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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 2012. február 7-én 17.00 órai kezdettel – Máriakálnokon, az Önkormányzat 
épületében (Rákóczi utca 6.) - megtartott együttes üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
Halászi Község Önkormányzata részéről: Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila 
alpolgármester, Mák Ferenc, dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő képviselők; 
 
Máriakálnok Község Önkormányzata részéről: Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester, 
Ruzsa István János alpolgármester, Frauhammer József, Giczi László, Hochleitnerné Lakner 
Ágnes Márta képviselők;  
 
Püski Község Önkormányzata részéről: Makai Jenő polgármester, Bertalan Imre 
alpolgármester, Gonda Jánosné képviselő; 
 
A körjegyzőség részéről: dr. Kránitz Péter körjegyző, Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 5 fő, a Máriakálnoki Képviselő-testület 7 tagja közül 5 fő, a 
Püski Képviselő-testület 5 tagja közül 3 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 2012. évi 
költségvetésének elfogadása  

 
2.  A köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek alapját képező 2012. évi célok 
meghatározása  
 
 

NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Halászi Máriakálnok Püski Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének 
elfogadása 

 
Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester: Sok szeretettel köszöntöm Püski, Halászi és 
Máriakálnok Képviselő-testületét, a polgármester urakat, körjegyző urat és a 
jegyzőkönyvvezetőt. Jó tanácskozást kívánok mindnyájunknak. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Szeretettel üdvözlöm Halászi, Máriakálnok és Püski 
községek képviselőit a Körjegyzőség mai együttes ülésén. Az anyagot mindenki megkapta 
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írásban. Összeállítója, Lakatos Ferencné betegség miatt maradt távol. Körjegyző úrnak van 
hozzáfűznivalója az első napirendi ponthoz? 
 
dr. Kránitz Péter: Igen, köszönöm szépen. Arról beszélünk, hogy mi lesz jövőre, illetve mi 
lesz idén. Erre annyit tudok mondani, hogy mi is szeretnénk tudni. Elég bizonytalan a helyzet. 
Az biztos, hogy 2013-tól felállnak a járási hivatalok. Az is biztos, hogy át fogják 
csoportosítani a feladat- és hatásköröket. Az még nem tisztázott, hogy milyen formában. 
Odafönt sem tudják, hogy mi lesz pontosan. A jelenlegi információink alapján kell 
megterveznünk ezt az évet. Ennek megfelelően készült el ez a költségvetés. Két kiegészítést 
szeretnék tenni. Az egyik, hogy a kötelező pótlékoknál, a két fő gazdasági előadó képzési 
pótlékánál, mely a mérlegképes könyvelői pótlékot jelenti, három fővel kell számolni, mert 
időközben még egy ügyintéző elvégezte a tanfolyamot. A másik dolog pedig az lenne, hogy a 
középfokú dolgozóknak a köztisztviselői bértábla alapján lényegesen alacsonyabb a fizetésük, 
mint a felsőfokú dolgozóknak. Most már az a tendencia, hogy felsőfokú végzettségű dolgozót 
veszünk fel. Azonban vannak olyan régebbi ügyintézők, akiknek annak ellenére, hogy jól 
végzik a munkájukat lényegesen alacsonyabb a fizetésük azokhoz a kolléganőkhöz 
viszonyítva, akik egy-két éve kezdtek. Ezen alapvetően nem tudunk változtatni, hiszen a 
köztisztviselői bértábla fix. Viszont az illetménykiegészítés kismértékű felemelésével 
erkölcsileg kicsit tudnánk tenni a különbségek mérséklése érdekében. Azt szeretném kérni a 
képviselő testületi tagoktól, hogy ha lehetséges mindhárom településen támogassák ezt. Csak 
a középfokú végzettségű dolgozókra vonatkozna a 6 %-ról 10 %-ra történő emelés, a 
felsőfokú végzettségűeknél maradna a 6 %. Ismertetem ennek anyagi vonzatát az egyes 
településre vonatkozólag. 
 
Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester: Ez elsősorban erkölcsi elismerést jelent, nem 
anyagit. Úgy gondolom, hogy jól fog esni azoknak, akik pozitív döntésünk esetén megkapják. 
A mi ügyintézőnk legalább olyan minőségű munkát végez, mintha főiskolai végzettséggel 
rendelkezne. Én a magam részéről messzemenően támogatom körjegyző úr javaslatát és erre 
bíztatom képviselő társaimat is. Köszönöm szépen. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a jelenlegi 
költségvetés tervezetbe belefér, ugyanis be van tervezve egy fő nyugdíjazása. Ezért most nem 
kell az említett emelés elfogadásához a költségvetést módosítani. Ha sor kerül a 
nyugdíjazásra, év végén tudjuk módosítani a Körjegyzőség költségvetését. 
 
Makai Jenő polgármester: Én is ugyanezeket tudnám elmondani. A jegyző úrral már 
korábban beszéltünk erről. Én is mindenképp elfogadásra javaslom. Köszönöm. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ha nincs több kérdés, akkor először is szavazásra 
bocsátom az illetménykiegészítésre vonatkozó rendelet-tervezeteket. 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) 
szavazattal a körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletét 
megalkotta.  

 
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) 
szavazattal a körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 5/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletét 
megalkotta.  
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Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen (egyhangú) 
szavazattal a körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletét 
megalkotta.  

 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ki az, aki elfogadja a Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetését az említett módosításokkal együtt? 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 1/2012. (II. 7.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Halászi-
Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2012. 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: 2012. február 11. 
 

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 7/2012. (II. 7.) határozat 
 

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi-
Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2012. 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: 2012. február 11. 
 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 1/2012. (II.7.) határozat 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi-
Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2012. évi 
költségvetését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Halászi Község polgármesterét, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a Körjegyzőség költségvetése a székhely 
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település önkormányzatának költségvetésébe külön mellékletként 
beépítésre kerüljön. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2012. február 11. 

 
 

2. A köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek alapját képező 2012. évi célok 
meghatározása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
dr. Kránitz Péter: Az említett új feladatok kapcsán én arra számítok, hogy félévkor kiderül 
az a létszám, amennyi főt foglalkoztathatunk. Elképzelhető, hogy év közben megint össze kell 
ülnünk a létszámcsökkentés, vagy éppen az emelés miatt. Ezt előre megmondani nagyon-
nagyon nehéz. Jelenleg még senki sem tudja. Ha valakinek kérdése lenne a teljesítmény-
követelményekkel kapcsolatban, akkor arra a legjobb tudásom szerint válaszolok. Köszönöm. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben senkinek sincs hozzáfűznivalója a második 
napirendi ponthoz, előterjesztem a határozati javaslatot. Ki ért vele egyet? Ki az, aki 
elfogadja? 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 2/2012. (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 
2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat jelen 
határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. 
 
Felelős: dr. Kránitz Péter körjegyző, illetve Majthényi Tamás 
polgármester 
Határidő:   
2012.március 20. (egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása) 
2012.december 31. (az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése) 
 

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 8/2012. (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 
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2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat jelen 
határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. 
 
Felelős: dr. Kránitz Péter körjegyző, illetve Majthényi Tamás 
polgármester 
Határidő:   
2012.március 20. (egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása) 
2012.december 31. (az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése) 
 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
 2/2012. (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 
2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat jelen 
határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. 
 
Felelős: dr. Kránitz Péter körjegyző, illetve Majthényi Tamás 
polgármester 
Határidő:   
2012.március 20. (egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása) 
2012.december 31. (az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése) 

 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 17.15 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
  

Majthényi Tamás Dr. Tóásóné Gáspár Emma 
polgármester polgármester 

 
  
  

Makai Jenő dr. Kránitz Péter 
polgármester körjegyző 

 


