balatoncsicso Kozség Képviselo-
testulete tagjai kozul 5 fobol 5 fo, Obudavar Kozség Képviselo-testulete tagjai kozul 2 fobol 2
fo, Szentantalfa Kozség Képviselo-testulete tagjai kozul 5 fobol 3 fo, Szentjakabfa Kozség
Képviselo-testulete tagjai kozul 5 fobol 5 fo, Tagyon Kozség Képviselo-testulete tagjai kozul
5 fobol 5 fo jelen van az ulésen. Az egyes testuletek a minositett tobbségu dontéshez a
megfelelo létszamot biztositottak. Az ulést megnyitotta.
Javasolta, hogy a kikuldott meghivo szerinti napirendi pontokat targyaljak. Megkérdezte,
hogy van-e valakinck tovabbi napirendi pontra javaslata.
New volt.
Kérte a testiileteket, hogy aki az ulés napirendi pontjait a meghivoval egyezoen elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon:

Monoszlé Kozség Ctnkorményzata Képviselo-testulete 4 igen,
Balatonszepczd Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete 4 igen szavazattal,
Balatoncsicsé Kozség Onkorményzata Képviselo-testulete 5 igen,
Obudavér Kozség Onkorményzata KépYfSélo -testule te 2 igen,
Szentantalfa Kozség Ctnkorményzata Képviselo-testulete 3 igen,
Szenljakabfa Kozség Ctnkorményzata KépvfsClo -testulete 5 igen,
Tagyon Kcizség Onkormanyzata Képviselo-testulete 5 igen,
Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal, cllenszavazat és
tartézkodés nélkiil a napirendi javaslatot elfogadja az alébbiak szcrint.

NAPIREND:
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1. A Z:inkai Kiiziis Onkorm:inyzati Hivatal 2017. évi kii ltségvetése
Eloterjeszto: Lukiics Agnes jegyzo

2. A Z:inkai Kiiziis Onkorm:i nyza ti Hivatal létrehozo meg:illa ji od :i s, valamint a
Szervezeti és Mii kiidési Szab :ilyzat modosit:Isa
Eloterjeszto: Lukacs Agnes jegyzo

3. Aljegyzoi :ill :isra p:ily:izati kiir:Isa
Eloterjeszto: Lukiics Agnes jegyzo



NAPIREND TARGYALASA:

1. A Z:i n kai Kiizii s Onkorm :i nyzati Hivatal 2017. évi kii ltségvetése

Filep Miklos Z:i nka kiizség ji o l ea ‹mester: Elmondja, hogy a Kozos Hivatalt mtikodteto
polgainiGstcrck két alkaloinirial targyaltak a koltségvetést. Isiiieiteti a koltségvetés fobb
osszegeit az eloterjesztésnek megfeleloen. A Nivegy-volgyi polgarmesterek kérték a jegyzo
Asszonyt, hogy a tényleges munkaero raforditasnak megfelelo, tehat a tény munkavégzés,
illetve létszamaranyos felhasziialiishoz kozeli, becsult megosztast munkaljon ki a hivatal. Ezt
a hivatal megtette, igy az 52.816 eFt-bol a Nivegy- volgyi onkormanyzatokra a felosztas
szerint 22.800 eFt a masik harom onkormanyzatra 30 millio for int kiadas esik.
A lakossagszam aranyos felosztasban a Nivegy-volgyi onkormanyzatokra 19.800 eFt a masik
harom onkormanyzatra 33 millio forint esik.
A polgarmesterek egyontetiicn a lakossagszam aranyos felosztast fogadtak el. A megallapodas
része volt még az, hogy Dalatonszepezd is kirendeltséget kivan létrehozni. Balatonszepezd
felvallalta, hogy az oda felvett kirendeltség vezetovel kapcsolatos felmerult koltségek 50 0 o-at
sajat maga finanszirozza. A masik 50 %- ot pedig létszamaranyosan finanszirozzak az
onkormanyzatok.
Balatoncsicso, Szentjakabfa és Szentantalfa polgarmesterei modosito javaslatot nyiijtottak be
marcius 6-an a koltségvetés megosztashoz, ami alapjan a dologi kiadasok felosztasan
valtoztatni kivannak. A 19.800 eFt lakossagszam aranyos koltségmegosztas helyett
igazsagosabbnak tartanak egy 17.641.210 forintos valtozatot, ami a Nivegy-volgyi ot
telepiilésre jut. Tehat a dologi kiadasoknal, igy 1.935.240 Ft-ot kivannak atterhelni Monoszlo,
Balatonszepezd, Zanka telepiilésekre.
Ezen elozméiiyek utan kellene niegegyezésre jutni és a koltségvctést jovaliagyni.
Atadja a szot a képviselo -testuleteknek.

Steixner L :i szlé Szentjakabfa kiizség ji ol e:i rmestere: Elmondja, hogy nagyon meglepte a
881 eFt tobbletfinansziroziis Szentjakabfa részérol. Az onkormanyzatnak nincs bevétele az
adobevétel minimiilis. Ezt a koltséget az onkormiinyzat new tudja kigazdalkodni.

Schumacher Jozsef Balatoncsicso kiizség polg:i rmestere: Véleménye szerint new volt elég
ido a koltségvetés anyaganak atnézésére és atszamolasara. A modosito javaslat, amit
beny tijtottak ugy gondolja megalapozott szamitas szerint jott ki.

File ji Miklos Z:inka kiizsée jiol8:i rmcstere: Megkérdezi, hogy akkor az a javaslata a
Nivegy-volgyi onkormanyzatoknak, hogy lakossagszam aranyosan csokkentsék az 1.935.240
Ft-ot és ugyan igy a harom masik onkormanyzat is csokkentse a dologi kiadasokat, tGhat
osszesen 5 millio forinttal lenne a koltségvetés osszességében csokkentve?

Kiss Csaba Szentantalfa kiizs ég polea ‹mestere: Maga részérol is ragaszkodik az 1.935 eFt-
os dologi kiadas csokkentéshez.

dr. Sebestyén L:iszlo Balatonszepezd kiizséfi polg:irmestere: Elmondja, hogy
Balatonszepezden eddig new volt mukodo hivatal. Balatonszepezdnek nagyon sok iigye van,
ezért vallalta be az onkormanyzat egy plusz ember koltségének az 50 %-at, aki
Balatonszepezden fog dolgozni.

Simon Gvii rgy Monoszlé kiizsée ji ol e:irmestere: New orvendetes, hogy megduplazodott
2017. évre az osszeg, amit a Kozos Hivatal koltségvetéséhez hozza kell tenni, de ugy szamol
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— és ezt a képviselo -testiiletnek is elmondta
Monoszlo volt egyutt az utolso években 6 millio

hogy-.
forint

mikor Dalatoiiszepezd, Zanka és
koi iili osszeget kellett a Korjegyzoség

k‹iltségvetésébe belefizetni. Aira kényszeriilt Monoszlo Onkormanyzata, hogy adokat
vezessen be, és igy tudott egy kis tailalékot osszegyujteni. Véleménye szerint a Kozos Hivatal
nélkiil new tudnanak az onkormanyzatok miikodni.

Fileji Miklos Z:inka kiizség ji olu:i rmcsterc: Megkérdezi a jegyzo Asszonyt, hogy latja az
eddig elhangzott véleményeket.

Luk:i cs Ae» es j egyzti : Elmondja, hogy new tudja kinek mennyire nyilvanvalo, hogy mi
idézte elo a koltségnovekedéseket. Felsorolja a koltségnovelo tételeket.

ASP bevezetése
Kozépfoku végzettséguek garantalt minimumbéi osszegének kozponti emelése
(amihez tiimogatast new ad az allam, azt az onkormanyzatoknak kell finanszirozni)

- Harom kolléga jubileumi jutalma
Egy fo létszainemelés

A dologi kiadasokkal kapcsolatban elmondja, hogy ttilzasokba new esett a hivatal. Az
informatikai gépekre sziikség van, inert az ASP rendszer megkoveteli a korszeru gépek
hasznalatat. Erre a piilyazaton elnyert 6 millio forint new elegendo. Ismerteti a dologi
kiadasokat az eloterjesztésiiek megfeleloen. Elmondja, ainennyiben a képviselo-testuletek
ugy dontenek, hogy csokkentik a dologi kiadas osszeget és ez az aia annak, hogy itt egy
konszenzus létrej ‹ijjon az onkormanyzatok kozott, a hivatal az idén is igyekszik a
jovahagyott kereteken belul maradni. Ha valami miatt a Kozos Hivatal kifut a
koltségvetési keretbol, jelezni fogj a a fenntarto onkormanyzatok felé.

Fileji Mikl és Z:inka kiizség ji olg:irmesterc: Megkérdezi a jegyzo Asszonyt, wit tart
elfogadhato koltségvetés csokkentésnek?

Luk:i cs Ae× es ] egyzti : Ugy gondolja, ha a képviselo-testuletek egészében 2 millio forinttal
csokkenti a dologi kiadasokat elégséges lehet arra, hogy ebben az évben kihozza a Kozos
Hivatal a keretekbol koltségvetést.

Varga Zolt:i n Z:inka kiizség alji olg:i rmestere: Ugy értelmezi, hogy a jegyzo Asszony arra
tett javaslatot, hogy 2 millio forinttal csokkentsék a koltségvetést, ami azt jelenti, hogy
mindenkinek lakossagsziim aranyosan 4 %-al kevesebb a hozzajarulasa. Maga részérol ezt
tamogatja, azzal a feltétellel, hogy az elso fél év utan a dologi koltségeket kimutatna a hivatal,
térjenek vissza erre a kérdésre.

Kiss Csaba Szentantalfa kiizs éfi un it::i rmestere: Ez elfogadhatéi lenne, ha a csokkentés 5
millio forint lenne és new 2 millio.

Luk:ics Agnes jegyzti : Véleménye szerint az 5 milliéi forint csokkentés az miir sok, azzal
biztonsagosan new lehet miikodtetni az intézményt és gazdalkodni.

Filep Miklés Z:inka kiizség pol8:i rmestere: Elfogadasra javasolja, hogy a Nivegy-volgyi
onkormanyzatok 2 millio forinttal a harom masik onkormiinyzat 3 millio forinttal csokkentse
a Kozos Hivatal koltségvetését, és ha a jegyzo Asszony jelzi, hogy a rendelkezésre allo
pénzeszkoz new elegendo, akkor az onkormanyzatok lakossagszam aranyosan a hianyzo
osszeget hozzateszik. Javasolja tovabb a Kozos Hivatal koltségvetését 106.837.258 Ft
foosszeggel elfogadni a létszamnak a 19,25 foben valo meghatarozasat azzal, hogy ehhez



Balatonszepezd mindosszesen 3 . 500 . 000 ,-Ft-al J› luszban hozzajarul, a szcinGlyi illetmények
megallapitasara felliatalmazas a jegyzo részére a stilyponti muiikakorokbcii és kéri a hivatali
beszamolo elfogadasat.

Ohudavér Kozség Onkorményzata Képvise lo -tcsliilctc 2 igen szavazallal - c llc nszavazat és
larlézkodas nélkiil -, m cghozla ci k½ ve tkcz‹ hatéi-ozalot .’

18/2017. (III. 9.) O . ii nkorm:i nyzxti H A T A R O Z A T

I. Obudavar Kozség Onkormiinyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hatiirozza meg:

I. Obudavar Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szeiint az alabbiakban
hatarozza meg:

a) Bevételi foosszegét

b)

d)

aa) Koltségvetési bevételi foosszegét
aaa) Mukodési célu koltségvetési bevételi foosszegét
aab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét
ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét
aba) ebbol Belso hiany osszeget (elozo évi pénzmaradvany)
abba)Mukodési Intézményfinanszirozasi osszegét
abbb) Felhalmozasi Intézményfinanszirozasi osszeget
Kiadasi foosszegét
Koltségvetési Kiadasi foosszegét
ca) Koltségvetési mukodési cél ti kiadasi foosszegét
caa) Személyi juttatasok foosszegét
cab) Munkaadokat terhelo jarulékok foosszegét
cac) Dologi kiadasok foosszegét
cb) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegét
cc) Mukodési célu tartalékok foosszegét:
cd) felhalmozasi cent tartalékok foosszegét
Finanszirozasi kiadasi foosszegét

106.837.258 Ft-ban
1.200 Ft-ban
1.200 Ft-bait

Ft-ban
106.836.058 Ft-ban

3.004.367 Ft-ban
99.094.305 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

106.837.258 Ft-ban
106.837.258.Ft-ban
102 . 099 . 872Ft-ban
69.038.759 Ft-ban
16. 117.262 Ft-ban
16.943.851 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

Ft ban
-- Ft ban

- -- Ftban
allapitja meg.

e)A Képviselo-testulet a Z:inkai Kozos Onkormanyzati Hivatal 2017. évi
koltségvetési bevételi eloiranyzatat 5.911.140 Ft-ban, koltségvetési kiadasi
eloiranyzatat 106.837.258 Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak
tervezett osszeget (finanszirozasi bevételekbol fedezve, pénzmaradvany kozségi
finanszirozas) 105.926.118 Ft-ban hatarozza meg.

II. Obudaviir Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Miikodési Szabalyzatanak modositasaval, hogy a
létszam keret 2017. marcius 10. napjatol 19,25 foben keriiljon meghatarozasra.

III. Obudaviir Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Ziinkai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo megallapodas modositasaval az eloterjesztésben szereplo
finansziroziisi modozatnak megfeleloen. Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata 2017. évben
egyszeri 3,5 millio Ft osszeggel jarul hozza az intézmény koltségvetéséhez. Az ezen
ttilmenoen fennmarado, bevételekkel new fedezett kiadasokhoz a fenntarto telepiilések



lakossag aranyosan jai ulnak hozza.

IV. Obudavar Kozség Onkoimanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Id ivatalban sulypoiiti munkakorokben dolgozo kciztisztviselok részére 2017.
miircius 10. napjat kovetoen személyi illctmGny megallapitasaval, a személyi juttatasokra
joviihagyott koltségvetési eloiranyzaton belul.

V . Obudavar Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal tevékenységérol szolo beszamolot elfogadja.

Szentantalfa Kozség Onkorményzata Képviselo-testulete 3 igen szavazattal - cllc nszavazat és
tartézkodés nélkiil -, nicghozta a kovctkczo hatérozatot.’

29/2017. (III. 9.) Sza. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

I. Szentantalfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hatarozza meg:

I. Szentantalfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hatarozza meg:

a) Bevételi foosszegét

b)

d)
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aa) Koltségvetési bevételi foosszegét
aaa) Mukodési célu koltségvetési bevételi foosszegét
aab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét
ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét
aba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzmaradviiny)
abba)Miikodési Intézményfinanszirozasi osszegét
abbb) Felhalmozasi Intézményfinanszirozasi osszegét
Kiadasi foosszegét
Koltségvetési Kiadasi foosszegét
ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét
caa) Személyi juttatasok foosszegét
cab) Munkaadokat terhelo jarulékok foosszegét
cac) Dologi kiadasok foosszegét
cb) Koltségvetési felhalmozasi cél ti kiadasok foosszegét
cc) Miikodési célu tartalékok foosszegét:
cd) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét
Finanszirozasi kiadiisi foosszegét

106.837.258 Ft-ban
1.200 Ft-ban
1.200 Ft-ban

Ft-ban
106.836.058 Ft-ban

3.004.367 Ft-ban
99.094.305 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

106.837.258 Ft-ban
106.837.258.Ft-ban
102 . 099 . 872Ft-ban
69.038.759 Ft-ban
16.117.262 Ft-ban
16.943.851 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

- Ftban
Ft ban

--- Ft ban
:il1apitja meg.

e)A Képviselo-testiilet a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal 2017. évi
koltségvetési bevételi eloiranyzatat 5.911.140 Ft-ban, koltségvetési kiadasi
eloiranyzatat 106.837.258 Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak
tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve, pénzmaradvany kozségi
finanszirozas) 105.926.118 Ft-ban hatarozza meg.

II. Szentantalfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Miikodési Szabalyzatanak modositasaval, hogy a
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létszam keret 2017. marcius 10. napjatol 19,25 foben keriiljon meghatarozasra.

III. Szentantalfa Kiizség Onkormanyzata Ké J›viselo-testulete egyet ért a Ziinkai KiiziiS
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo megiillapodiis modositasaval az eloterjesztésben szereplo
finansziiozasi modozatnak megfeleloen. Balatonszepezd Kiizség Onkorm:inyzata 2017. évben
egyszeri 3,5 millio Ft ‹isSzG@gel j iirul hozza az intézmény kiiltségvetéséhez. Az ezen
tulmenoen fennmarado, bcVGtélekkel new fGdezett kiad iisokhoz a fenntarto telepiilések
lakossag ariinyosan j :irulnak hozzii .

IV. Szentantalfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalban sulyponti munkakorokben dolgozo koztisztviselok részére 2017.
marcius 10. napjat kovetoen személyi illetmény megallapitasaval, a személyi juttatasokra
joviiliagyott koltségvetési eloiranyzaton belul.

V . Szentantalfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Ziinkai Kozos Onkormanyzati
Hivatal tevékenységérol szolo beszamolot elfogadja.

S'zcntjakabfa Kozség Ctnkorniényzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal - cllcnszavazat és
tartézkodas nélkiil -, mcghozta a kovctkezo hatérozatot.’

17/2017. (III.9.) Szj. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

I. Szentjakabfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hatarozza meg:

I. Szentjakabfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormiinyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hatarozza meg:

a) Bevételi foosszegét

b)

d)

aa) Koltségvetési bevételi foosszegét
aaa) Miikodési célu koltségvetési bevételi foosszegét
aab) Felhalmozasi célti koltségvetési bevételi foosszegét
ab) Finansziroziisi bevételi foosszegét
aba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzmaradvany)
abba)Miikodési Intézményfinansziroziisi osszegét
abbb) Felhalmozasi Intézményfinanszirozasi osszegét
Kiadasi foosszegét
Koltségvetési Kiadasi foosszegét
ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét
caa) Személyi juttatasok foosszegét
cab) Munkaadokat terhelo j iirulékok foosszegét
cac) Dologi kiadasok foosszegét
cb) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegét
cc) Mukodési célu tartalékok foosszegét:
cd) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét
Finanszirozasi kiadiisi foosszegét
allapitja meg.

106.837.258 Ft-ban
1.200 Ft-ban
1.200 Ft-ban

Ft-ban
106.836.058 Ft-ban

3.004.367 Ft-ban
99.094.305 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

106.837.258 Ft-ban
106.837.258.Ft-ban
102 . 099 . 872Ft-ban
69.038.759 Ft-ban
16.117.262 Ft-ban
16.943.851 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

Ft ban
Ft ban

- Ft-ban
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e)A Képviselo -testiilet a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal 2017. évi
koltségvetési bevételi eloiianyzatat 5.91 l . 140 Ft-ban, koltségvetési kiadasi
eloiranyzatat 106.837.258 Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak
tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve, pénzmaradvany kozségi
finanszirozas) 105 . 92ti. 118 Ft-ban hatarozza meg.

II. Szentjakabfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Mukodési Szabalyzatanak modositasaval, hogy a
létszam keret 2017. marcius 10. napjatol 19,25 foben keriiljon meghatarozasra.

III. Szentjakabfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo megallapodas modositasaval az eloterjesztésben szereplo
finanszirozasi modozatnak megfeleloen.
Balatonszepezd Kozség Onkormiinyzata 2017. évben egyszeri 3,5 millio Ft osszeggel jarul
hozza az intézmény koltségvetéséhez.
Az ezen tulmenoen fennmarado, bevételekkel new fedezett kiadasokhoz a fenntarto
telepulések lakossag aranyosan jarulnak hozza.

IV. Szentjakabfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Ziinkai Kozos
Onkormanyzati Hivatalban sulyponti munkakorokben dolgozo koztisztviselok részére 2017.
marcius 10. napjat kovetoen személyi illetmény megallapitasaval, a személyi juttatasokra
jovahagyott koltségvetési eloiranyzaton belul.

V . Szentjakabfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal tevékenységérol szolo beszamolot elfogadja.

Balatoncsicsé Kozség Ctnkorményzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal - cllenszavazat
és tartézkodas nufi/ -, meghozta a kovctkezo hatérozatot.

19/2017. (III. 9.) Bcs. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

I. Balatoncsicso Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hatarozza meg:

I. Balatoncsicso Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Ziinkai Kozos Onkormiinyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hatarozza meg:

a) Bevételi foosszegét
aa) Koltségvetési bevételi foosszegét
aaa) Miikodési célu koltségvetési bevételi foosszegét
aab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét
ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét
aba) ebbol Belso hi:my osszegét (elozo évi pénzmaradvany)
abba)Miikodési Intézményfinansziroziisi osszegét
abbb) Felhalmozasi Intézményfinanszirozasi osszegét

b) Kiadasi foosszegét
c) Koltségvetési Kiadasi foosszegét

ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét

106.837.258 Ft-ban
1.200 Ft-ban
1.200 Ft-ban

Ft-ban
106.836.058 Ft-ban

3.004.367 Ft-ban
99.094.305 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

106.837.258 Ft-ban
106.837.258.Ft-ban
102 . 099 . 872Ft-ban
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caa) Személyi juttatasok foosszegét
cab) Munkaadokat terhelo jarulékok foosszegét
cac) Dologi kiadasok foosszegét
cb) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegét
cc) Miikodési célu tartalékok foosszegét:
cd) fellialiiiozasi célu tartalékok foosszegét

d) Finanszirozasi kiadasi foosszegét
allapitja meg.

e)A Képviselo-testiilet a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal 2017. évi
koltségvetési bevételi eloiranyzatat 5.911. 140 Ft-ban, koltségvetési kiadiisi
eloiranyzatat 106.837.258 Ft-ban hataiozza meg. Koltségvetési hi iinyanak
tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve, pénzmaradvany kozségi
finansziiozas) 105.926.118 Ft-ban hatarozza meg.

II. Balatoncsicso Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Miikodési Szabalyzatanak modositasaval, hogy a
létszam keret 2017. marcius 10. napjatol 19,25 foben keruljon meghatarozasra.

III. Balatoncsicséi Kozség Onkormanyzata Képviselo-testdlete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo megallapodas modositasaval az eloterjesztésben szereplo
finanszirozasi modozatnak megfeleloen.
Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata 2017. évben egyszeri 3,5 millio Ft osszeggel jarul
hozza az intézmény koltségvetéséhez.
Az ezen tulmenoen fennmarado, bevételekkel new fedezett kiadasokhoz a fenntarto
telepulések lakossag aranyosan j :irulnak hozza.

IV. Balatoncsicso Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet éit a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalban sulyponti munkakorokben dolgozo koztisztviselok részére 2017.
marcius 10. napjat kovetoen személyi illetmény megallapitasaval, a személyi juttatasokra
jovahagyott koltségvetési eloiranyzaton belul.

V . Balatoncsicso Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Ziinkai Kozos Onkormanyzati
Hivatal tevékenységérol szolo beszamolot elfogadja.

Tagyon Kozség Ctnkorményzata Képviselo-testulete 5 igen szavazatlal - cllcnszavazat és
tartézkodés nélkiil -, meghozta a kovc tkezo halérozatot .’

10/2017. (III. 9.) T . iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

I. Tagyon Kozség Onkormiinyzata Képviselo -testdlete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hatarozza meg:

I. Tagyon Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hatarozza meg:

a) Bevételi foosszegét
aa) Koltségvetési bevételi foosszegét
aaa) Mtikodési célu koltségvetési bevételi foosszegét

69.038.759 Ft-ban
16.1 l 7.262 Ft-bait
l 6.943.851 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

Ft ban
Ft ban
Ft ban

106.837.258 Ft-ban
1.200 Ft-ban
1.200 Ft-ban



b)

d)

aab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét
ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét
aba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzmaiadvaiiy)
abba)Mukodési Intézményfinansziiozasi osszegGt
abbb) Felhalmozasi Intézményfinanszirozasi osszegét
Kiadasi foosszegét
Koltségvetési Kiadasi foosszegét
ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét
caa) Személyi juttatasok foosszegét
cab) Munkaadokat terhelo jarulékok foosszegét
cac) Dologi kiadasok foosszegét
cb) Koltségvetési felhalmoziisi cél ti kiadasok foosszegét
cc) Miikodési célti tartalékok foosszegét:
cd) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét
Finanszirozasi kiadasi foosszegét
allapitja meg.

e)A Képviselo-testiilet a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal 2017. évi
koltségvetési bevételi eloiriinyzatat 5.911. 140 Ft-bait, koltségvetési kiadasi
eloiranyzatat 106.837.258 Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hianyiinak
tervezett osszegét (finansziroziisi bevételekbol fedezve, pénzmaradvany kozségi
finanszirozas) 105.926. 118 Ft-ban hatiirozza meg.

II. Tagyon Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Miikodési Szabalyzatanak modositasaval, hogy a
létszam keret 2017. miircius 10. napjatol 19,25 foben keruljon mcghatarozasra.

III. Tagyon Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Ziinkai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo megallapodas méidositasaval az eloterjesztésben szereplo
finansziroziisi modozatnak megfeleloen.
Balatonszepezd Kozség Onkormiinyzata 2017. évben egyszeri 3,5 millio Ft osszeggel jarul
hozza az intézmény koltségvetéséhez.
Az ezen tulmenoen fennmarado, bevételekkel new fedezett kiadasokhoz a fenntarto
telepulések lakossag ariinyosan jarulnak hozzii .

IV. Tagyon Kozség Onkormiinyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormiinyzati Hivatalban sulyponti munkakorokben dolgozo koztisztviselok részére 2017.
marcius 10. napjat kovetoen személyi illetmény megallapitasaval, a személyi juttatasokra
jovahagyott koltségvetési eloiranyzaton belul.

V . Tagyon Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal tevékenységérol szolo beszamolot elfogadja.

Balatonszepezd Kozség Ctnkorményzata Képv/se/o-/es/u/c/c 4 igen szavazattal - ellcnszavazat
és tartézkodés nélkiil -, meghozta a kovctkezo hatérozatot.

31/2017. (III. 9.) Bsz. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

l• t-ban
106.836.058 lºt-bait

3.004.367 Ft-ban
99.094.305 Ft-bait
4.737.386 Ft-bait

106.837.258 Ft-ban
106.837.258.Ft-ban
102 . 099 . 872Ft-ban
69.038.759 Ft-ban
16. 117.262 Ft-ban
16.943.851 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban
-- Ft ban

Ft ban
Ft ban
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I. Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az
alabbiakban hatarozza meg:

I. Dalatonszepezd Kozség Onkormiinyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos
Onkoimanyzati Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az
alabbiakban hatiirozza meg:

a) Bevételi foiisszegét

b)

d)

aa) Koltségvetési bevételi foosszegét
aaa) Mukodési célu koltségvetési bevételi foosszegét
aab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét
ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét
aba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzmaradvany)
abba)Miikodési Intézményfinanszirozasi osszegét
abbb) Felhalmozasi Intézményfinanszirozasi osszegét
Kiadasi foosszegét
Koltségvetési Kiadasi foosszegét
ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét
caa) Személyi juttatasok foosszegét
cab) Munkaadokat terhelo jarulékok foosszegét
cac) Dologi kiadasok foosszegét
cb) Koltségvetési felhalmozasi célti kiadasok foosszegét
cc) Mukodési célu tartalékok foosszegét:
cd) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét
Finanszirozasi kiadasi foosszegét

106.837.258 Ft-ban
1.200 Ft-ban
1.200 Ft-ban

Ft-ban
106.836.058 Ft-ban

3.004.367 Ft-ban
99.094.305 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

106.837.258 Ft-ban
106.837.258.Ft-ban
102 . 099 . 8 72Ft-ban
69.038.759 Ft-ban
16.117.262 Ft-ban
16.943.851 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

Ft ban
Ft ban
Ft-ban

allapitja meg.
e)A Képviselo-testulet a Zankai Kozos Onkoimanyzati Hivatal 2017. évi
koltségvetési bevételi eloiranyzatat 5.911. 140 Ft-ban, koltségvetési kiadasi
eloiranyzatat 106.837.258 Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hiany:inak
tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve, pénzmaradvany kozségi
finanszirozas) 105.926. 118 Ft-ban hatiirozza meg.

II. Dalatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Mukodési Szabalyzatanak modositasaval, hogy a
létszam keret 2017. marcius 10. napjatol 19,25 foben keruljon meghatarozasra.

III. Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo megallapodas méidositasaval az eloterjesztésben szereplo
finansziroziisi modozatnak megfeleloen.
Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata 2017. évben egyszeri 3,5 millio Ft osszeggel jarul
hozza az intézmény koltségvetéséhez.
Az ezen tulmenoen fennmaradéi , bevételekkel new fedezett kiadasokhoz a fenntarto
telepulések lakossag aranyosan jarulnak hozza.

IV. Dalatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalban sulyponti munkakorokben dolgozo koztisztviselok részére 2017.
marcius 10. napjat kovetoen személyi illetmény megallapitasaval, a személyi juttatasokra
jovahagyott koltségvetési eloiranyzaton belul.

V . Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos
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Onkormanyzati Hivatal tevékenységérol szolo bGszamolot elfogadja.

Monos’zlé Kozség Onkorniényzala Képvise lo -lestiilc lc 5 igen szavazatlal - c llenszavazal és
larlézkodés nélkiil -, mcghozta a kovctkczo hatérozatot .’

37/2017. (III. 9.) M. ii nkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

I. Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hataiozza meg:

I. Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Zankai Kozos Onkormanyzati
I4 ivatal koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban
hatarozza meg:

a) Bevételi foosszegét

b)

d)

aa) Koltségvetési bevételi foosszegét
aaa) Mukodési célu koltségvetési bevételi foosszegét
aab) Felhalmoziisi célu koltségvetési bevételi foosszegét
ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét
aba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzmaradvany)
abba)Miikodési Intézményfinanszirozasi osszegét
abbb) Felhalmozasi liitézményfinanszirozasi osszegét
Kiadasi foosszegét
Koltségvetési Kiadasi foosszegét
ca) Koltségvetési miikodési célu kiadiisi foosszegét
caa) Személyi juttatasok foosszegét
cab) Munkaadokat terhelo jarulékok foosszegét
cac) Dologi kiadasok foosszegét
cb) Koltségvetési felhalmoziisi célu kiadasok foosszegét
cc) Mukodési célu tartalékok foosszegét:
cd) felhalmoziisi célu tartalékok foosszegét
Finanszirozasi kiad iisi foosszegét

106.837.258 Ft-ban
1.200 Ft-ban
1.200 Ft-ban

Ft-ban
106.836.058 Ft-ban

3.004.367 Ft-ban
99.094.305 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

106.837.258 Ft-ban
106.837.258.Ft-ban
102 . 099 . 8 72Ft-ban
69.038.759 Ft-ban
16.117.262 Ft-ban
16.943.851 Ft-ban
4.737.386 Ft-ban

Ft ban
- Ft ban

Ft ban
allapitja meg.

e)A Képviselo -tcstiilGt a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal 2017. évi
koltségvetési bevételi eloiranyzatat 5.911. 140 Ft-ban, koltségvetési kiadasi
eloiranyzatat 106.837.258 Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak
tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve, pénzmaradvany kozségi
finanszirozas) 105.926. 118 Ft-ban hatarozza meg.

II. Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Mukodési Szabalyzatanak modositasaval, hogy a
létszam keret 2017. marcius 10. napj iitol 19,25 foben keruljon meghatarozasra.

III. Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo megallapodas modositasaval az eloterjesztésben szereplo
finanszirozasi modozatnak megfeleloen.
Balatonszepezd Kozség Onkormiinyzata 2017. évben egyszeri 3,5 millio Ft osszeggel jarul
hozzii az intézmény koltségvetéséhez.
Az ezen tulmenoen fennmarado, bevételekkel new fedezett kiadasokhoz a fenntarto



13

telepulések lakossag aranyosan jarulnak hozza.

IV. Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati I4ivatalban sulyponti munkakorokben dolgozo koztisztviselok részére 2017.
marcius 10. napjat kovetoen személyi illetmény megallapitasaval, a személyi juttatasokra
jovahagyott koltségvetési eloiranyzaton belul.

Zénka Kozség Onkorm ényzata K6,jl2VfS6 /o -/u /u/c /c 5 igen szavazattal - c llc nszavazat és
tartézkodés nélkiil -, nicghozta a kovctkczo hatérozatot.’

56/2017. (III. 9.) Z. iinkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

I. Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Ziinkai Kozos Onkormanyzati Hivatal
koltségvetését az eloterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban hatarozza meg:

I. Ziinka Kiizség Onkormiiilyzata Képviselo-testulete a Ziinkai Kiiziis Onkormiinyzati Hivatal
kiiltségvetését az eloterJ esztés mellékleteiben foglaltak szerint az al iibbiakban hatarozza meg:

a) Bevételi foiisszegét 106.837.258 Ft-ban

b)

d)

aa) Koltségvetési bevételi foosszegét 1.200 Ft-ban
aaa) Mukodési célu koltségvetési bevételi foosszegét 1.200 Ft-ban
aab) Felhalmozasi célu koltségvetési bevételi foosszegét Ft-ban
ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét 106.836.058 Ft-ban
aba) ebbol Belso hiany osszegét (elozo évi pénzmaradvany) 3.004.367 Ft-ban
abba)Miikodési Intézményfinanszirozasi osszegét 99.094.305 Ft-ban
abbb) Felhalmozasi Intézményfinanszirozasi osszegét 4.737.386 Ft-ban
Kiadasi foosszegét 106.837.258 Ft-ban
Koltségvetési Kiadasi foosszegét 106.837.258.Ft-ban
ca) Koltségvetési miikodési célu kiadasi foosszegét 102 . 099 . 872Ft-ban
caa) Személyi juttatiisok foosszegét 69.038.759 Ft-ban
cab) Munkaadéikat terhelo jarulékok foosszegét 16.117.262 Ft-ban
cac) Dologi kiadasok foosszegét 16.943.851 Ft-ban
cb) Koltségvetési felhalmoziisi célu kiadasok foosszegét 4.737.386 Ft-ban
cc) Mukodési célu tartalékok foosszegét: ---------- Ft-ban
cd) felhalmozasi cél ti tartalékok foosszegét ------- Ft-ban
Finanszirozasi kiadasi foosszegét --------- Ft-ban
allapitja meg.

e)A Képviselo-testulet a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal 2017. évi
koltségvetési bevételi eloiranyzatat 5.911. 140 Ft-ban, koltségvetési kiadasi
eloiranyzatat 106.837.258 Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak
tervezett osszegét (finansziroziisi bevételekbol fedezve, pénzmaradvany kozségi
finanszirozas) 105.926. 118 Ft-ban hatarozza meg.

II. Ziinka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Mukodési Szabalyzatanak modositasaval, hogy a
létszam keret 2017. marcius 10. napjatol 19,25 foben keruljon meghatarozasra.

III. Ziinka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet ért a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo megiillapodas modositasaval az eloterjesztésben szereplo
finanszirozasi modozatnak megfeleloen.
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Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata 201 7. évbGn egyszeri 3,5 millio Ft osszeggel jarul
hozza az intézmény koltségvetéséhez.
Az ezen tulmenoen fennmarado, bevételekkel neni fedezett kiadasokhoz a fenntarto
telepulések lakossag aranyosan jarulnak hozza.

IV. Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet éi1 a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalban sulyponti munkakorokben dolgozo k‹iztisztviselok részére 2017.
marcius 10. napjat kovetoen személyi illetmény mcgallapitasaval, a személyi juttatasokra
jovahagyott koltségvetési eloiranyzaton belul.

V . Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete a Ziinkai Kozos Onkoimanyzati Hivatal
tevékenységérol szolo beszamolot elfogadja.

2. A Z:inkai Kiizii s Onkorm :inyza ti Hivatal létrchozé mcg:illa ji od :i s, valamint a
Szervezeti és Mii kii dési Szab :ilyzat modosit:Isa

Luk:ics Agnes jegyzo: Elmondja, hogy az eloterjesztésben a Kozos Hivatalt létrehozo
onkormanyzatok megallapodas modositasara tett javaslatot. Ebben osszegszeriiség new
szerepel, hanem a dontéshozatal elvei, és a valtozo létszam kapott benne helyet.
Kéri; akinek kérdése van az eloterjesztéssel kapcsolatba, tegye fel.

Fileji Miklos Z:inka kiizség jiolg:i rmcstcrc: Mivel new volt kérdés kéri, aki a megallapodast
az eloterjesztésnek megfeleloen elfogadja, szavazzon.

Ctbudavar Kozség Onkorményzala Kb VfS6lo -lcstiilc/c 2 igen szavazattal - cllcnszavazat és
tartézkodés nélkiil -, m cghozta a kovc lkczo halérozatot.

19/2017. (III. 9.) O. iinkorm :inyzati H A T A n o z A T

Obudavar Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete
egyet ért az eloterjesztés szerint a Ziinkai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo Megiillapodas
modositasaval.

Szentantalfa Kozség Ctnkorményzata Képviselo - lcsl fi/c /c 3 igen szavazattal - cllcnszavazat és
tartézkodés nélkiil -, m cghozta a kovclkczo hatérozatot.’

30/2017. (III. 9.) Sza. ii nkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Szentantalfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete
egyet ért az eloterjesztés szerint a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo Megallapodas
modositasaval.

Szentjakabfa Kozség Ctnkorményzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartézkodas nélkiil -, meghozta a kovc tkczo hatérozatot.
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18/2017. (Ill. 9.) Szj. iinkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

Szentjakabfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete
egyet ért az eloterjesztés szerint a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo Megallapodas
modositasaval.

Balatoncsicsé Kozség Ctnkorményzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal - cllcnszavazat
és tartozkodas nélkiil -, mcghozta a kovctkczo hatarozatot.

20/2017. (III. 9.) Bcs. iinkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

Balatoncsicso Kozség Onkormanyzata Képviselo -testdlete
egyet ért az eloterjesztés szerint a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo Megallapodas
modositasaval.

Tagyon Kozség Ctnkorményzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal - cllcnszavazat és
tartézkodés nélkiil -, mcghozta a kovetkezo hatérozatot.

11/2017. (III. 9.) T. ii nkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

Tagyon Kozség Onkormanyzata KépviselO-tGStUlete egyet
ért a Zankai Kozos Onkoimanyzati Hivatalt létrehozo
Megallapodas modositasaval.

Balatonszepezd Kozség Ctnkorm ényzata Képviselo-testulete 4 igen szavazattal - c llcnszavazat
és lartézkodés nélkiil -, mcghozta a kovctkczo hatérozatot.’

32/2017. (III. 9.) Bsz. ii nkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete egyet ért az eloterjesztés szerint a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozo Megallapodas
modositasaval.

Monoszlé Kozség Ctnkorményzata Képviselo-testulete 4 igen szavazattal - ellcnszavazat és
tartézkodés nélkiil -, meghozta a kovetkezo hatérozatot.

38/2017. (III. 9.) M. ii nkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Monoszléi Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete
egyet ért az eloterjesztés szerint a Zankai Kozos
Onkormanyzati Hivatalt létrehozéi Megallapodas
modositasaval.
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Zénka Kozség Onkorniényzala Képviselo -tcsl iilclc 5 igen szavazattal - e//cnszavazal és
tartézkodés nélkiil -, mcghozla a kovclkczo hatérozatot .’

57/2017. (III. 9.) Z. iinkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete egyet
ért az eloterjesztés szerint a Zankai Kozos Onkormanyzati
Hivatalt létrehozo Megallapodas modositasaval.

Luk:ics Agnes jegyzo: Ismerteti az SZMSZ modositasait. Megkérdezi, kinek van kérdése a
modositasokkal kapcsolatban.

Schumacher Jézsef Balatoncsicso kiizs ég polea ‹mestere: Megkérdezi, van-e annak
torvényes akadiilya, hogy vezeto beosztasa legyen a kirendeltség vezetonek? Az SZMSZ-ben
az szerepel, ha a jegyzo tavol van helyettesitoje az aljegyzo, kirendeltség vezeto. Hogy oldja
meg a helyettesitést, wig nincs aljegyzo és a kirendeltség-vezeto new vezeto beosztasu?

Luk:i cs Aflnes jegyzo: Kirendeltség-vezetot és egyaltalaban a Kozos Hivatalba vezeto
tisztségviselot new nevezhet ki a jegyzo kozségi hivatalnal. Erre a torvény new ad
lehetoséget. A kirendeltség-vezeto, mivel allamigazgatasi végzettséggel rendelkezik, a jegyzo
iiltal megbizast kaphat bizonyos iiléseken valo részvételhez. Ez new képviselo-testuleti ulés,
hanem bizotts iigi, illetve nemzetiségi ulés lehet. Ezért tette be ezt a lehetoséget az SZMSZ-be.
Kaphat tovabba kiadmanyozasi jogot is.

Schumacher Jozsef Balatoncsicso kiizség Jiolg:i rmestere: Kéri, hogy az SZMSZ-ben az
igazgatasi ugyintézo 4 .-hez is vegyék be a feladatok és hataskorokbe a helyettesitési rendnek
megfeleloen, hogy a jegyzo vezeti a Hivatalt, felelos a Hivatal miikodéséért és
gazdalkodasaért és az aljegyzo helyettesitéséért. A masik kérése, hogy az aljegyzoi
feladatoknal azt a részt, hogy jelzi a ke’ pviselo -testii leteknek és a Jiolgarmesternek, ha
dii ntés iik, m ii kiide’ s iik torvénysértti , a sziikséges t:ijékoztat:Est megadja, vegye ki az
SZMSZ-bol. Ha erre nincs lehetoség, akkor a jegyzoi feladatokhoz is legyen betéve.

Luk:i cs Ae» es jegyzo: A jegyzoi feladatokhoz is beillesztik.

Schumacher Jézsef Balatoncsicso kiizség polg:irmestere: Megkérdezi, ha csak aprilis 25.
utan lesz aljegyzo, hogy tervezi addig megoldani a helyettesitését?

Luk:ics Aflnes jegyzo: Elmondja, hogy a kirendeltségeken az iigyiratok szignalasaval
megbizza az egyik felsofokti végzettségu személyt, tavollétében a masik felsofokti
végzettségti dolgozot. Kiadmanyozasi jogot ad minden munkatarsnak, kivéve a munkaltatoi
jogositvanyokat és azokat a dokumentumokat, ami a jogszabaly szerint a jegyzot nevesiti.

Filep Mikés Z:inka kiizs ée polg:irmestere: Javasolja az SZMSZ elfogadasat az
eloterjesztésnek megfeleloen és azzal a modositassal, hogy a jegyzoi feladatokhoz is be
legyen téve, hogy jelzi a képviselo-testuleteknek és a polgarmestereknek, ha dontésuk,
mukodésuk torvénysérto, a sziikséges tajékoztatast megadja.
Kéri, aki ezzel a kért valtoztatassal az SZMSZ elfogadja, szavazzon.



Obudavar Kozség Onkorményzata Kéjaviscl i-Ie.stii lc tc 2 igen ,sza i›azattal - c llcnszavazat és
tartézkodés nélkiil -, mcghozla a kovctkczo halérozalot.

20/2017. (III. 9.) O . iinkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

Obudavar Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete az
ulésen elhangzott kiegészitéssel egyutt egyet ért a Zankai
Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Mukodési
Szabalyzata — eloterjesztés szerinti - modositasaval.

Szentantalfa Kozség Onkorményzata Képviselo-testulete 3 igen szavazattal - ellcnszavazat és
tartézkodas nélkiil -, mcghozta a kovctkezo halérozatot.’

31/2017. (III. 9.) Sza. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Szentantalfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete
az ulésen elhangzott kiegészitéssel egyutt egyet ért a
Ziinkai Kozos Onkoimanyzati I4ivatal Szervezeti és
Mukodési Szabalyzata — eloterjesztés szerinti -
modositiisaval.

Szentjakabfa Kozség Ctnkorményzata KépYfSClo -testuleti! 5 fgen szavazattal - cllcnszavazat és
tartézkodés nélkiil -, mcghozta a kovctkczo halérozatot.

19/2017. (III. 9.) Szj. ii nkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Szentjakabfa Kozség Onkormanyzata Képviselo -testdlete
az ulésen elhangzott kiegészitéssel egyutt egyet ért a
Ziinkai Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és
Mukodési Szabalyzata — eloterjesztés szerinti
modositasaval.

Balatoncsicsé Kozség Onkorményzata KépVfSClo-testulete 5 igen szavazattal - cllcnszavazat
és tartézkodas nélkiil -, meghozla a kovctkczo hatérozatot.

21/2017. (III. 9.) Bcs. iinkorm:i nyzati H A T A R O Z A T

Balatoncsicso Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete
az ulésen elhangzott kiegészitéssel egyutt egyet ért a
Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és
Mukodési Szabalyzata — eloterjesztés szerinti -
modositasiival.

Tagyon Kozség Ctnkorményzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal - ellcnszavazat és
tartézkodés nélkiil -, meghozta a kovetkezo hatérozatot.
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12/2017. (III. 9.) T. ii nkorm:i nyzati H A T A R O Z A T

Tagyon Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete az
ulésen elhangzott kiegészitéssel egyutt egyet ért a Zankai
Kozos Onkormiinyzati Hivatal Szervezeti és Mukodési
Szabalyzata — eloterjesztés szerinti - iuodositasaval.

Balatonszepezd Kozség Ctnkorményzata Képviselo -tcstiilctc 4 igen s’zavazattal - ellcnszavazat
és tarlézkodés nélkiil -, mcghozta a kove tkczo hatérozatot.’

33/2017. (III. 9.) Bsz. iinkorm:i nyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete az ulésen elhangzott kiegészitéssel egyutt egyet
ért a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és
Mukodési Szabalyzata — eloterjesztés szerinti -
modositasaval.

Monoszlé Kozség Onkorményzata Képviselo-testulete 4 fgcn szavazattal - cllcnszavazat és
tartézkodés nélkiil -, mcghozta a kovctkczci hatérozatot.

39/2017. (III. 9.) M. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete az
ulésen elhangzott kiegészitéssel egyutt egyet ért a Zankai
Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Mukodési
Szabalyzata — eloterjesztés szerinti - modositasaval.

Zénka Kozség Onkorményzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartézkodés nélkiil -, mcghozta a kcivetkezo hatérozatot.

58/2017. (III. 9.) Z. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete az
ulésen elhangzott kiegészitéssel egyutt egyet ért a Zankai
Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti és Mukodési
Szabalyzata — eloterjesztés szerinti - modositasaval.

3. Aljegyzoi :i ll:isra ji:ily:izati kiir:i s

Filep Miklé s Z:i nka kiizség polg:irmestere: Elmondja, hogy ki lett kiildve a palyiizati kuras.
A palyazati kuras a torvényi eloirasoknak megfelel.
Kéri, aki egyet ért az eloterjesztésnek megfeleloen az aljegyzoi palyazat kiirasaval,
szavazzon.
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Cthudavér Kozség tDnkormanyzala Képvisel -testulete 2 igen szavazattal - ellenszavazat és
lartozkodas nélkiil -, mcghozta a kovctkezo hatarozatol.

21/2017. (III. 9.) O . ii nkorm :i nyza ti II A T A R O Z A T

Obudaviir Kiizség Onkoriiianyzata Képviselo -tcstiiletG
egyet ért a Z:inkai Kozos Onkormanyzati Hivatal aljegyzoi
allashelyére eloterjesztctt palyazat kiirasaval.

Szentantalfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete 3 igen szavazattal - ellcnszavazat és
tartézkodas nélkiil -, meghozta a kovetkezo hatarozatot.

32/2017. (III. 9.) Sza. iinkorm:i nyzati II A T A R O Z A T

Szentantalfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete
egyet ért a Ziinkai Kozos Onkormanyzati Hivatal aljegyzoi
allashelyére eloterjesztett jialyazat kiirasaval.

Szentjakabfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal - ellcnszavazat és
tartézkodés n//cl / -, meghozta a kovetkezo hatarozatot.

20/2017. (III. 9.) Szj. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Szentjakabfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete
egyet ért a Zénkai Kozos Onkormanyzati Hivatal aljegyzoi
all:ishe1yére eloterjesztett paly:izat kurasiival.

Balatoncsicsét Kiizség Gnlcorményzata Képvi.selo-testulete 5 igen szavazattal - ellen.szavazat
és tOFtéz•kodés nélkiil , mcghoz•ta a li:ix•etl‹:e•o hatéro ••atot.

22/2017. (III. 9.) Bcs. iinkorm:i nyzati H A T A R O Z A T

Balatoncsicso Kozség Onkorményzata Képviselo-testulete
egyet ért a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal aljegyzoi
all:ishelyére eloterjesztett palyazat kiiraséval.

Tagyon Kozség Ctnkormanyzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartézkodas nélkiil -, meghozta a k vetkezo hatérozatot.

13/2017. (III. 9.) T. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Tagyon Kozség Onkorményzata Képviselo-testulete egyet
ért a Zénkai Kozos Onkormanyzati Hivatal aljcgyzoi
allashelyére eloterjesztett palyhzat kiirasaval.
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Balatonszcpezd Kozség Onkorményzata Képviselo-testulete 4 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartézkodés nélkiil -, mcghozta a kovetkezo hatérozatot.’

34/2017. (III. 9.) Bsz. iinkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete egyet ért a Ziinkai Kozos Onkormanyzati I4ivatal
aljegyzoi :i1lashelyére eloterjGsztett palyazat kiirasaval.

Monoszlé Kozség Onkorményzata Képviselo-testulete 4 igen szavazattal - cllcnszavazat és
tartézkodés nélkiil -, meghozta a kovetkez hatérozatot.

40/2017. (III. 9.) M. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Monoszléi Kozség Onkormanyzata Képviselo-testulete
egyet ért a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal aljegyzoi
allashelyére eloterjesztett pa1y:izat kiirasaval.

Zénka Kozség Onkorményzata Képviselo-testulete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartézkodés nélkiil -, meghozta a kovetkezo hatérozatot.

59/2017. (III. 9.) Z. iinkorm:i nyzati H A T A R O Z A T

Ziinka Kozség Onkormiinyzata Képviselo-testulete egyet
ért a Zénkai Kozos Onkormanyzati Hivatal aljegyzoi
allashelyére eloterjesztett palyézat kiirasaval.

Filep Miklos Ziinka kozség polgiirmestere: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, hozzaszéilasa, javaslata, észrevétele.
Mivel new volt, megkoszonte a képviselo-testiileteknek a részvételt, és az ulést 19,03 orakor
beziirta.
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jegyzo




