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J E G Y ZŐ K Ö N Y V 
 
 
Készült:   Szendrőlád, Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzata Képviselő-

testületének 2013. február 13. napján  megtartott  rendkívüli közös 
testületi  ülésén 

 
 
 
Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen vannak:  
  

Vadászi Béla polgármester 
Ádám Gyula alpolgármester, Lakatos Gábor, Novák László Zsolt 
települési képviselők 
 

Igazoltan távol van:  
 

Káló Norbert, Zsigmondné Kiss Andrea települési képviselő 
 

Igazolatlanul távol van: 
 
  Horváth Szilveszter települési képviselő 
 

 
 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen vannak: 
 

Szabó Zoltán polgármester    
Csathó László alpolgármester és Kiss Ferencné települési 
képviselő  
    

Igazoltan távol van:  Berzi István és Dánielné Tóth Beáta települési képviselő 
   

 
Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen vannak: 
 

Fedor Attila polgármester    
Tóth Gellért alpolgármester, Gór Gyula, ifj. Tóbiás György és 
Tóth János települési képviselők  
    
    

Tanácskozási joggal van jelen:            Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 
  Molnár Imréné gazdálkodási előadó  
     

Jegyzőkönyvvezető:  Sallainé Zagraj Judit 
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V a d á s z i  Béla polgármester köszönti a megjelent polgármestereket és 
képviselőket, valamint az aljegyzőt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselőkből Szendrőlád településre vonatkozóan a 7 főből jelen van 4 
fő, Ládbesenyő településre vonatkozóan az 5 főből jelen van 5 fő és Balajt településre 
vonatkozóan az 5 főből jelen van 3 fő.  A határozatképesség mind három településre 
vonatkozóan fennáll. Ezt követően javasolja a napirendi pontok elfogadását. Javaslatát 
szavazásra bocsátja.   
 
A képviselők Balajt településre vonatkozóan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, Ládbesenyő településre vonatkozóan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül és Szendrőlád településre vonatkozóan 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületek a napirendet az 
alábbiak szerint fogadják el: 
 
 
N A P I R E N D: 
  
1./ A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 

tárgyalása 
 Előadó: polgármester 
 
2./   Köztisztviselők 2013. évi teljesítményértékeléséhez kiemelt célok 

meghatározása 
 Előadó: jegyző 
 
 

I.  N A P I R E N D: 
 
A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének tárgyalása 

Előadó: polgármester 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.) 
 
 
V a d á s z i Béla polgármester ismereti a képviselő-testületek tagjaival, hogy 
Szendrőlád Község Önkormányzata költségvetésének elfogadása előtt a Közös Hivatal 
költségvetését minden társult település képviselő-testületének egyenként jóvá kell 
hagynia. 
 
H o r n y á k n é  Szilasi Melinda aljegyző elmondja, az előterjesztést mindenki 
megkapta, amiben változás történt annak tekintetében, hogy a támogatási összeg a 
tervezettől eltérően nem a székhely önkormányzat elkülönített számlájára, hanem a 
társult önkormányzatok számlájára lakosságszám arányosan érkezett. A jogszabály 
alapján 2013. január – 2013. áprilisra esedékes időszakban időarányos – átmeneti - 
támogatás történik, majd 2013. május 1-jétől nyolc havi támogatás illeti meg az 



 4 

önkormányzatokat annak tekintetében, ahogy az önkormányzati hivatali feladatokról 
gondoskodik.  
Tekintettel arra, hogy az átmeneti időszakra az önkormányzatok lakosság arányosan 
kapták meg a támogatást, ezért a megállapodás finanszírozást érintő részei, vagyis a 
4.1., 4.2., 4.3., pontok  módosítása szükséges. 
 
V a d á s z i Béla polgármester tekintettel arra, hogy az elhangzottakhoz hozzászólás, 
javaslat nincs, a megállapodás előbb felsorolt részeinek a módosítását elfogadásra 
javasolja. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Balajt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  25/2013.( II. 
13.) határozata 
 
Tárgy:  A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 
szóló megállapodás módosítása 

 
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szendrőládi 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás 4.1. , 4.2, és 4.3. pontjait az alábbiak szerint módosítja: 
 
„4.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetésében kerül 

megtervezésre jelen megállapodásban jóváhagyott létszám 
vonatkozásában valamennyi személyi juttatás, járulékaival, 
kiküldetések, utazási költségtérítések, valamint a jegyzői, 
aljegyzői telefonköltség.  

 Az egyéb dologi kiadásokat az érintett önkormányzatok saját 
költségvetésükben tervezik. 

 
4.2. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal működési és 

fenntartási kiadásait a társult önkormányzatok a közös hivatal 
jóváhagyott költségvetésének megfelelően elsődlegesen a 
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott 
Önkormányzati hivatal működésének támogatása nevű 
előirányzat terhére fedezik, melynek az  1/12 részét a társult 
települések minden hónap 5. napjáig átutalják  Szendrőlád 
Község Önkormányzat számára. A társult települések vállalják, 
hogy a fent nevezett összeget saját költségvetésükbe betervezik.  
Amennyiben az Önkormányzati hivatal működésének 
támogatása nevű előirányzat nem fedezi a közös hivatal 
mindenkori költségvetésben jóváhagyott működési és 
fenntartási kiadásokat, akkor a társult települések lakosságszám 
arányosan járulnak hozzá a közös hivatal működtetéséhez. 
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4.3. Amennyiben az Önkormányzati hivatal működésének támogatása 

nevű előirányzatból megtakarítás mutatkozik, úgy minden 
költségvetési év december 31. napjáig a székhely önkormányzat 
a maradványt lakosságszám arányosan kiutalja a 
társtelepüléseknek /állandó kirendeltségek/a közös hivatal 
dologi kiadásának hozzájárulása címen.„  

 
A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás egyéb rendelkezései továbbra is 
változatlanul érvényben maradnak.  
 

A képviselő-testület elrendeli a Szendrőládi Közös Önkormányzati 
Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás egységes 
szerkezetbe foglalását. 

Felelős: polgármester, aljegyző 
Határid ő: azonnal 

 
 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2013.(II. 13.) határozata 
 
Tárgy:  A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 
szóló megállapodás módosítása 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás 4.1. , 4.2, és 4.3. pontjait az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
„4.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetésében kerül 

megtervezésre jelen megállapodásban jóváhagyott létszám 
vonatkozásában valamennyi személyi juttatás, járulékaival, 
kiküldetések, utazási költségtérítések, valamint a jegyzői, 
aljegyzői telefonköltség.  

 Az egyéb dologi kiadásokat az érintett önkormányzatok saját 
költségvetésükben tervezik. 

 
4.2. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal működési és 

fenntartási kiadásait a társult önkormányzatok a közös hivatal 
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jóváhagyott költségvetésének megfelelően elsődlegesen a 
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott 
Önkormányzati hivatal működésének támogatása nevű 
előirányzat terhére fedezik, melynek az  1/12 részét a társult 
települések minden hónap 5. napjáig átutalják  Szendrőlád 
Község Önkormányzat számára. A társult települések vállalják, 
hogy a fent nevezett összeget saját költségvetésükbe betervezik.  
Amennyiben az Önkormányzati hivatal működésének 
támogatása nevű előirányzat nem fedezi a közös hivatal 
mindenkori költségvetésben jóváhagyott működési és 
fenntartási kiadásokat, akkor a társult települések lakosságszám 
arányosan járulnak hozzá a közös hivatal működtetéséhez. 

 
4.3. Amennyiben az Önkormányzati hivatal működésének támogatása 

nevű előirányzatból megtakarítás mutatkozik, úgy minden 
költségvetési év december 31. napjáig a székhely önkormányzat 
a maradványt lakosságszám arányosan kiutalja a 
társtelepüléseknek /állandó kirendeltségek/a közös hivatal 
dologi kiadásának hozzájárulása címen.„  

 
A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás egyéb rendelkezései továbbra is 
változatlanul érvényben maradnak.  
 

A képviselő-testület elrendeli a Szendrőládi Közös Önkormányzati 
Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás egységes 
szerkezetbe foglalását. 

Felelős: polgármester, aljegyző 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2013.(II. 13.) határozata 

 
Tárgy:  A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 
szóló megállapodás módosítása 

 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 
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fenntartásáról szóló megállapodás 4.1. , 4.2, és 4.3. pontjait az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
„4.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetésében kerül 

megtervezésre jelen megállapodásban jóváhagyott létszám 
vonatkozásában valamennyi személyi juttatás, járulékaival, 
kiküldetések, utazási költségtérítések, valamint a jegyzői, 
aljegyzői telefonköltség.  

 Az egyéb dologi kiadásokat az érintett önkormányzatok saját 
költségvetésükben tervezik. 

 
4.2. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal működési és 

fenntartási kiadásait a társult önkormányzatok a közös hivatal 
jóváhagyott költségvetésének megfelelően elsődlegesen a 
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott 
Önkormányzati hivatal működésének támogatása nevű 
előirányzat terhére fedezik, melynek az  1/12 részét a társult 
települések minden hónap 5. napjáig átutalják  Szendrőlád 
Község Önkormányzat számára. A társult települések vállalják, 
hogy a fent nevezett összeget saját költségvetésükbe betervezik.  
Amennyiben az Önkormányzati hivatal működésének 
támogatása nevű előirányzat nem fedezi a közös hivatal 
mindenkori költségvetésben jóváhagyott működési és 
fenntartási kiadásokat, akkor a társult települések lakosságszám 
arányosan járulnak hozzá a közös hivatal működtetéséhez. 

 
4.3. Amennyiben az Önkormányzati hivatal működésének támogatása 

nevű előirányzatból megtakarítás mutatkozik, úgy minden 
költségvetési év december 31. napjáig a székhely önkormányzat 
a maradványt lakosságszám arányosan kiutalja a 
társtelepüléseknek /állandó kirendeltségek/a közös hivatal 
dologi kiadásának hozzájárulása címen.„  

 
A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás egyéb rendelkezései továbbra is 
változatlanul érvényben maradnak.  
 

A képviselő-testület elrendeli a Szendrőládi Közös Önkormányzati 
Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás egységes 
szerkezetbe foglalását. 

Felelős: polgármester, aljegyző 
Határid ő: azonnal 
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MEGÁLLAPODÁS  
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS 

FENNTARTÁSÁRÓL 
 

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. február 13. napján) 
 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Vadászi Béla 
polgármester), Balajt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Szabó 
Zoltán polgármester), Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
(képviseli: Fedor Attila polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglalt felhatalmazással élve igazgatási 
feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn 2013. 
január 1. napjától az alábbi feltételek szerint. 

 
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:  

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 
Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 3751 Szendrőlád Fő út 63. sz. 

 
 
2. A szerződő képviselő-testületek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a 

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Balajt községben a 3780. Balajt, Fő 
út 55. szám alatt állandó jelleggel „Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 
Balajti Kirendeltsége”, Ládbesenyő községben a 3780. Ládbesenyő, Kossuth út 
64. szám alatt állandó jelleggel „Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ládbesenyői Kirendeltsége” elnevezéssel kirendeltséget működtet az összes 
Balajt, illetve Ládbesenyő települést érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek 
helyben történő intézése céljából. 

 
3. A szerződő képviselő-testületek kijelentik továbbá, hogy az igazgatási munka 

ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Szendrőládi Közös 
Önkormányzati Hivatalt  alapító településeken biztosítják. 
 
 

4. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a 
képviselő-testületek határozzák meg. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, 
hogy a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az 
érdekelt képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá: 

 
4.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetésében kerül megtervezésre jelen 

megállapodásban jóváhagyott létszám vonatkozásában valamennyi személyi 
juttatás, járulékaival, kiküldetések, utazási költségtérítések, valamint a jegyzői, 
aljegyzői telefonköltség.  

 Az egyéb dologi kiadásokat az érintett önkormányzatok saját költségvetésükben 
tervezik. 
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4.2. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 
társult önkormányzatok a közös hivatal jóváhagyott költségvetésének 
megfelelően elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben 
meghatározott Önkormányzati hivatal működésének támogatása nevű előirányzat 
terhére fedezik, melynek az  1/12 részét a társult települések minden hónap 5. 
napjáig átutalják  Szendrőlád Község Önkormányzat számára. A társult 
települések vállalják, hogy a fent nevezett összeget saját költségvetésükbe 
betervezik.  
Amennyiben az Önkormányzati hivatal működésének támogatása nevű 
előirányzat nem fedezi a közös hivatal mindenkori költségvetésben jóváhagyott 
működési és fenntartási kiadásokat, akkor a társult települések lakosságszám 
arányosan járulnak hozzá a közös hivatal működtetéséhez. 

 
4.3. Amennyiben az Önkormányzati hivatal működésének támogatása nevű 

előirányzatból megtakarítás mutatkozik, úgy minden költségvetési év december 
31. napjáig a székhely önkormányzat a maradványt lakosságszám arányosan 
kiutalja a társtelepüléseknek /állandó kirendeltségek/a közös hivatal dologi 
kiadásának hozzájárulása címen. 

 
4.4. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó települések vállalják, 

hogy a székhelytelepülés működtetésével elektronikus kapcsolatot működtetnek 
az ügyintézés hatékonyabb ellátása érdekében. 

 
5. A képviselő-testületek irányítási jogosultsága kiterjed a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének, szervezetének, működési 
szabályozottságának megállapítására, módosítására. Az ezen kívüli irányítási 
feladatokat - a jegyző (aljegyző) javaslatai alapján - az érintett polgármesterek úgy 
gyakorolják, hogy Szendrőlád település polgármestere irányítja a Szendrőládi  
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyét – az esetlegesen a mindkét települést 
érintő ügyekben kikérve Balajt és Ládbesenyő települések polgármestereinek 
véleményét. A kirendeltség irányítási feladatait a kirendeltség szerinti település 
polgármestere végzi. A székhely, illetve a kirendeltség szerinti településen teljes 
mértékben belefolynak, részt vesznek az önkormányzat munkájának 
szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. 

 
 
6. Az Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatalt alapító településeken ellátja a jegyzői feladatokat, 
különösen: 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; 
c) gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok 
ellátásáról; 
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d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testületek, a képviselő-testületek 
bizottságainak ülésén; 
e) jelzi a képviselő-testületeknek, a képviselő-testületek szervének és a 
polgármestereknek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; 
f) évente beszámol a képviselő-testületeknek a hivatal tevékenységéről; 
g) döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási 
ügyeket; 
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármesterek adnak át; 
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 

  j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
 
 
7. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó 

szabályokat a jegyző készíti el, azt a megállapodó felek képviselő-testületi 
határozatban jóváhagyott egyetértésével válik hatályossá. 
A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét testületi ülésen fogadják 
el és hagyják jóvá minősített többséggel a Szendrőládi Közös Önkormányzati 
Hivatalt alapító önkormányzatok képviselő-testületei. 
 
 

8. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről az érintett 
települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati 
választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg. 
 
 

9. Más településeknek a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni 
csak a társult önkormányzatok minősített többséggel meghozott döntése alapján és 
előzetes egyetértésével lehet.  
  

10. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzői 
kinevezéshez Szendrőlád, Balajt, Ládbesenyő települések polgármestereinek 
lakosságszám-arányos döntése szükséges. A megállapodás megkötését 
megelőzően Szendrőlád, Balajt, Ládbesenyő települések polgármestereinek 
lakosságszám-arányos, többségi döntéssel – figyelembe véve a 2013. január 1. 
napján hatályos a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 146/C. § (2) bekezdését – megállapodtak, hogy az 
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal - aljegyzőjének Hornyákné Szilasi 
Melindát Ládbesenyő – Abod – Balajt települések körjegyzőjét – Hornyákné 
Szilasi Melinda egyetértésével - foglalkoztatják.  A Szendrőládi Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzői munkakörének betöltésére 2013. január 30. napjáig 
Szendrőlád község Polgármestere pályázatot ír ki.   

 
 
11. A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Szendrőlád Község 

polgármestere gyakorolja. 
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12. A jegyző javaslatára történő aljegyzői kinevezéshez Szendrőlád, Balajt, 
Ládbesenyő települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi 
döntése szükséges. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által 
meghatározott feladatokat.  

 
 

13. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 12 fő, az alábbiak szerint:  
 
a) jegyző:       1 fő 
b) aljegyző:       1 fő 
c) ügyintéző:    10 fő, melyből 
ca)  a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén  7  fő, 
cb) a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Balajti kirendeltségen 1,5 fő 
cc) a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői  kirendeltségen 

1,5 fő 
 
 

14. A jegyző vagy az aljegyző, illetve megbízottként a helyettesítő ügyintéző köteles 
mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást 
megadni. A jegyző évente beszámol a képviselő-testületeknek a Szendrőládi 
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

 
 

15. A jegyző vagy nevében és megbízásával az aljegyző, illetve az ügyintézők a 
képviselő-testületek által elfogadott szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott gyakorisággal, legalább hetente egyszer kötelesek Szendrőlád, 
Balajt és Ládbesenyő községekben ügyfélfogadást tartani. 

 
 
16. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal működésével, munkájával 

kapcsolatos kérdésekben jogszabályok rendelkezésének kötelezettsége szerint vagy 
szükség szerint képviselő-testületi ülésen kell határozni. A polgármesterek teljes 
körű egyetértése szükséges a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, 
közszolgálati ügykezelője alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői 
megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és 
jutalmazásához. 

 
17. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal elkötelezett a Kormány 

korrupcióellenes intézkedései iránt, így megteremti munkájának átláthatóságát, 
nyilvánosságát Szendrőlád, Balajt és Ládbesenyő településeken. 

 
 
18. A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 

megállapodás az alapító önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésén, minősített 
többséggel hozott egybehangzó döntésével módosítható. 
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19. Jelen megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

Vadászi Béla         Szabó Zoltán 
Szendrőlád község polgármestere  Balajt község polgármestere 

 
 

 
Fedor Attila 

Ládbesenyő község Polgármestere 
 
 
 
Záradék: 
Jelen megállapodást  
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2012.(XII.19.) számú 
határozatával,  
Balajt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 175/2012.(XII.19.) számú 
határozatával 
Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 133/2012.(XII.19) számú 
határozatával jóváhagyta, majd  
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2013.(II.13.) számú 
határozatával,  
Balajt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2013.(II.13.) számú 
határozatával 
Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2013.(II.13) számú 
határozatával módosította és elrendelte egységes szerkezetbe foglalását. 
 
 
 

Hornyákné Szilasi Melinda 
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője 

 
 
 
 

V a d á s z i  Béla polgármester felkéri a gazdálkodási előadót, hogy röviden 
ismertesse a tervezett költségvetést. 
 
M o l n á r Imréné gazdálkodási előadó elmondja, a közös hivatal működésére 37 
millió forint lesz, ami lefedi az egész évet. Véleménye szerint ebből a pénzből, ezzel a 
köztisztviselői létszámmal ki lehet jönni, lehet működni. 
 
F e d o r Attila Ládbesenyő község polgármestere elmondja, tudni kell, hogy ez a 
pénz csak a bérköltséget fedezi. 
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H o r n y á k n é  Szilasi Melinda aljegyző elmondja, hogy a Közös Hivatal működési 
és fenntartási kiadásait a társult önkormányzatok a mindenkor hatályos költségvetési 
törvényben meghatározott Önkormányzati hivatal működésének támogatása nevű 
előirányzat terhére fedezik, melynek az  1/12 részét a társult települések minden hónap 
5. napjáig átutalják  Szendrőlád Község Önkormányzat számára. 
 
N o v á k László Zsolt települési képviselő kérdése, mi lesz a dologi kiadásokkal. 
 
M o l n á r Imréné gazdálkodási előadó a kérdésre válaszolva elmondja, arra külön 
támogatás van. Ettől az évtől kezdődően minden másképp alakul, most már 
feladatalapú támogatás van, és egyedül az Idősek Otthona támogatása, ami kötött 
felhasználású, a többi nem. Eltérések mozgások lehetnek útiköltség, bér tekintetében. 
 
H o r n y á k n é  Szilasi Melinda aljegyző elmondja, Abod is kifizeti a reá eső 2 havi 
részt, hozzájárulást a jegyző bére és útiköltsége, valamint az Abodon dolgozó 
köztisztviselő bére tekintetében. 
 
V a d á s z i  Béla polgármester elmondja a köztisztviselők tekintetében 8 főre lett  bér 
utalva a szerződésben szereplő és a tényleges  12 fő helyett, de mivel itt alacsonyak a 
köztisztviselői bérek, így a kapott összegbe a 12 fő is belefér. 
Ha több hozzászólás nincs a költségvetés tervezetéhez, abban az esetben javasolja 
annak elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
 
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

      Balajt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
      26/2013.( II. 13.) határozata 

 
     Tárgy: A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetéséről 
 

Balajt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló   2011. évi. CXCV. törvény 26. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 
(Továbbiakban: Közös Hivatal) 2013. évi pénzügyi tervét 
(költségvetését) megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően 
jóváhagyta, mely beépül Szendrőlád község Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe. 
A Közös Hivatal 2013. évi költségvetése a határozat mellékletét 
képezi. 

     Határid ő:  azonnal, illetve folyamatos 
 

     Felelős:   jegyző 
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Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

      Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
      15/2013.( II. 13.) határozata 

 
     Tárgy: A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetéséről 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló   2011. évi. CXCV. törvény 26. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 
(Továbbiakban: Közös Hivatal) 2013. évi pénzügyi tervét 
(költségvetését) megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően 
jóváhagyta, mely beépül Szendrőlád község Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe. 
A Közös Hivatal 2013. évi költségvetése a határozat mellékletét 
képezi. 
 
Határid ő:  azonnal, illetve folyamatos 

 
     Felelős:   jegyző 

 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

      Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
      12/2013.( II. 13.) határozata 

 
     Tárgy: A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetéséről 
 

Szendrőlád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló   2011. évi. CXCV. törvény 26. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 
(Továbbiakban: Közös Hivatal) 2013. évi pénzügyi tervét 
(költségvetését) megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően 
jóváhagyta, mely beépül Szendrőlád község Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe. 
A Közös Hivatal 2013. évi költségvetése a határozat mellékletét 
képezi. 
 
Határid ő:  azonnal, illetve folyamatos 

 
     Felelős:   jegyző 
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II.  N A P I R E N D: 

 
Köztisztviselők 2013. évi teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása 

Előadó: jegyző 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 2./ sorszám alatt.) 
 

 
V a d á s z i  Béla polgármester a napirend tárgyaláshoz átadja a szót az aljegyző 
részére. 
 
H o r n y á k n é  Szilasi Melinda aljegyző tájékoztatásul elmondja, a köztisztviselők 
teljesítményértékelését jogszabály írja elő.  
 
N o v á k   László Zsolt települési képviselő kérdése a kiemelt célok képviselő-testület 
általi meghatározása átlag dolog, vagy helyi szokás. 
 
H o r n y á k n é  Szilasi Melinda aljegyző a kérdésre válaszolva tájékoztatásul 
elmondja, nem írja elő konkrétan a jogszabály, hogy a képviselő-testületnek jóvá kell 
hagynia, de mivel a köztisztviselők a hivatal munkáját látják el, ezért úgy gondolta, 
hogy a határozati javaslat alapján készíti el a jegyző a teljesítmények értékelését. A 
határozati javaslatba foglalt pontok az értékelés főbb szempontjai, irányelvei. 
 
V a d á s z i  Béla polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Javaslatát 
szavazásra bocsátja. 
 
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Balajt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  27/2013.( II. 
13.) határozata 
 
Tárgy: A 2013. évi teljesítményértékelés alapját képező célok 
meghatározása 
 
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező 2013.évi célokat a 
következők szerint határozza meg: 
 
1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések 

napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést 
igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, 
jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a Képviselő- 
testületi döntés szakmai megalapozása. 
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2.) Az önkormányzati fejlesztési célkitűzésével összhangban a 
pályázatok előkészítése és benyújtása, a beruházások 
megvalósításhoz kapcsolódó hivatali munka hatékony elvégzése.  

3.) A bizottságok működésének koordinálása, működésükre 
vonatkozó dokumentumok elkészítése. 

4.) A nemzetiségi önkormányzatok működésében való hatékony és 
jogszerű munkavégzés. 

5.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a 
szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú 
betartása 

6.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatosan. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában 
törekedni kell a szabályszerűség biztosítására a célszerűségi, 
takarékossági, és hatékonysági szempontok folyamatos 
érvényesítésével.  

7.) Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
8.) Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a 

rendelet egységes szerkezetbe foglalása. 
9.) Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés. 
10.) A 2004.évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb 

ügyek, gyors, jogszerű intézése, különös tekintettel az eljárási 
határidők betartására. 

 
 
Felelős:    polgármester, jegyző 
Határid ő:    2013. december 31. 

 
 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013.(II. 13.) határozata 
 
Tárgy: A 2013. évi teljesítményértékelés alapját képező célok 
meghatározása  
 
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013.évi 
célokat a következők szerint határozza meg: 
 
1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések 

napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést 
igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, 
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jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a Képviselő- 
testületi döntés szakmai megalapozása. 

2.) Az önkormányzati fejlesztési célkitűzésével összhangban a 
pályázatok előkészítése és benyújtása, a beruházások 
megvalósításhoz kapcsolódó hivatali munka hatékony elvégzése.  

3.) A bizottságok működésének koordinálása, működésükre 
vonatkozó dokumentumok elkészítése. 

4.) A nemzetiségi önkormányzatok működésében való hatékony és 
jogszerű munkavégzés. 

5.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a 
szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú 
betartása 

6.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatosan. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában 
törekedni kell a szabályszerűség biztosítására a célszerűségi, 
takarékossági, és hatékonysági szempontok folyamatos 
érvényesítésével.  

7.) Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
8.) Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a 

rendelet egységes szerkezetbe foglalása. 
9.) Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés. 
10.) A 2004.évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb 

ügyek, gyors, jogszerű intézése, különös tekintettel az eljárási 
határidők betartására. 

 
 
Felelős:    polgármester, jegyző 
Határid ő:   2013. december 31. 

 
 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2013.(II. 13.) határozata 
 
Tárgy: A 2013. évi teljesítményértékelés alapját képező célok 
meghatározása 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013.évi 
célokat a következők szerint határozza meg: 
 
1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések 

napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést 
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igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, 
jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a Képviselő-
testületi döntés szakmai megalapozása. 

2.) Az önkormányzati fejlesztési célkitűzésével összhangban a 
pályázatok előkészítése és benyújtása, a beruházások 
megvalósításhoz kapcsolódó hivatali munka hatékony elvégzése. 

3.) A bizottságok működésének koordinálása, működésükre 
vonatkozó dokumentumok elkészítése. 

4.) A nemzetiségi önkormányzatok működésében való hatékony és 
jogszerű munkavégzés. 

5.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a 
szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú 
betartása 

6.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatosan. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában 
törekedni kell a szabályszerűség biztosítására a célszerűségi, 
takarékossági, és hatékonysági szempontok folyamatos 
érvényesítésével. 

7.) Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
8.) Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a 

rendelet egységes szerkezetbe foglalása. 
9.) Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés. 
10.) A 2004.évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb 

ügyek, gyors, jogszerű intézése, különös tekintettel az eljárási 
határidők betartására. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2013. december 31. 

Szendrőlád Község polgármestere miután megállapítja, hogy a napirendi ponthoz több 
hozzászólás nincs, a képviselő-testületi ülést bezárja. 


