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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat 

   Képviselő-testülete 2013. február 11-i együttes üléséről 

 

Helye:  Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem 

 

Jelen vannak: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő, 

Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő,  

 

Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Mohácsi Györgyné polgármester, Molnárné Fodor Sára alpolgármester, Bőke Tamás 

képviselő, László Ákos képviselő, Vadasné Gémesi Anna képviselő 

 

Dr. Balogh Lóránd jegyző, Csuhai Ferencné aljegyző,  

Simon Lászlóné jegyzőkönyvvezető 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete  határozatképes, mivel a 6+l fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ádám Zsuzsanna alpolgármesterre és Kocsis 

Bálint képviselő, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra, melyet a képviselő-

testület egyhangúlag elfogadott határozathozatal nélkül. 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet a 

képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 

 

Mohácsi Györgyné: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja Kajászó 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 6+l fő képviselői 

létszámból 5 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Bőke Tamás és Vadasné Gémesi Anna 

képviselőkre, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott határozathozatal nélkül. 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot. Megkérte a 

képviselő-testületet, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, az kézfeltartással. jelezze. 

 

Megállapította, hogy az 5 fővel jelenlévő képviselő-testület, 5 igen szavazattal, nem szavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Kajászó Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

17/2013.(II.11.) határozata 

a napirendi pontokról 

 

Kajászó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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NAPIREND 

Tárgy:          Előterjesztő 

 

1./ A Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és   Bechtold Tamás 

működtetéséről szóló Társulási Megállapodás módosítása  polgármester 

2./ A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének  Bechtold Tamás 

elfogadása         polgármester 

3./ Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi teljesítménykövetelmények Bechtold Tamás 

alapját képező célok meghatározása     polgármester 

 

Bechtold Tamás: Külön köszönti Csuhai Ferencné aljegyző asszonyt, kéri, hogy mutatkozzon 

be Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 
 

Csuhai Ferencné: A meghirdetett aljegyzői álláshelyre benyújtott pályázatomat a 

polgármesterek egyetértésével én nyertem el. A közigazgatásban dolgozom közel két 

évtizede, Baracska településen láttam el igazgatási feladatokat. Baracska és Kajászó 

Községek Önkormányzatai 2008.január 1-től körjegyzőséget hoztak létre, így kívánták 

megoldani a két településen a közigazgatási feladatokat. A körjegyzőségben aljegyző voltam 

és főként a kajászói képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatokat láttam el, ezáltal 

ismerem a települést. A körjegyzőség megszűnését követően közel egy évig dolgoztam egy 

központi államigazgatási szervnél a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál. A Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásával úgy gondoltam, hogy ismét ezen a területen szeretnék 

tevékenykedni. Bízom benne, hogy a jövőben is megtaláljuk a közös szót és jól tudunk együtt 

dolgozni. 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirend 

Tárgy: A Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló 

Társulási Megállapodás módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Kajászó község igényét foglaltuk a megállapodásba, miszerint a 

köztisztviselők számát 7,5 főről 8 főre emeljük. Kajászón a titkársági és igazgatási ügyintéző 

nyolc órás munkaidőben kerül foglalkoztatásra. A finanszírozások pontosítva lettek, melyek a 

közös hivatal költségvetését képezik. Minden egyes költségvetés elfogadásakor külön döntést 

hozunk. Ezt szeretnénk a megállapodásban átvezetni. 

 

Csókás Zsolt: A Határozati Javaslat 4. pontját nem értem. Miért kell belevenni a 

megállapodásba a feltételes megszűnés állapotát? 

 

Dr. Balogh Lóránd: A jelenlegi köztisztviselők továbbfoglalkoztatásáról szól ez a módosítás. 

Előre gondolkozunk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a saját köztisztviselőit a 

megállapodás megszűnése után továbbfoglalkoztatja. 

 

Mohácsi Györgyné: Ez a pont törvényi kötelezettség, le kell szabályozni a dolgozók 

továbbfoglalkoztatását. Nem szűnhet meg a dolgozók munkaviszonya, ha a két település 

között a megállapodás megszűnik. 60 napon belül kell új megállapodást kötni az új 

településsel. 
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Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottsági ülésen Kajászó 

tekintetében 2,5 státuszról beszéltünk. Mi indokolja a 3 fő foglalkoztatását? 

 

Dr. Balogh Lóránd: A két polgármester egyeztetésekor Kajászó igényét fejezte ki, hogy 

növeljük a köztisztviselői létszámot 3 főre. Ezáltal biztosítottabbnak látom három fővel 

Kajászón a feladat ellátását. Ez óraszám növekedést jelent, de Válnak nem okoz költség 

növekedést, a többlet kiadást  Kajászó fizeti. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 

és működtetésére vonatkozó Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatban. 

 

Mohácsi Györgyné felteszi szavazásra a Társulási Megállapodás módosítását, melyet Kajászó 

Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Kajászó Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

18/2013. (II. 11.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatallétrehozására és működtetésére vonatkozó 

Társulási megállapodás módosításáról 

 

 

Kajászó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozására és működtetésére vonatkozó Társulási megállapodást az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.) A Társulási megállapodás 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„16.   A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 10 fő  

            - Jegyző:                   1 fő 

            - Aljegyző : 1 fő 

            - Köztisztviselői álláshely:   8 fő ” 

 

2.) A Társulási megállapodás 17.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„17.1.  A Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: 

 I. Jegyző 

            II. Aljegyző, anyakönyvvezető 

 

            III. Közös Önkormányzati Hivatali székhely (Vál) 

 Költségvetési ügyintéző 

 Pénzügyi ügyintéző                                            

 Adóügyi ügyintéző, anyakönyvvezető 

 Szociális ügyintéző, pénzügyi ügyintéző,  

 Titkársági, iratkezelési ügyintéző 

 Műszaki ügyintéző  

 

            IV. Közös Önkormányzati Hivatali Kajászói kirendeltség (Kajászó)                

 Pénzügyi ügyintéző, adóügyi ügyintéző 

  Titkársági, igazgatási ügyintéző” 
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3.) A Társulási megállapodás 20.1., 20.2. és 20.3. pontjai az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„20.1. A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként szolgálnak a - mindenkor 

hatályos állami költségvetési törvényben a társult Önkormányzatok kötelező feladatainak 

ellátásra biztosított támogatások, a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

Önkormányzatok egyéb pénzügyi hozzájárulásai és az egyéb saját bevételek. Saját bevételnek 

minősül a pályázati támogatásként kapott forrás is. 

 

20.2. A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosított saját hozzájárulásukat a 

társult Önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésének 

elfogadásával állapítják meg úgy, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszege nem lehet kevesebb a tárgyévi központi költségvetésben 

meghatározott feladatfinanszírozás összegénél. 

 

20.3. A Társult Önkormányzatok e körben rögzítik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

elkülönített költségvetésébe különösen a Jegyző, az Aljegyző és a köztisztviselők illetménye, 

személyi juttatásai és járulékai, költségtérítése, továbbképzési költsége, cafeteria juttatása, az 

irodaszerek, hivatali szoftverek,kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, egyéb készlet 

beszerzések,a Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatban tett belföldi 

kiküldetések, a székhely településen működő hivatal posta költségei, a székhely településen 

működő hivatal szakkönyv beszerzései, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal 

székhelyének elhelyezésére szolgáló ingatlanműködtetési, fenntartási költségei tartoznak. 

Akajászóikirendeltségnek helyt adó épület rezsi illetve működtetési költségeit Kajászó 

Község Önkormányzat viseli teljes egészében.” 

 

4.) A Társulási megállapodás 23. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„23.   Az Önkormányzatok vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatali Megállapodás 

esetleges megszűnése esetén az alábbi személyi állományt tovább foglalkoztatják: 

 Vál Község Önkormányzata: 7 fő 

 Kajászó Község Önkormányzata: 3 fő.” 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Bechtold Tamás felteszi szavazásra a Társulási Megállapodás módosítását, melyet Vál 

Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

32/2013. (II. 11.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatallétrehozására és működtetésére vonatkozó 

Társulási megállapodás módosításáról 
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Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozására és működtetésére vonatkozó Társulási megállapodást az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.) A Társulási megállapodás 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„16.   A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 10 fő  

            - Jegyző:                   1 fő 

            - Aljegyző : 1 fő 

            - Köztisztviselői álláshely:   8 fő ” 

 

2.) A Társulási megállapodás 17.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„17.1.  A Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: 

 I. Jegyző 

            II. Aljegyző, anyakönyvvezető 

 

            III. Közös Önkormányzati Hivatali székhely (Vál) 

 Költségvetési ügyintéző 

 Pénzügyi ügyintéző                                            

 Adóügyi ügyintéző, anyakönyvvezető 

 Szociális ügyintéző, pénzügyi ügyintéző,  

 Titkársági, iratkezelési ügyintéző 

 Műszaki ügyintéző  

 

            IV. Közös Önkormányzati Hivatali Kajászói kirendeltség (Kajászó)                

 Pénzügyi ügyintéző, adóügyi ügyintéző 

  Titkársági, igazgatási ügyintéző” 

 

3.) A Társulási megállapodás 20.1., 20.2. és 20.3. pontjai az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„20.1. A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként szolgálnak a - mindenkor 

hatályos állami költségvetési törvényben a társult Önkormányzatok kötelező feladatainak 

ellátásra biztosított támogatások, a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

Önkormányzatok egyéb pénzügyi hozzájárulásai és az egyéb saját bevételek. Saját bevételnek 

minősül a pályázati támogatásként kapott forrás is. 

 

20.4. A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosított saját hozzájárulásukat a 

társult Önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésének 

elfogadásával állapítják meg úgy, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszege nem lehet kevesebb a tárgyévi központi költségvetésben 

meghatározott feladatfinanszírozás összegénél. 

 

20.5. A Társult Önkormányzatok e körben rögzítik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

elkülönített költségvetésébe különösen a Jegyző, az Aljegyző és a köztisztviselők illetménye, 

személyi juttatásai és járulékai, költségtérítése, továbbképzési költsége, cafeteria juttatása, az 

irodaszerek, hivatali szoftverek,kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, egyéb készlet 

beszerzések,a Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatban tett belföldi 

kiküldetések, a székhely településen működő hivatal posta költségei, a székhely településen 
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működő hivatal szakkönyv beszerzései, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal 

székhelyének elhelyezésére szolgáló ingatlanműködtetési, fenntartási költségei tartoznak. A 

kajászói kirendeltségnek helyt adó épület rezsi illetve működtetési költségeit Kajászó Község 

Önkormányzat viseli teljes egészében.” 

 

4.) A Társulási megállapodás 23. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„23.   Az Önkormányzatok vállalják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatali Megállapodás 

esetleges megszűnése esetén az alábbi személyi állományt tovább foglalkoztatják: 

 Vál Község Önkormányzata: 7 fő 

 Kajászó Község Önkormányzata: 3 fő.” 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirend 

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 

Bechtold Tamás: Nem volt egyszerű egyik félnek sem a költségvetés összeállítása. A mostani 

számok mindenkinek a megelégedésére vannak. Bízunk benne, hogy az előttünk álló évet 

végig tudjuk vinni, elég lesz a pénz a feladatokra. 

 

Mohácsi Györgyné: A határozati javaslatban a Kajászó által fizetendő működési támogatási 

összege miért Vál Község Önkormányzata részére kerül átutalásra?  

 

Pillmajer Csilla: A Váli Önkormányzat a gesztor önkormányzat. Egységes szerkezetbe kell 

beadni a költségvetési beszámolót, minden elszámolást. Valójában a  Váli Önkormányzatnak 

kell elszámolni. Az összes beszámolóban a kapott és adott finanszírozásnak meg kell egyezni. 

 

Molnárné Fodor Sára: Nem a normatívával kell elszámolni. 

 

Pillmajer Csilla: Az intézmény finanszírozás Kajászón nem szerepel. 

 

Csuhai Ferencné: A társulási megállapodás 20.5. pontja tartalmazza, hogy Kajászó Község 

Önkormányzata az előirányzat 1/12 részét a Közös Önkormányzati  Hivatal K&H Banknál  

vezetett számlájára utalja, ezáltal ellentmondásba kerül a megállapodás 20.5. pontja a 

határozatban foglaltakkal.Ez a társulási megállapodás a korábbi jegyzőkönyvvel együtt 

felterjesztésre került a kormányhivatalhoz. Nincs tudomásom arról, hogy érkezett volna jelzés 

arról, hogy ez a megállapodás törvénytelen lenne. Valójában megegyezés kérdése, ennek a 

szabályozása is. 

 

Mohácsi Györgyné: Könyveléstechnikai szempontból nem mindegy, hogy melyik számlára 

utaljuk a támogatást? Kajászó a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára szeretné utalni a 

pénzt. 

 

Bechtold Tamás: Nem értem mi a gond. Vál Község Önkormányzata ne költse el a pénzt? 

Mindenről elszámolás készül. 

 

Dr. Balogh Lóránd: A megállapodás 20.5 pontját akkor lehet most is módosítani. 
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Mohácsi Györgyné: Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem szeretné 

módosítani. 

 

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetésével kapcsolatban felteszi szavazásra Mohácsi Györgyné szavazásra a 

határozati javaslatot a módosítással történő elfogadásra, melyet Kajászó Község Képviselő-

testülete 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Kajászó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2013. (II. 11.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésének elfogadásáról 

 

 

Kajászó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetését 66.578 eFt bevételi és 66.578 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 17.003.032Ft 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeiből Kajászó Község 

Önkormányzatát terhelő összeg: 12.766.032Ft 

 

Kajászó Község Önkormányzatát megillető hivatal működésének állami támogatása: éves 

összesen 10.139.041Ft, havonta fizetendő 844.920Ft 

Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeiből fizetendő kiegészítés: éves összesen 

2.626.991Ft, havonta fizetendő 218.916Ft 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Váli Közös Önkormányzati 

Hivatal K&H Bank Nyrt-nél vezetett számlájára havonta utalandó támogatás összege: 

1.063.836Ft 

 

 

Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 49.575.179Ft 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeiből Vál Község Önkormányzatát 

terhelő összeg: 35.148.329Ft 

 

Vál Község Önkormányzatát megillető hivatal működésének állami támogatása: éves 

összesen 27.415.163Ft, havonta fizetendő 2.284.597Ft 

Vál Község Önkormányzata saját bevételeiből fizetendő kiegészítés: éves összesen 

7.733.166Ft, havonta fizetendő 644.431Ft 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata 

hozzájárulása havonta: 2.929.028Ft 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felteszi szavazásra Bechtold Tamás a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetésének elfogadására vonatkozó előterjesztést, melyet a képviselő-testület a 

módosítással 6 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

33/2013. (II. 11.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésének elfogadásáról 

 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetését 66.578 eFt bevételi és 66.578 eFt kiadási főösszeggel elfogadja. 

 

Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 17.003.032Ft 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeiből Kajászó Község 

Önkormányzatát terhelő összeg: 12.766.032Ft 

 

Kajászó Község Önkormányzatát megillető hivatal működésének állami támogatása: éves 

összesen 10.139.041Ft, havonta fizetendő 844.920Ft 

Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeiből fizetendő kiegészítés: éves összesen 

2.626.991Ft, havonta fizetendő 218.916Ft 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Váli Közös Önkormányzati 

Hivatal K&H Bank Nyrt-nél vezetett számlájára havonta utalandó támogatás összege: 

1.063.836Ft 

 

 

Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 49.575.179Ft 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeiből Vál Község Önkormányzatát 

terhelő összeg: 35.148.329Ft 

 

Vál Község Önkormányzatát megillető hivatal működésének állami támogatása: éves 

összesen 27.415.163Ft, havonta fizetendő 2.284.597Ft 

Vál Község Önkormányzata saját bevételeiből fizetendő kiegészítés: éves összesen 

7.733.166Ft, havonta fizetendő 644.431Ft 

 

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez Vál Község Önkormányzata 

hozzájárulása havonta: 2.929.028Ft 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirend 

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját 

képező célok meghatározása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Minden évben el kell fogadni a teljesítmény követelményt a Képviselő-

testületnek, melyet a köztisztviselők elé állít. Ez lesz az alapja az eltérítésnek. A Társulási 

Megállapodásban szerepel, hogy a két képviselő-testület közösen vitatják meg a 

teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározását. 2013. év pályázat orientált 

év lesz. Kiemelt hangsúlyt kell fejezni a pályázatok benyújtására. Fontos követelmény az 

ügyfélbarát közigazgatás alapelvét szem előtt tartani. 
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Csókás Zsolt: Hogyan működik a közszolgálati dolgozók bére az eltérítés előtt és után? 

 

Dr. Balogh Lóránd: Van egy köztisztviselői béralap. Erre jön bizonyos szorzó a 

közigazgatásban eltöltött időre és életkorára. 20 % illetmény kiegészítés rendelet alapján jár, 

plusz munkáltatói döntésen alapuló eltérítés +30% ill. -20%. A jegyző minden évben minősíti 

a köztisztviselőket. 

 

Bechtold Tamás: A jegyző hatásköre,  hogy saját dolgozóit vizsgálja. A jegyző minősítését a 

polgármester végzi. 

 

A 2013. évi teljesítménykövetelmények alapján képező célok meghatározásával kapcsolatban 

több hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Mohácsi Györgyné felteszi szavazásra a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező céljaira vonatozó előterjesztést, melyet Kajászó 

Község Képviselő-testülete 5 igen szavazatta elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2013.(II. 11.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi  

teljesítménykövetelmények alapját képező céljairól 

 

Kajászó Község Képviselő-testülete a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező céljai az alábbiak: 

 

A településfejlesztési- és vállalkozásfejlesztési koncepcióban és a különböző ágazati 

koncepciókban foglaltak, továbbá a Képviselő-testületek munkatervében megfogalmazottak, 

valamint a Képviselő-testületek határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek 

betartása, betartatása. 

 

Közszolgálati dolgozó elé állított kiemelt célok:  

- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása; 

- a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása; 

- a településfejlesztési célokat megfogalmazó programok éves feladatainak végrehajtása; 

- A Hivatal működése során járuljon hozzá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) szerinti 

közigazgatási szabályok érvényesüléséhez. 

- A Képviselő-testület, a bizottságok, illetve a Polgármesterek feladatkörébe tartozó feladatok 

ellátása során – a Jegyző utasítása alapján – hatékonyan működjön közre, s tevékenysége 

során gondoskodjon a Ket. betartásáról. 

- a feladatok gyorsan, hatékonyan ellátásra kerüljenek, a vonatkozó határidőket betartsák. 

- a Jegyző utasítása, illetve saját munkaterületén szerzett tapasztalatai alapján működjön közre 

az önkormányzati feladatellátás lehető legkedvezőbb feladat ellátási formáinak 

megválasztásában. 

- csökkenjen a feladat ellátási területtel kapcsolatos negatív észrevételek száma (lakossági, 

vállalkozói, illetve hivatalos szervek tekintetében). 

- tevékenységükkel segítse a többi köztisztviselő munkáját, tevékenységét. 

- az új Önkormányzati törvényből és a járási rendszer kiépítéséből a települési apparátusokra 

rót feladatok végrehajtása; 

- az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve egy esetleges új 

óvoda kialakítását célzó pályázatra; 

- ÖNHIKI pályázatok sikeres és hatékony lebonyolítása. 
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Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors, pontos, polgárbarát 

ügyintézés megvalósításával, a humánum és szakmaiság középpontba állításával kell, hogy 

megvalósuljon. 

 

Felelős: Dr. Balogh Lóránd jegyző 

Közreműködik: valamennyi munkatárs 

Határidő: értelem szerint 

 

Bechtold Tamás felteszi szavazásra a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező céljaira vonatozó előterjesztést, melyet Vál Község 

Képviselő-testülete 5 igen szavazatta elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2013.(II. 11.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi  

teljesítménykövetelmények alapját képező céljairól 

 

Vál Község Képviselő-testülete a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező céljai az alábbiak: 

 

A településfejlesztési- és vállalkozásfejlesztési koncepcióban és a különböző ágazati 

koncepciókban foglaltak, továbbá a Képviselő-testületek munkatervében megfogalmazottak, 

valamint a Képviselő-testületek határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek 

betartása, betartatása. 

 

Közszolgálati dolgozó elé állított kiemelt célok:  

- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása; 

- a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása; 

- a településfejlesztési célokat megfogalmazó programok éves feladatainak végrehajtása; 

- A Hivatal működése során járuljon hozzá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) szerinti 

közigazgatási szabályok érvényesüléséhez. 

- A Képviselő-testület, a bizottságok, illetve a Polgármesterek feladatkörébe tartozó feladatok 

ellátása során – a Jegyző utasítása alapján – hatékonyan működjön közre, s tevékenysége 

során gondoskodjon a Ket. betartásáról. 

- a feladatok gyorsan, hatékonyan ellátásra kerüljenek, a vonatkozó határidőket betartsák. 

- a Jegyző utasítása, illetve saját munkaterületén szerzett tapasztalatai alapján működjön közre 

az önkormányzati feladatellátás lehető legkedvezőbb feladat ellátási formáinak 

megválasztásában. 

- csökkenjen a feladat ellátási területtel kapcsolatos negatív észrevételek száma (lakossági, 

vállalkozói, illetve hivatalos szervek tekintetében). 

- tevékenységükkel segítse a többi köztisztviselő munkáját, tevékenységét. 

- az új Önkormányzati törvényből és a járási rendszer kiépítéséből a települési apparátusokra 

rót feladatok végrehajtása; 

- az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve egy esetleges új 

óvoda kialakítását célzó pályázatra; 

- ÖNHIKI pályázatok sikeres és hatékony lebonyolítása. 

 

Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors, pontos, polgárbarát 

ügyintézés megvalósításával, a humánum és szakmaiság középpontba állításával kell, hogy 

megvalósuljon. 

 



11 
 

Felelős: Dr. Balogh Lóránd jegyző 

Közreműködik: valamennyi munkatárs 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Több téma, felvetés nem hangzott el megköszöni a részvételt Mohácsi Györgyné Kajászó 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének és az ülést bezárja. 

 

Bechtold Tamás Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének megköszöni a részvételt 

és az ülést bezárja. 

 

-k.m.f- 

 

 

 Mohácsi Györgyné     Bechtold Tamás 

 Kajászó Község polgármestere                                  Vál Község polgármestere       

 

                

 

Dr. Balohg Lóránd 

      jegyző 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület részéről hitelesítők: 

 

 

 

 

 Ádám Zsuzsanna     Kocsis Bálint 

 alpolgármester     képviselő 

 

 

 

 

Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testület részéről hitelesítők 

 

 

 

 BőkeTamás    Vadasné Gémesi Anna 

 képviselő     képviselő   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


