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J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete és Öcs Község Önkormányzati 
Képviselı-testülete 2011. június 29-én tartott       közös       testületi ülésérıl.                                    
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Öcs, Faluház 
Jelen vannak:  a./  Képviselı-testületi tagok Halimba: 

Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester, dr. Katona Éva Rozália, 
Kovácsné Véber Eszter, Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé Szijártó Margit 
képviselık 
Képviselı-testületi tagok Öcs: 
Mészáros Tamás polgármester, Taschner Lászlóné alpolgármester, Kelemen László 
(ülés közben érkezett), Szöllısi Tibor, képviselık, 

                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
  Kajdi István polgármester Taliándörögd 
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
Lakosság részérıl:  1  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli a közös testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a halimbai 7 tagú képviselı-testület 7 tagja jelen van, így a testület 
határozatképes.  
 
Mészáros Tamás polgármester megállapítja, hogy az Öcs községi 5 tagú képviselı-testület 3 tagja 
jelen van, így a testület határozatképes. Kelemen László képviselı késıbb fog érkezni. 
 
Tóbel János polgármester az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a testület ülését sürgısséggel 
telefonon hívták össze Mészáros Tamás polgármester úrral közösen, a napirend sürgısségi 
tárgyalására tekintettel, figyelembe véve az elızı ülésen elhangzottakat.  Javaslatot tesz az alábbi 
napirendi pont megtárgyalására.  

 
N A P I R E N D 

 
1./ Taliándörögd Község Önkormányzata Körjegyzıséghez való csatlakozási szándékáról döntés 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
 
A Képviselı-testületek a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadták. 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 
 
1./ 1./ Taliándörögd Község Önkormányzata Körjegyzıséghez való csatlakozási szándékáról döntés 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
 (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi, a napirend tárgyalásánál jelen vannak Kajdi 
István polgármester Taliándörögd, Vizeli Zoltánné körjegyzı – ülés közben érkeztek) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az elızı halimbai testületi ülésen szóban ismertette 
Kajdi István úr, Taliándörögd Község polgármestere elızetes szóbeli megkeresését, melynek 
értelmében Taliándörögd Község Önkormányzata csatlakozni kívánna Halimba, Öcs Községek 
Körjegyzıségéhez 2012. január 1-tıl. Elmondja, hogy a tájékoztatás szerint az elmúlt nap késı este 
vált véglegessé a csatlakozási szándék, mivel lakossági fórumot is tartottak, most pedig testületi 
ülés van. A polgármester úr emiatt késıbb fog megérkezni. 



Elmondja, hogy körjegyzıséghez való csatlakozásról a döntést június 30-ig kell meghozni, 
csatlakozni január 1-tıl lehet. Elmondja, hogy néhány éve, tudomása szerint, már felvetıdött a 
csatlakozási szándék a település részérıl, mely területileg szomszédos Halimbával és Öccsel is. A 
közigazgatás átalakításáról szóló tervezet szerint a járási hivatalok megalakítása várható 2013-tól, 
mely a községi hivatalok mőködését is érinteni fogja, valószínőleg bizonyos ügyek intézése helyben 
marad. Egy harmadik község csatlakozása megerısítheti a körjegyzıség helyzetét. Véleménye 
szerint fontos lenne megvitatni a 700 fıs község befogadása következtében kialakuló helyzet 
elınyeit, hátrányait és azok ismeretében meghozni a döntést. Elmondja, hogy elızetesen készítettek 
egy számítási vázlatot a várható kiadásokról, bevételekrıl, mely attól függıen alakul, hogy hány fı 
lesz a plusz létszám a hivatalban. Bizonyosnak látszik, hogy egy fıre Taliándörögdön szükség lesz, 
emellett további, pénzügyi munkatárs is kell. Kéri a képviselıket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
dr. Katona Éva Rozália képviselı elmondja, hogy a 700 fıs lakosságszám nem kevés, biztosan 
sok ügyirat várható, plusz egy önálló óvoda, azt is meg kell gondolni, hogy a dolgozók hogyan 
tudják ellátni a megnövekedett ügyfélforgalmat. Kérdés lehet még, hogy vannak-e beruházásaik.  
 
Szöllısi Tibor képviselı elmondja, hogy tudomása szerint a másik körjegyzıségbıl kiválni 
szándékozók már meghozták döntésüket. Kérdezi, hogy jelenthet-e problémát, hogy Taliándörögd 
másik kistérségbe tartozik. 
 
Csipszer András alpolgármester véleménye szerint, ha 8 fı mellett még egy négyórás pénzügyi 
alkalmazottak vesznek fel, Taliándörögd is jól jár, kérdés, hogy ilyen munkakörre találnak-e 
négyórás dolgozót. 
 
Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy véleménye szerint elınyös lenne a csatlakozás a 
körjegyzıségre nézve is, a várható törvénymódosítások miatt stabilabb lenne a helyzet, ami elınyös 
lehet Öcs és Halimba számára egyaránt. Elmondja, hogy Taliándörögddel, úgy az önkormányzattal, 
mint a lakossággal régóta jó kapcsolatot ápolnak, gyakran látogatják egymás rendezvényeit, a civil 
csoportok is találkoznak, fellépnek. A jó kapcsolatot segíti a rendkívüli közelség, az új út átadása 
óta mintegy 4-5 km-re vannak egymástól. Ha megoldható a többletmunka kezelése, szerinte 
célszerő lenne támogatni a javaslatot. 
 
(Kelemen László képviselı a testületi ülésre megérkezett) 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a körjegyzıség idei költségvetése alapján egy 
számítási vázlatot állított össze a várható bevételekkel, kiadásokkal, átlagértékek alapján. A 
bevételeknél az idei költségvetési normatívákat vette figyelembe, most még nem lehet tudni, jövıre 
hogyan alakul ez. Az elızetes tájékoztatás szerint egy fıre mindenképpen szükség lesz a 
taliándörögdi hivatalban is, és a pénzügyi területen dolgozók mellé szükséges egy mérlegképes 
könyvelı felvétele, minimum 4 órában, de lehet, hogy teljes munkaidıben. Nemcsak a pénzügy 
munkája fog nıni, hanem az adóügyé is, hiszen gépjármőadó és kommunális adó biztosan van, 
emellett egyéb ügyek, hagyaték, közmunka ügyintézés is több lesz.  
Ezután a képviselık áttekintették a számítási vázlatot. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az ügyintézést, ügyfélfogadást meg kell szervezni úgy, 
hogy a többletmunka ne jelentsen hátrányos helyzetet a halimbai, öcsi ügyintézésre. Tudomása 
szerint máshol is mőködik olyan körjegyzıség, ahol két kistérségbe tartoznak a községek, nem 
jelent problémát. Beruházásokról nem tud nyilatkozni. 
 
Kérdés: 



Szöllısi Tibor képviselı kérdezi, hogy a körjegyzı személyét is el kell, hogy fogadja a csatlakozó 
település, vagy pályázatot kell kiírni. 
 
Válasz: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy ha meglévı, mőködı körjegyzıséghez 
csatlakoznak, ezzel elfogadják a szervezetet, tudomása szerint nem kell ilyenkor kiírni pályázatot. 
Ha új körjegyzıség alakulna, akkor lenne erre szükség. 
 
Hozzászólások: 
Kovácsné Véber Eszter véleménye szerint nem lesz elegendı egy személy felvétele 
Taliándörögdön, mert nem jó, ha a többi dolgozóra minden más rázúdul, valamint a helyettesítésre 
is gondolni kell. 
 
Mészáros Tamás polgármester egyetért ezzel, szerinte plusz két fıvel kellene megoldani a 
bıvítést, így biztosítható a többletterhek ellátása. 
 
(Kajdi István polgármester Taliándörögd, Vizeli Zoltánné körjegyzı a testület ülésére megérkezett) 
 
Tóbel János polgármester köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy az elızıekben tárgyaltak a 
szóbeli megkeresésrıl. Kéri a polgármester urat, ismertesse a testületi határozatukat, esetleges 
szóbeli kiegészítést tegye meg, majd kéri a képviselıket, ha kérdésük, hozzászólásuk van, tegyék 
meg azt. 
 
Kajdi István polgármester köszönti a jelenlévıket. Elmondja, hogy Taliándörögd, Kapolcs, 
Vigántpetend községek tartják fenn a körjegyzıségüket. Nagyon váratlanul érkezett az elmúlt héten 
a két társközség bejelentése hozzájuk arról, hogy kiválnak a körjegyzıségbıl jövı január 1-tıl. 
Korábban már többféle módon mőködtették a hivatalt, voltak egyedül is. Mivel Taliándörögd 
ÖNHIKI-s, nem tud akkora költséget vállalni, hogy egyedül tartsa fenn a hivatalt, mindenképpen 
körjegyzıséghez való csatlakozás lenne megoldás számukra. Több megoldás is adódna, fıként, 
hogy Monostorapátihoz csatlakozzanak, vagy Halimbához, de minden lehetıséget megvizsgáltak. 
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Monostorapáti önkormányzattól megkeresték a csatlakozás 
ügyében. Elmondja, hogy elızı nap civil fórumot tartottak a községben, ahol a Halimbához való 
csatlakozás mellett szóltak legtöbben. A mai közmeghallgatáson felerısödtek a Monostorapátihoz 
való csatlakozást támogató vélemények, végül a szavazáskor a lakosok a Halimbához történı 
csatlakozás mellett döntöttek 2/3 arányban. Ezt követıen a Képviselı-testület meghozta határozatát 
a Halimba, Öcs Községek Körjegyzıségéhez való csatlakozási szándékról. Ismerteti a határozatot. 
Elmondja, hogy a halimbai polgármestertıl az elmúlt héten telefonon érdeklıdött a csatlakozási 
szándék esetleges befogadásáról, és nem talált elutasításra, ezt kedvezı jelnek érezte, és ezt 
ismertette a képviselıkkel. Véleménye szerint, mint arról a képviselık is értesülhettek, a 
közigazgatás átalakítás elıtt áll, egy jól mőködı körjegyzıség a települések és a lakosság elınyére 
válhat. Bár másik kistérséghez tartoznak, nem is kívánnak ezen változtatni, szerinte ez nem lehet 
akadály a körjegyzıséghez csatlakozás esetében, a kistérségben jó az együttmőködés, ott elnökségi 
tag.  
Elmondja, még, hogy a lakossági véleményt megkérdezték a körjegyzıséghez való csatlakozásról, 
bár nem a lakosság hozza meg a döntést, enélkül a vélemény nélkül nem kívánt a testület döntést 
hozni. A testületi határozat meghozatalakor a jelenlévı négy képviselı – figyelembe véve a korábbi 
döntéseket – a Halimbához való csatlakozás mellett döntött.  Itt szeretné megköszönni, hogy a 
halimbai és öcsi képviselık a szabadidejüket feláldozva most is itt vannak és tárgyalnak a 
rendkívüli testületi ülésen. Kifejezi azt a szándékot, hogy szeretne partnerként tárgyalni és közös 
megegyezésen alapuló döntéseket hozni a befogadásuk támogatása esetén a körjegyzıséggel 
kapcsolatban. Elmondja még, hogy, ha Taliándörögd község nem tud körjegyzıséghez csatlakozni, 
kevesebb állami támogatást kap. A döntésük elıtt körbejártak minden lehetıséget, megkeresték 



Szıc községet is, választ nem kaptak a körjegyzıség alakításával kapcsolatban. Megkérdezték a 
lakosok tıle, miért az utolsó pillanatban hoznak döntést e kérdésrıl. A testület csak hivatalos 
megkeresés és dokumentumok alapján tud dönteni és az értesítést csak nemrégiben kapták meg a 
két társközségtıl. Kéri a jelenlévıket, hogy ha kérdésük van, tegyék meg azt, megpróbál válaszolni 
és ezután hozzák meg döntésüket. 
 
Kérdések: 
Tóbel János polgármester kérdezi, hogy az elmondottakon kívül mi az elvárás a körjegyzıség 
irányában, milyen feltételekre gondoltak a közös mőködtetésnél. Elmondja, hogy csak úgy tudja 
elképzelni a közös mőködtetést, ha az ügyintézés, ami eddig szerinte megfelelıen jól, színvonalasan  
mőködött, nem romlik Halimbán és Öcsön, emellett ki tudják használni a közös mőködtetésben 
rejlı elınyöket. Elmondja, hogy egy számítási tervezet készült a hozzávetıleges várható 
bevételekrıl-kiadásokról, melynek egy példányát átadja.  
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı kérdezi, hogy mekkora az éves költségvetés fıösszege 
körülbelül, milyen helyi adók vannak a községben, körülbelül mekkora az ügyiratforgalom 
Taliándörögd vonatkozásában. 
 
dr. Katona Éva Rozália képviselı kérdezi, hogy hány fı dolgozik az óvodában, van –e 
munkalehetıség a faluban.  
 
Válasz: 
Kajdi István polgármester elmondja, hogy legfıbb feladatnak tartja a helybeli ügyintézés 
megoldását, mivel jelenleg csak heti kétszer van ügyfélfogadás Taliándörögdön. Most ı fıállású 
polgármester, nagy feladat hárul rá, ha valakinek valamit el kell intézni, ezért is lenne szükség egy 
fıre, aki mindig ott van a hivatalban. Korábban, amikor helyben volt a hivatal központja, a lakosok 
szempontjából könnyebb volt az ügyintézés, helyben el tudtak intézni mindent. Elmondja, hogy 
most érzelmi töltéssel telve vannak, mivel csupa jót hallottak a halimbai körjegyzıségrıl, ezért is 
várják a változást. Azt is kifejezték a döntéshozáskor, hogy ha nem válik be a csatlakozás, lehet 
rajta változtatni. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy van iparőzési adó, idegenforgalmi adó és a 
lakossági kommunális adó, az építményadó csak egy ingatlant érint a községben, a költségvetés 
kb.86MFt. Egycsoportos óvoda mőködik a községben, három közalkalmazottal és egy fı közhasznú 
foglalkoztatottal, az iskolai gazdasági ügyintézı pénzügyes, és egy melegítıkonyha van. Az 
önkormányzat és egy mezıgazdasági vállalkozó a legnagyobb foglalkoztatók, van egy forgácsoló 
üzem, néhány vállalkozás és ıstermelık. 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı elmondja, hogy 1800 körüli ügyirat van összesen, ebbıl sok a szociális 
ügy. Most folyik a szennyvíz-beruházás elszámolása. Mint székhely, kezelik a közös testületi ülések 
anyagát. Az ügyiratok Taliándörögdön voltak az irattárban, az átszervezéstıl, 2008-tól kezdıdıen a 
közös irattárban Kapolcson találhatók, de másolat van helyben is. 
 
Kajdi István polgármester elmondja még, hogy folyamatban van a sportöltözı főtés- és 
melegvízellátása kiváltása érdekében egy napkollektor építésére pályázati eljárás. 
Főtéskorszerősítésen gondolkodnak még a jövıben, mivel a korábban beállított vegyes tüzeléső 
kazán használata nagyon bevált, 400eFt-ot spóroltak a főtési költségeken. 
 
Hozzászólások: 
Tóbel János polgármester köszöni a válaszokat. Elmondja, hogy az elızı ülésen tájékoztatva a 
képviselıket, elvi döntés született arról, hogy nem zárkóznak el a befogadástól. Az elhangzottak 
ismeretében, mivel javasolt a döntés meghozatala június 30-ig a befogadó részérıl is, azt a 
javaslatot teszi, hogy fogadják be Taliándörögd Község Önkormányzatát a Körjegyzıség 
fenntartásába társközségként. Javasolja, hogy a fenntartási megállapodást és egyéb 



dokumentumokat, alapító okirat, mőködési szabályzat, dolgozzák ki és október végéig terjesszék a 
testületek elé. Kéri, hogy minden képviselı mondja el véleményét. Kéri a képviselıket, hogy aki 
egyetért a javaslattal, szavazzon.  
 
Vajai Gábor képviselı elmondja, hogy egyetért a javaslattal, fogadják el a csatlakozási szándékot. 
 
Vajai Sándor képviselı szintén egyetért. 
 
Vajainé Szijártó Margit képviselı támogatja a javaslatot, a mőködtetés feltételeit még szükséges 
megvitatni. 
 
dr. Katona Éva Rozália képviselı egyetért a javaslattal. 
 
Csipszer András alpolgármester szerint fogadják be Taliándörögdöt. Elmondja, hogy eddig több 
területen együttmőködtek dörögdi lakosokkal, civil csoportokkal és jól tudtak együtt dolgozni, 
reméli, ezután is így lesz. 
 
Mészáros Tamás polgármester egyetért a javaslattal, fogadják be Taliándörögdöt a 
Körjegyzıségbe. Szerinte az ısz folyamán még többször kell majd egyeztetni és a 
részletkérdésekrıl megállapodni, hogy az átadás megtehetı lehessen.   
 
Szöllısi Tibor képviselı támogatja a javaslatot. 
 
Taschner Lászlóné alpolgármester szintén támogatja a javaslatot, megjegyzi, hogy szerinte a 
körjegyzınek jelentısen fognak nıni a feladatai. 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy mindkét testületnek külön-külön szükséges 
határozatot hoznia.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

74/2011.(VI.29.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Taliándörögd Község 
Önkormányzata csatlakozási szándékát Halimba, Öcs Községek Körjegyzıségéhez és 
kifejezi szándékát, hogy  
a.) 2012. január 1. napjától befogadja Taliándörögd Község Önkormányzatát Halimba, Öcs 

Községek Körjegyzıségébe; 
b.) felkéri a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség fenntartásáról szóló megállapodás 

módosítását készítse elı és a polgármester a tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé; 
c.) felkéri a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség alapító okiratának módosítását készítse elı és 

a polgármester a tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé; 
d.) felkéri a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség szervezeti és mőködési szabályzatának 

módosítását készítse elı és a polgármester a tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé; 
e.) felkéri a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség ügyrendjének módosítását készítse elı és a 

polgármester a tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé 
Felelıs: Tóbel János polgármester, Kisné Borbély Adrienn körjegyzı  
Határidı: a.) pont: azonnal, b.) pont: 2011. október 31.   c.)-e.) pontok: 2011. november 30. 
 
 

A képviselık egyetértettek a javaslattal. 



Ezt követıen Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

29/2011.(VI.29.)Ö. határozat                 
Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Taliándörögd Község 
Önkormányzata csatlakozási szándékát Halimba, Öcs Községek Körjegyzıségéhez és 
kifejezi szándékát, hogy  
a.) 2012. január 1. napjától befogadja Taliándörögd Község Önkormányzatát Halimba, Öcs 

Községek Körjegyzıségébe; 
b.) felkéri a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség fenntartásáról szóló megállapodás 

módosítását készítse elı és a polgármester a tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
c.) felkéri a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség alapító okiratának módosítását készítse elı és 

a polgármester a tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé; 
d.) felkéri a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség szervezeti és mőködési szabályzatának 

módosítását készítse elı és a polgármester a tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé; 
e.) felkéri a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség ügyrendjének módosítását készítse elı és a 

polgármester a tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé 
Felelıs: Mészáros Tamás polgármester, Kisné Borbély Adrienn körjegyzı  
Határidı: a.) pont: azonnal, b.) pont: 2011. október 31.     c.)-e.) pontok: 2011. november 30. 
 
 

Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta a testület ülését. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
 Tóbel  János                 Mészáros Tamás             
 polgármester                 polgármester 
 
 
 
 
 
    Kisné Borbély Adrienn 
            körjegyzı 
 


