
Mihályi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kisfalud Önkormányzat Képviselő-testülete 
Vadosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
2/2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Mihályi, Magyarkeresztúr, Kisfalud, Vadosfa Önkormányzatok Képviselő- 
     testületeinek 2012. február 2.-án tartott  k ö z ö s testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Kultúrház K i s f a l u d 
 
Jelen vannak: Mihályi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
   Csitei Gábor   polgármester 
   Sümeghy Péter  alpolgármester  
   Horváth Károly  képviselő 
   Horváth László  képviselő 
   Pintér László   képviselő 
   Ottlakán Roland Olivér körjegyző 
 
   Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
   Németh Erzsébet  polgármester 
   Kálmán Zoltán  alpolgármester 
   Bősze Tibor   képviselő 
   Eőry Gyula   képviselő 
    
   Kisfalud Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
   Ódorné Árvai Margit polgármester 
   Kiss András    alpolgármester 
   Babos Tibor   képviselő 
   Nagy Árpád   képviselő 
  
   Vadosfa Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 
Szakács Lajos  polgármester 
Dan Andrásné  alpolgármester 
Szalay Csaba   képviselő 

 
Ódorné Árvai Margit polgármester: Üdvözölte megjelenteket. Megállapította, hogy 
képviselő-testületek tagjainak több mint 50 %-a megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. 
Polgármester javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítők személyére: Dan Andrásné és Baboss 
Tibor képviselők személyében. 
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Csitei Gábor polgármester: Javasolja 4.) napirendi pontként megtárgyalni a prémiumévesek 
munkaidejét 
 
Képviselő-testületek –kiegészített napirenddel együtt- az alábbi napirendet fogadják el: 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Ottlakán Roland Olivér körjegyző 

 
2.) Körjegyzőség 2012. évi költségvetése 
      Előadó: Ottlakán Roland Olivér körjegyző 
 
3.)  Köztisztviselők teljesítményértékeléséhez önkormányzati kiemelt célok 

meghatározása 
      Előadó: Ottlakán Roland Olivér körjegyző 
 
4.) Prémiumévesek munkaideje 
     Előadó: Ottlakán Roland Olivér körjegyző 
 

 
Napirend tárgyalása: 
 
Napirend 1.) pontja: Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi tevékenységéről 
 
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csitei Gábor polgármester: Megköszöni jegyző úrnak és a hivatal dolgozóinak a részletes  
anyagot, melyből mindenki  tájékozódhatott a körjegyzőség elmúlt évben végzett 
tevékenységéről. Elmondja, hogy a Mihályi testülettel már előzetesen áttekintették ezt, egy 
informális ülés keretében. Örömteli dolognak tartják, hogy a testületi ülések száma 25 %-kal 
megnövekedett, s az ezzel járó teendőket a Mihályi hivatal el tudta látni. Néhány kérdés 
felmerült részükről: A beszámolóban az szerepel, hogy a vadászati bérleti díjak kifizetéséről 
gondoskodott a hivatal,  ha jól tudja ez nem ide tartozó feladat. 
Továbbá, a pályázati felhívásokat figyelemmel kíséri e valaki még a körjegyzőn kívül? 
A kérés az lenne, hogy aki rendszerességgel figyelemmel kíséri a pályázati felhívásokat, az 
heti rendszerességgel küldjön ismertetőt a négy polgármester részére.  
 
Ottlakán Roland Olivér körjegyző: A vadászati bérleti díjak kifizetése nem a hivatal dolga, 
gondoskodik róla, hogy ez a munkaidőn kívül történjen. 
Az önkormányzat számára kiírt pályázatokról általában kapnak hivatalos értesítést, illetve 
korábban a kistérségnél lévő menedzser is megküldte ezt, illetve lehetőség van 
pályázatfigyelő rendszerre történő feliratkozásra. Mindezeken felül ő kíséri figyelemmel a 
pályázati kiírásokat, s végzi a pályázati anyag összeállítását, amihez természetesen a 
dolgozóktól kap segítséget. De azt is tudni kell, hogy sok esetben a pályázatok beadásának 
korlátokat szab az önerő mértéke. Tehát most már azt is figyelni kell, hogy az adott 
pályázathoz meg legyen a szükséges önerő. Továbbra is vállalja, hogy az aktuális pályázatról 
értesítést küld a polgármestereknek. Tény, hogy a pályázati tevékenység mind jobban előtérbe 
fog kerülni a jövőben.  
. 
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Csitei Gábor polgármester: A társult települések nevében megköszöni körjegyző úrnak, és a 
körjegyzőség összes dolgozójának a munkáját. Elmondható, hogy nagyon korrektül, és 
rendesen végzik munkájukat, segítik a polgármesterek és képviselő-testületek munkáját.  

 
Mihályi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Kisfalud Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Vadosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
  

Mihályi Önkormányzat Képviselő-testületének 
   1/2012(II.2.) h a t á r o z a t a  
   Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012(II.2.) h a t á r o z a t a  
Kisfalud Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2012(II.2.) h a t á r o z a t a 
Vadosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2012(II.2.) h a t á r o z a t a   

 
Mihályi, Magyarkeresztúr, Kisfalud és Vadosfa községek 
Önkormányzati Képviselő-testületei a Mihályi-Magyarke- 
resztúr-Kisfalud-Vadosfa Körjegyzőség 2011. évi tevé- 
kenységéről szóló beszámolóját jóváhagyólag tudomásul 
veszik és elfogadják. 

 
Napirend 2.) pontja: Körjegyzőség 2012 évi költségvetése 

 
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Ottlakán Roland Olivér körjegyző: Képviselő-testület tagjai részére a már kiküldött anyag 
kiegészült egy részletes indokolással. Az idei évre is betervezésre került 140 e/ft értékben egy 
számítógép, miután ennek beszerzése már megtörtént, így ez nem aktuális. Illetve  javasolná, 
hogy a munkaruha juttatás se kerüljön bele.  
 
Csitei Gábor polgármester: Elmondja, hogy a polgármesterek egyeztettek már e kérdésben, 
ahol mindenki ismertette saját álláspontját.  
Mihályi önkormányzat képviselő-testülete ezzel kapcsolatban a mellett foglalt állást, hogy a 
Körjegyzőség 2012 évi működéséhez a tavalyi évvel megegyező összeget kívánja biztosítani, 
ami 9.289.000,-ft, ebből a dolgozók részére a béreltérítés  12 %-ot jelentene, hiszen ez egy 
adható keret, és nem kötelező.  
Ahhoz, hogy a béleltérítés vonatkozásában a testület tiszta képet lásson, kérte jegyzőt urat egy 
olyan kimutatás elkészítésére, melyben szerepeltetik a legkevesebb, illetve a legtöbbet kereső 
dolgozók bérét, pótlékok és járulékok nélkül  
 
Ottlakán Roland Olivér körjegyző: A legalacsonyabb bér bruttó 100.490,-ft, ami 
kiegészítve a minimál bérre 108.000,-ft, a legmagasabb bér, bruttó 170.000,-ft. Azoknak a 
dolgozóknak, akik pénzügyi területen dolgoznak, a mérlegképes végzettségükre jár 14 ezer 
forint végzettségi pótlék. Van dolgozó, akinek bruttó 112.000,-ft a bére, ami nettóba 73.412,-
ft-ot jelent. Mindezek természetesen béreltérítés nélkül értendők.  
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Ódorné Árvai Margit polgármester: Kisfalud részéről a béreltérítéssel kapcsolatos 
álláspont a következő: abban az esetben tudják megadni a tavalyi 30 %-os mértéket, ha a 
többi település is partner ebben.  Tavalyi évben egy kicsit furcsán jött ki, hogy ők megadták a 
30 %-ot, volt aki meg csak 20 %-ot. Tehát ők is a többiekhez kívánnak igazodni. Azt mondták 
százalékba nem térnek el többitől, viszont ők kiegészítenék a náluk foglalkoztatott két fő 
dolgozó bérét.  
Az viszont tény, hogy ezeknek a dolgozóknak a fizetése egyáltalán nincs arányban a végzett 
tevékenységgel, s azzal, hogy már 25 – 30 éve ebben a szférában dolgoznak. 
Ami valóban lehangoló, hogy lassan egy takarítónő is annyit keres, mint egy ügyintéző, és 
lényeges különbség van a minőségi munkát illetően.  
 
Németh Erzsébet polgármester: Ő is végzett egy felmérést a Magyarkeresztúron 
foglalkoztatott dolgozókról, a közel azonos munkaviszonnyal rendelkező közalkalmazottak és 
köztisztviselő bérét összevetve. Pl. a technikai dolgozónak közel annyi keresete van, mint a 
25 éves munkaviszonnyal rendelkező ügyintézőnek, aki eleve felelősségteljesebb 
munkakörben dolgozik.  Az óvónőnek magasabb a bére, mint a nála több év munkaviszonnyal 
rendelkező köztisztviselőnek. Összességében: a körjegyzőség minden dolgozójával nagyon-
nagyon elégedettek. Ők is képviselik azt az álláspontot, hogy mindegyik település egységesen 
döntsön a béreltérítés kérdésében. 
 
Pintér László képviselő: Polgármester asszony összevetett egy közalkalmazott diplomást, és 
egy köztisztviselő középiskolai végzettségűt, eleve magasabb a besorolása egy diplomásnak, 
mint egy középfokú végzettségűnek, ez ellen nincs mit tenni. A normatíva ezt hozza, sehol 
nincs béremelés.  Tény, hogy iszonyúan kevesek ezek a bérek, ezt senki nem vitatja, itt még 
annyi előny van, hogy lehetőség van némi kiegészítést adni a béreltérítés által.  
 
Szakács Lajos polgármester: Van egy bizonyos beosztás az önkormányzatnál, ehhez van a 
bér igazítva, s amint látható nincsenek megfizetve ezek a dolgozók, tehát ezért is szükséges 
ezen segíteni béreltérítéssel, amiért sajnos minden évben harcolni kell. A tavalyi évben 
valóban nem jól alakult ennek megállapítása, hiszen nem egységesen került meghatározásra 
ennek százaléka. Tehát most mindenképpen egységes álláspontra kell törekedni ebben.  
 
Horváth Károly képviselő: Elmondja, adott egy bértábla, ahol a munkába eltöltött idő, 
iskolai végzettség alapján kerülnek a dolgozók besorolásra. Eleve egy közalkalmazottnak pl 
óvónőnek, akinek főiskolai végzettsége van, magasabb a besorolása, mint az önkormányzatnál 
foglalkoztatott középfokú végzettségű ügyintézőnek. Tehát ez a kiinduló pont, az alap, amikor 
a dolgozók béréről vitatkoznak.  
 
Ottlakán Roland Olivér körjegyző: A probléma alapja, hogy a köztisztviselői szférában 
nagyon alacsonyak a bérek, s öt éve nem emelték meg az illetményalapot. Azt viszont tudni 
kell, hogy az elvégzendő feladatok ellátásához nem szükséges a főiskolai végzettség, ezeket a 
munkaköröket be lehet tölteni középfokú végzettséggel.  
 
Babos Tibor képviselő: Ha közös körjegyzőségük van, ha közös a haszon, legyen közös a 
támogatás is, tehát százalékos arányba maradjanak azonos nevezőn. Nagyobb település 
nyilván nagyobb mértékben veszi igénybe a körjegyzőség munkáját, mint egy kisebb.  
 
Kiss András alpolgármester: Gyakorlatilag ha 12 %-os béreltérítést  egységesen 
megszavaznak, ez Magyarkeresztúr  és Kisfalud esetében a tavalyihoz képest némi 
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költségcsökkenést hoz, mindez számszerűsítve: Kisfalud estében ca. 400 ezret, 
Magyarkeresztúr esetében pedig mintegy 200 ezer forintot takaríthatnának meg.  
Véleménye szerint – ha a tavalyi évet kívánják megcélozni-, ez kb. hozzávetőlegesen   15 %-
os béreltérítést jelentene egységesen minden egyes településnek, s akkor kb. az összköltségek 
azonosan lesznek a tavalyi évvel. Tehát ezt javasolná elfogadásra. A különbségtétel belső 
feszültséget fog szítani.  
 
Ódorné Árvai Margit polgármester: Képviselő úr javaslatát jónak tartja, csatlakozik hozzá. 
 
Csitei Gábor polgármester: Véleménye szerint, ha a körjegyzőségi dolgozóknak adnak 
béren felüli juttatást, akkor az iskola fenntartási társulásnál is el kell gondolkodni, hogy az ott 
foglalkoztatottak részére is szükséges lenne megállapítani béren felüli juttatást, mert nekik is 
kevesebb a bérük, vagy ugyanígy az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozóknak is  – tehát 
ebből adódóan felmerül a kérdés: mennyiben különböznek a körjegyzőségi dogozók tőlük ?  
Összességében támogatja Kiss András alpolgármester úr javaslatát a 15%-os béreltérítést 
illetően, s ez elfogadásra ajánlja. Ha ez megszavazásra kerül, akkor ne legyen az, hogy a 
körjegyzőségi dolgozóknak egy-egy településen kiegészítik a bérét –mint ahogy a Kisfaludi 
polgármester asszony fentebb említette- mert az feszültséghez vezet a dolgozó között. A 
jegyző úr munkáltatói jogköre, hogy a béreltérítésre meghatározott keretösszeget szétossza a 
dolgozók között. 
 
Baboss Tibor képviselő: Megjegyzi, ez a javaslat csak abban az esetben lett volna aktuális, 
ha nem tudnak a települések közös álláspontra jutni. 
 
Ódorné Árvai Margit polgármester: Összességében megállapítja, hogy kialakult egy 
álláspont arra vonatkozóan, hogy a körjegyzőségi dolgozók béreltérítése 2012 évben 15 % -
ban kerüljön meghatározásra.  
 
Mihályi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Kisfalud Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Vadosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  

Mihályi Önkormányzat Képviselő-testületének 
   2/2012(II.2.) h a t á r o z a t a  
   Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2012(II.2.) h a t á r o z a t a  
Kisfalud Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2012(II.2.) h a t á r o z a t a 
Vadosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2012(II.2.) h a t á r o z a t a  
  

   Mihályi, Magyarkeresztúr, Kisfalud és Vadosfa községek 
   Önkormányzati Képviselő-testületei a Körjegyzőség  
   2012 évi költségvetését az alábbi módosítást figyelembe véve 
   a következők szerint fogadják el:  
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   1.)Mihályi,Magyarkeresztúr, Kisfalud és Vadosfa Önkormányzatok  
                                        képviselő-testületei egységesen a 15 %-os béreltérítéssel 
                                        értenek egyet. 
 
   2.) A képviselő-testületek felhatalmazzák a körjegyzőség hiva- 
                                         talának vezetőjét, hogy a béreltérítés arányának elosztását 
                                         a dolgozók között, a rendelkezésre álló kereten belül végezze el. 
 
                                         Felelős: Ottlakán Roland Olivér körjegyző 
         Határidő: 2012 február 

 
 
Napirend 3.) pontja: Köztisztviselők teljesítményértékeléséhez kiemelt célok 
   meghatározása 
 
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Ottlakán Roland Olivér körjegyző: minden év elején immár gyakorlattá vált, a 
köztisztviselői törvényben előírtaknak megfelelően, hogy a körjegyzőség dolgozóit 
teljesítményük alapján értékelni szükséges. 
Ahhoz, hogy az értékelés megtörténhessen, meg kell határoznia képviselő-testületeknek a 
kiemelt feladatokat.  
 
Mihályi község Önkormányzati Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Kisfalud község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Vadosfa község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 

Mihályi község Önkormányzati képviselő-testületének 
3/2012(II.2.) h a t á r o z a t a 
Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
5/2012(II.2.) h a t á r o z a t a 
Kisfalud község Önkormányzati Képviselő-testületének 
6/2012(II.2.) h a t á r ö z a t a 
Vadosfa község Önkormányzati Képviselő-testületének 
3/2012(II.2.) h a t á r o z a t a 

 
 

Mihályi, Magyarkeresztúr, Kisfalud és Vadosfa Önkormányzatok 
Képviselő-testületei a köztisztviselők teljesítmény értékeléséhez 

   Önkormányzati kiemelt célokat az alábbiak szerint határozzák 
   meg: 
    

1.) Az elektronikus munkafolyamatok és nyilvántartások körének 
      további bővítése 

 
2.) Önkormányzati pályázatok felkutatása, benyújtása 
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                                    3.) Az önkormányzati intézmények gazdálkodási és szervezési 
                                          feladatainak ellátása 
 

   4.)  A központi és helyi jogszabályok közötti összhang folyamatos 
      biztosítása 

 
Napirend 4.) pontja: Prémiumévesek munkaideje 
 
Ottlakán Roland Olivér körjegyző: Elmondja, három fő prémium éves dolgozója van a 
körjegyzőségnek, korábban az a döntés született, hogy heti 8 órába végezzenek munkát. 
(maximum 12 órába lehetett kötelezni őket). Javaslata, hogy ezen dolgozókat mentsék fel a 
munkavégzési kötelezettség alól, miután ez év március, illetve szeptember hónapban két fő 
nyugdíjba vonul, a harmadik fő pedig jövő év februárjában.. 
 
Mihályi község Önkormányzati Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Kisfalud község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 
Vadosfa község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 

Mihályi község Önkormányzati képviselő-testületének 
4/2012(II.2.) h a t á r o z a t a 
Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
6/2012(II.2.) h a t á r o z a t a 
Kisfalud község Önkormányzati Képviselő-testületének 
7/2012(II.2.) h a t á r ö z a t a 
Vadosfa község Önkormányzati Képviselő-testületének 
4/2012(II.2.) h a t á r o z a t a 

 
   Mihályi, Magyarkeresztúr, Kisfalud és Vadosfa Önkormányzatok 
   Képviselő-testületei egyetértenek azzal, hogy a Körjegyzőségben 
   foglalkozatott három fő prémium éves dolgozó a munkavégzési 
   kötelezettsége alól felmentése kerüljön. 
 
Ódorné Árvai Margit polgármester: miután több napirend és hozzászólás nem hangzott el 
képviselő-testületek közös ülését 20.00 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Csitei Gábor                    Németh Erzsébet 
polgármester                                 polgármester 
 
Ódorné Árvai Margit                   Szakács Lajos 
polgármestere                               polgármester 
 

Ottlakán Roland Olivér 
körjegyző 

Baboss Tibor           Dan Andársné 
jkv-hitelesítő           jkv-hitelesítő 
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