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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szőlősgyörök Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4. napján  megtartott együttes 
ülésén 
 
 
Jelen vannak: Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

- Kara Lajos polgármester, 
- Radóné Lelkes Erika mb. jegyző, 
- Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, 
- Góz Mihály, Jilling Tibor, Mezriczky Ferenc, Miseta Andrea, Dr. 

Szűcs Tibor képviselők. 
 

                       Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
- Klotz Péter polgármester, 
- Radóné Lelkes Erika mb. jegyző, 
- Vivert János alpolgármester, 
- Ékes József, Faragó József, Kamu Attiláné, Palczert Zoltánné, 

Perpits László képviselők. 
 
Kara Lajos Buzsák község polgármestere köszönti az együttes ülésen megjelenteket. 
Külön köszönti  Radóné Lelkes Erika mb. jegyzőt, Klotz Péter Szőlőgyörök község 
polgármesterét. 
 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Buzsák község Képviselő-testülete részéről 7 
fő képvisel ő, Szőlősgyörök község Képviselő-testülete részéről 7 fő képvisel ő 
megjelent, az ülés határozatképes és megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Vivert János Szőlősgyörök község 
alpolgármesterét és Zakariás Zoltán Vilmos Buzsák község alpolgármesterét. 
 
Javasolja az együttes ülésnek, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalja meg: 
 
 
1./ A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének előkészítése. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
                  Klotz Péter polgármester 
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Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal  az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

9/2014. (II.4.) KT.sz. határozat  
 
 

                             A képviselő-testület a javasolt napirendi ponttal egyetért, 
                             megtárgyalását a mai ülés napirendjére tűzi. 
 
 
Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

1/2014. (II.4.) KT.sz. határozat  
 
 

                             A képviselő-testület a javasolt napirendi ponttal egyetért, 
                             megtárgyalását a mai ülés napirendjére tűzi. 
 
 
 
 
1./ A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi  költségvetésének  
     előkészítése:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
                  Klotz Péter polgármester  
 
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Mezriczky Tünde pénzügyi vezető, Kondor 
Anita pénzügyi főelőadó. 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozóan az előterjesztést 
mindkét képviselő-testület tagjai írásban megkapták. A Közös Hivatal finanszírozása 
annak megfelelően került megállapításra, ahogyan a megállapodásban ez rögzítve 
van, Buzsák 55 %, Szőlősgyörök 45 %. Az állami normatívát a székhely település – 
Buzsák – kapja és ebből kell a társközségnek visszautalni. 
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A létszámadatok vonatkozásában jelenleg a két hivatalba összesen 9 fő 
köztisztviselő dolgozik, és jelen pillanatban a jegyzői feladatokat megbízott jegyző 
látja el.  
Ebben a költségvetésben szerepel azoknak a köztisztviselőknek a jubileumi jutalma, 
akik ebben az évben mentek el a nők 40 éves nyugdíjába. A két településnek a 
működéshez  az állami normatíván felül 5 millió Ft-tal kell még hozzájárulni. 
A két település között a pénzügyi elszámolás megtörtént, Szőlősgyörök község 
részéről minden teljesítés időben teljesült. 
 
Kéri a hozzászólásokat. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Klotz Péter  polgármester 
 
Létszámok vonatkozásában elmondja, mind a dolgozókkal, mind a jegyzővel 
egyeztetett a két község polgármestere, hogy milyen formában és módon lehet 
megoldani azt, hogy próbáljon meg azon a létszámon maradni a hivatal, ami az 
állami finanszírozásból lehetővé van téve.  A feladatok maradtak, nem csökkentek, 
ezáltal a dolgozóknak több munkát kell végezniük. Bízik abban, hogy ezeket a 
feladatokat maradéktalanul el fogják tudni látni. Azt is el kívánja mondani , 
amennyiben ez így nem megy, úgy olyan személyt kívánnak felvenni, aki ezekbe a 
dolgokba be tud segíteni.  
Véleménye szerint a 9 fő a hivatali feladatokat el tudják és el is fogják tudni látni, 
ahogy ezt már az elmúlt időszak bizonyította is.  Úgy gondolja, hogy az 
Önkormányzatok működése gördülékenyen halad.  
Ahogy polgármester úr említette, a nyugdíjas dolgozóknak járó juttatások ezt a 
költségvetést terhelik, de amennyiben ezek a számok a következő évre is 
megmaradnak, az állami normatívából a hivatal működése biztosított lesz.  
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Mindkét településnek az a legfontosabb, hogy a lakosság érdeke ne sérüljön és 
elégedettek legyenek. Eddig Szőlősgyörökből jártak át Buzsákra a dolgozók, most 
fordítva van. Sajnos azt kisebb problémát jelent, hogy az ügyintéző nincs a hét 
mindennapján ott. Ki kell építeni a rendszert, a lakosságot tájékoztatni kell, hogy 
melyik ügyintéző milyen napokon tart ügyfélfogadást Szőlősgyörökben, illetve 
Buzsákon. Valóban a dolgozókra most több munka hárul, de úgy gondolja ezeket a 
feladatokat a jelenlegi dolgozók el tudják látni. 
Jelenleg a jegyzői feladatokat megbízott jegyző látja el, a jegyzői állásra a pályázat 
kiírásra került, a pályázatok beadási határideje február 17. 
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Az új jegyző kinevezésével a lakossággal meg kell értetni, hogy az ügyfélfogadási 
időt pontosan tartsák be, mert az ügyintézők és a jegyző sem lesznek elérhetőek 
mindennap.  
Egyetért polgármester úrral, hogy a 9 fő létszámot ameddig csak lehet tartani kell. 
 
Vivert János  alpolgármester 
 
A költségvetés egy jól működő hivatalra utal, a két település hozzájárulásával 
biztosított a működtetés. Véleménye szerint, ha ennyi normatívát kap a hivatal és a 
létszám is elegendő, akkor nem szabad tovább „nyújtózkodni”. 
 
Faragó József  képviselő 
 
A Közös Hivatal költségvetése világos, áttekinthető és érthető, a maga részéről 
elfogadja. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja az együttes ülésnek, hogy a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi költségvetését fogadja el. 
 
 
 
Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal  az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 

10/2014. (II.4.) KT.sz. határozat  
 
 

                       Buzsák és Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő- 
                       testülete – mint fenntartó – a Buzsáki Közös Önkormányzati 
                       Hivatal 2014. évi költségvetését az előterjesztés 1.melléklete 
                       szerinti tartalommal elfogadja. 
 

1.) A 2014. évi költségvetési évben a Buzsáki Közös Önkormányzati 
Hivatal 
a.) bevételi f őösszeg:                                        45.7 78 ezer forint, 

melyből aa.) átvett pénzeszköz                      44.584 ezer forint, 
              ab.) saját bevétel                                1.194 ezer forint 
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b.) kiadási f őösszeg:                                          45 .778 ezer forint, 
melyből ba.) személyi juttatások                     29.514 ezer forint, 
              bb.) munkaadókat terh.jár.                  7.576 ezer forint, 
              bc.) dologi és egyéb folyó kiadások    8.688 ezer forint.    

2.) A képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria 
juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 Ft. összegben 
határozzák meg. 
 

3.) A képviselő-testületek megbízzák Buzsák Község Polgármesterét, 
hogy a Közös Hivatal költségvetésének Buzsák Községi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről 
gondoskodjon. 

 
4.) A képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról gondoskodjon. 
 

Felelős : Kara Lajos polgármester, 
               Klotz Péter polgármester 
               a végrehajtásért: a jegyző 

                            Határidő: értelem szerint, folyamatos  
                                           (beszámolásra 2014. szeptember 15.) 
 
 
 
Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

2/2014. (II.4.) KT.sz. határozat  
 
 

                       Buzsák és Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő- 
                       testülete – mint fenntartó – a Buzsáki Közös Önkormányzati 
                       Hivatal 2014. évi költségvetését az előterjesztés 1.melléklete 
                       szerinti tartalommal elfogadja. 
 

5.) A 2014. évi költségvetési évben a Buzsáki Közös Önkormányzati 
Hivatal 
c.) bevételi f őösszeg:                                        45.7 78 ezer forint, 

melyből aa.) átvett pénzeszköz                      44.584 ezer forint, 
              ab.) saját bevétel                                1.194 ezer forint 
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d.) kiadási f őösszeg:                                          45 .778 ezer forint, 
melyből ba.) személyi juttatások                     29.514 ezer forint, 
              bb.) munkaadókat terh.jár.                  7.576 ezer forint, 
              bc.) dologi és egyéb folyó kiadások    8.688 ezer forint.  
   

6.) A képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria 
juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 Ft. összegben 
határozzák meg. 
 

7.) A képviselő-testületek megbízzák Buzsák Község Polgármesterét, 
hogy a Közös Hivatal költségvetésének Buzsák Községi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről 
gondoskodjon. 

 
8.) A képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról gondoskodjon. 
 

Felelős : Kara Lajos polgármester, 
               Klotz Péter polgármester 
               a végrehajtásért: a jegyző 

                            Határidő: értelem szerint, folyamatos  
                                           (beszámolásra 2014. szeptember 15.) 
 
 
 
 
Klotz Péter  polgármester 
 
Zárásként annyit szeretne elmondani, hogy az elmúlt időszakban sokszor találkoztak, 
beszéltek és egyeztettek polgármester úrral. Nagyon bízik benne, hogy ez a 
kapcsolat a jövőben is így fog működni. Úgy ítéli meg, hogy az első év jól sikerült és 
jövőben is ugyan ilyen jól fog a két település együttműködni, nem lesznek 
fennakadások és a választások is gördülékenyen le fognak zajlani.  
Azt kívánja, hogy a 2014-es év is ilyen jól sikerüljön és ehhez kíván mindenkinek jó 
egészséget és jó munkát.  
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Kara Lajos polgármester is ugyan ezt kívánja, megköszöni a hozzászólásokat és az 
együttes ülésen való részvételt. Az együttes ülést lezárja. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

     Klotz Péter                          Radóné Lelkes Erika                               Kara Lajos 
Szőlősgyörök Község                   mb. jegyző                                      Buzsák Község 
     polgármestere                                                                                   polgármestere 
 
 
 

Hitelesítők: 
 
 
 

Vivert János                                                                              Zakariás Zoltán Vilmos 
alpolgármester                                                                                   alpolgármester 
 

 
 

 

 


