
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Máriakálnok Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének, Püski Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2011. február 7-én 16.30 órai kezdettel – Máriakálnok, Rákóczi u. 6. szám alatt - 
megtartott együttes üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
Halászi Község Önkormányzata részéről:  Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila 
alpolgármester, Burján Tamás, Kovátsits Attila, Mák Ferenc, dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő 
képviselők; 
 
Máriakálnok Község Önkormányzata részéről: Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester, 
Ruzsa István János alpolgármester, Bencsik Tibor, Frauhammer József, Giczi László, 
Hochleitnerné Lakner Ágnes, Komka Tamás István képviselők;  
 
Püski Község Önkormányzata részéről: Makai Jenő polgármester, Gonda Jánosné, Makai 
Lajos, Mátyus Balász képviselők; 
 
A körjegyzőség részéről: dr. Kránitz Péter körjegyző, Lakatos Ferencné gazdálkodási előadó, 
Némethné Szelle Veronika gazdálkodási előadó, Nagy Tiborné jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök 
mindenkit. A Körjegyzőség történetében először tartjuk meg itt, Máriakálnokon az együttes 
ülésünket. Szeretném bemutatni Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületét 
és azt kérném polgármester kollégáimtól, hogy utána mutassák be Halászi és Püski Képviselő-
testületének tagjait. Eredményes és jó munkát kívánok mindhárom képviselő-testületnek. Az 
ülés vezetésére Majthényi Tamás polgármester urat kérem fel. 
 
Mindhárom polgármester név szerint bemutatja a képviselő-testület tagjait.  
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő, a Máriakálnoki Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő, a 
Püski Képviselő-testület 5 tagja közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitja, majd javaslatot tesz a napirendre, melyet a Képviselő-testületek – vita nélkül és 
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadtak el:  
 

1. Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének 
elfogadása 

 
2. A köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek alapját képező 2011. évi célok 

meghatározása 
 
 
 



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének 
elfogadása 

 
Majthényi Tamás polgármester: A beszámolót mindenkinek kiküldtük. Megkérem dr. 
Kránitz Péter körjegyző urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az első napirendi ponthoz. 
 
dr. Kránitz Péter: A kiküldött anyag szöveges részét jómagam, a számszakai és nehezebb 
részét Lakatos Ferencné készítette. Annyit szeretnék kiemelni, hogy 2008. április 1-én, 
amikor létrejött a körjegyzőség – ezt elsősorban az új képviselők kedvéért mondom el - szó 
volt arról, hogy miként osszuk meg egymás között a működési költségeket. Két verzió 
rajzolódott ki, az egyik a lakosságarányos megosztás, a másik pedig, amit választottunk. 
Ennek a lényege, hogy a három településen maradt egy-egy hivatali egység és az ehhez 
kötődő költségeket viseli mindhárom önkormányzat külön-külön. A társult önkormányzatok 
elszámolása mindig utólag történik a gesztor önkormányzat felé. Ez a módszer a mi 
esetünkben remekül bevált, eddig minden önkormányzat folyamatosan tudta teljesíteni ezeket 
a befizetéseket, soha nem került sor késedelemre. Kifizetés előtt a polgármesterekkel mindig 
leegyeztetjük ezeket a listákat. Ezen a rendszeren a következőkben sem szeretnénk 
változtatni. Nyilvánvalóan azért alapvető változások lesznek, hiszen a költségvetést rendkívül 
bőséges kerettel terveztük meg. Például 12 fővel terveztünk, holott az anyagban is leírtam, 
hogy Rigó Ferencné és Neuhercz Béláné nyugdíjba megy a köztisztviselőink közül. A két 
álláshelyre egy pályázatot szeretnénk kiírni és úgy gondoltam, hogy ezt a két feladatot egy 
személy el tudná látni olyan módon, hogy közvetlenül nem az igazgatási előadóhoz tartozó 
feladatokat szervezeten belül elosztanánk egymás között. Ennyit szerettem volna mondani, ha 
van kérdés szívesen válaszolok.  
 
Majthényi Tamás polgármester: Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Költségvetéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, hozzászólása, észrevétele? 
 
Makai Lajos: Az írásos anyagban van egy mondat, ami úgy szól, hogy: „A körjegyző 
személyi juttatásait és annak munkaadói terheit, valamint 1 fő gazdálkodási ügyintéző 
személyi juttatásainak és annak munkaadói terheinek 50 %-át az állami normatíva fedezi, a 
fennmaradó 50 %-ot pedig Püski község Önkormányzata fizeti.” Itt tulajdonképpen csak az 1 
fő gazdálkodási ügyintéző – mindannyian tudjuk, hogy melyik ügyintézőről van szó – 
személyi juttatásainak és munkaadó terheinek az 50 %-át fizeti a Püski Önkormányzat. 
Módosítani kellene a mondatot, szerintem nem jó a megfogalmazás. Azt már tavaly is 
jeleztem, de úgy látom benne maradt a szövegben. 
 
Dr. Kránitz Péter: Köszönöm az észrevételt, javítani fogom. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ha nincs több észrevétel, akkor ismertetem a határozati 
javaslatot. Kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót szavazzon igennel. Az egyes települések 
vonatkozásában külön teszem fel szavazásra ezt a kérdést. 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 
 



 
 
  1/2011. (II. 7.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Halászi-
Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2011. évi 
költségvetését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Halászi Község polgármesterét, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a Körjegyzőség költségvetése a székhely 
település önkormányzatának költségvetésébe külön mellékletként 
beépítésre kerüljön. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 

 
 
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
  1/2011. (II. 7.) határozat 
 

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi-
Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2011. évi 
költségvetését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Halászi Község polgármesterét, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a Körjegyzőség költségvetése a székhely 
település önkormányzatának költségvetésébe külön mellékletként 
beépítésre kerüljön. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 

 
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
  2/2011. (II. 7.) határozat 
 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi-
Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2011. évi 
költségvetését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Halászi Község polgármesterét, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a Körjegyzőség költségvetése a székhely 
település önkormányzatának költségvetésébe külön mellékletként 
beépítésre kerüljön. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 
 
 



2. A köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek alapját képező 2011. évi célok 
meghatározása 

 
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót dr. Kránitz Péter körjegyző úrnak, hogy az 
írásos anyagot néhány szóval egészítse ki.  
 
dr. Kránitz Péter: A jogszabály előírja, hogy kötelező minden évben megfogalmazni és 
elfogadni a teljesítményértékelés alapjait és céljait. Gyakorlatilag a tavalyival nagyjából 
megegyezik ez a felsorolás, kivéve az eseti céloknál most a népszámlálás került be, ami 
októberben lesz esedékes, és pluszként, rendkívüli feladatként a hivatalra hárul.  
 
Majthényi Tamás polgármester: Köszönjük a körjegyző úr kiegészítését. Amennyiben 
nincs senkinek kérdése ismertetem a határozati javaslatot. Kérem, hogy aki elfogadja a 
Körjegyzőségnél dolgozó köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező 
célokat szavazzon igennel. Az egyes települések vonatkozásában külön teszem fel szavazásra 
ezt a kérdést. 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
  2/2011. (II. 7.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 34.§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Halászi-Máriakálnok-
Püski Községek Körjegyzőségénél dolgozó köztisztviselők részére a 
2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat jelen 
határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg.  
 
Felelős: dr. Kránitz Péter körjegyző, illetve Majthényi Tamás 

polgármester 
Határidő: 2011. március 20. (egyéni teljesítménykövetelmények 

meghatározása) 
 2011. december 31. (egyéni teljesítménykövetelmények 

értékelése) 
 

   
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
  2/2011. (II. 7.) határozat 
 

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 34.§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Halászi-Máriakálnok-
Püski Községek Körjegyzőségénél dolgozó köztisztviselők részére a 
2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat jelen 
határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg.  
 



Felelős: dr. Kránitz Péter körjegyző, illetve Majthényi Tamás 
polgármester 

Határidő: 2011. március 20. (egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározása) 

 2011. december 31. (egyéni teljesítménykövetelmények 
értékelése) 

 
 
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
  3/2011. (II. 7.) határozat 
 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 34.§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Halászi-Máriakálnok-
Püski Községek Körjegyzőségénél dolgozó köztisztviselők részére a 
2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat jelen 
határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg.  
 
Felelős: dr. Kránitz Péter körjegyző, illetve Majthényi Tamás 

polgármester 
Határidő: 2011. március 20. (egyéni teljesítménykövetelmények 

meghatározása) 
 2011. december 31. (egyéni teljesítménykövetelmények 

értékelése) 
 
 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így Majthényi Tamás polgármester megköszöni mindenkinek 
a részvételt és az ülést 17 órakor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

Majthényi Tamás Dr. Tóásóné Gáspár Emma 
polgármester polgármester 

 
 
 

Makai Jenő dr. Kránitz Péter 
polgármester körjegyző 

 


