
Szám:  Krs/1287-3/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete,  Balatonrendes  Község
Önkormányzata  Képviselő-testülete,  Kékkút  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,
Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  Köveskál  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete,  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Salföld Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 11-én
16:30 órakor megtartott együttes testületi üléséről.

Az ülés  helye: Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Nagyterme  (8254  Kővágóörs,
Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Kovács Csaba Károly         polgármester
György Csaba Bernát alpolgármester
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág képviselő

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Fuchs Henrik polgármester
Kuti Istvánné alpolgármester
Csabáné Varga Anikó képviselő
Piros Zita képviselő

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Vasáros István képviselő

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Horváth Dezső polgármester
Papp István alpolgármester
Nagy Lászlóné képviselő

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Györffy Szabolcs Zoltán alpolgármester
Csonka Alexandra képviselő
Marton Norbert képviselő
Szücs Zoltán képviselő
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Németh László polgármester
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Kondor Géza polgármester
Eitner József képviselő
Miklós Tamás képviselő
Simon László képviselő
Slemmer József János képviselő
Sümegi Gábor képviselő

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Fábián Gusztáv polgármester
Kovács István képviselő

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Molnár Endre polgármester
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó Béla képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

         Tóthné dr. Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
         Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető
         Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette:  Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth  Dezső,  polgármester  (Kővágóörs): Köszönti  a  megjelenteket.  Megtenné
megállapítását,  megállapítja,  hogy a  kővágóörsi  testületből  3  fő  van  jelen,  így  a  Testület
határozatképes. Pelikán Attila és Sümegi László képviselők jelezték távolmaradásukat. 
Kéri  a  többi  polgármestert,  alpolgármestert,  tegyék  meg megállapításaikat,  állapítsák  meg
képviselő-testületeik határozatképességét. 

Fuchs Henrik,  polgármester (Balatonrendes): Megállapítja,  hogy a Képviselő-testület  4
fővel határozatképes. Perger János képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Fábián Gusztáv,  polgármester (Salföld): Megállapítja,  hogy a Képviselő-testület  2 fővel
határozatképes. Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester jelezte távolmaradását.
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Kondor Géza,  polgármester (Révfülöp):  Megállapítja,  hogy a Képviselő-testület  6 fővel
határozatképes. Török Péter alpolgármester jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester (Kékkút): Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
2 fővel határozatképes. 

Molnár Endre, polgármester (Szentbékkálla): Megállapítja, hogy a testület 3 fővel jelen
van, így az határozatképes. Sárvári Attila alpolgármester és Sárvári Tamás képviselő jelezték,
hogy nem tudnak részt venni az ülésen. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán,  alpolgármester  (Köveskál): Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-
testület 4 fővel jelen van, így határozatképes. 

Németh László,  polgármester (Mindszentkálla):  Megállapítja,  hogy Képviselő-testület  3
fővel határozatképes. Csombó Zoltán alpolgármester és Kiss János képviselő jelezték, hogy az
ülésen nem tudnak részt venni.  

Kovács Csaba Károly, polgármester (Balatonhenye): Megállapítja, hogy a testület 4 fővel
határozatképes. Kovácsné Bodor Erika képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

Horváth Dezső,  polgármester (Kővágóörs): Köszöni  szépen.  A mai  ülésnek a  kiküldött
meghívó  szerint  egy napirendi  pontja  van.  Javasolja  a  napirendi  pont  elfogadását.  Kéri  a
képviselő-testületeket a napirendi pont elfogadására. 
Kérdezi  Kővágóörs  Képviselő-testületét,  aki  a  napirendi  pontot  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

106/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 11-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
szeptember  11-i  együttes  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetésének módosítása, tájékoztatási kötelezettség

Fuchs  Henrik,  polgármester  (Balatonrendes): Kérdezi  a  Képviselő-testületet,  aki  a
napirendi pontot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.
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Megállapítja,  hogy  Balatonrendes  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

82/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 11-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
szeptember  11-i  együttes  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetésének módosítása, tájékoztatási kötelezettség

Fábián Gusztáv,  polgármester (Salföld): Kérdezi  a  Képviselő-testületét,  aki  a  napirendi
pontot el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy Salföld  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

75/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 11-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
szeptember  11-i  együttes  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetésének módosítása, tájékoztatási kötelezettség

Kondor Géza, polgármester (Révfülöp): Kéri a képviselő-testületet, aki a napirendi pontot
el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  6  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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112/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 11-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
szeptember  11-i  együttes  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetésének módosítása, tájékoztatási kötelezettség

Kardosné  Csaba  Gyöngyi,  alpolgármester  (Kékkút): Aki  a  napirendi  pontot  el  tudja
fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja,  hogy Kékkút  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

96/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 11-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
szeptember  11-i  együttes  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetésének módosítása, tájékoztatási kötelezettség

Györffy  Szabolcs  Zoltán,  alpolgármester (Köveskál): Aki  el  tudja  fogadni  a  napirendi
javaslatot, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

94/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 11-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról
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Köveskál  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
szeptember  11-i  együttes  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetésének módosítása, tájékoztatási kötelezettség

Molnár Endre, polgármester (Szentbékkálla): Aki a napirendi pontot el tudja fogadni, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
 
Megállapítja,  hogy  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

73/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 11-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
szeptember  11-i  együttes  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetésének módosítása, tájékoztatási kötelezettség

Németh  László,  polgármester  (Mindszentkálla): Kérdezi  a  képviselő-testületet,  aki  a
napirendi pontot el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

832019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 11-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
szeptember  11-i  együttes  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
határozza meg: 

I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
költségvetésének módosítása, tájékoztatási kötelezettség
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Kovács  Csaba  Károly,  polgármester  (Balatonhenye): Aki  a  napirendi  pontot  el  tudja
fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja,  hogy  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

85/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 11-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
szeptember  11-i  együttes  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetésének módosítása, tájékoztatási kötelezettség

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs): Köszöni szépen. 

I.    A Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetésének
módosítása, tájékoztatási kötelezettség

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs): Az anyagot mindenki ismeri. Akinek kérdése
van tegye fel, ha véleménye van, mondja el. Az anyag készítői jelen vannak, ha kérdés van, ők
tudnak válaszolni. Megnyitja a vitát a napirend felett. 

Kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs): Amennyiben nincs kérdés, vélemény, úgy kéri a
Képviselő-testületeket,  hozzák  meg  döntésüket  a  2019.  évi  költségvetés  módosításával
kapcsolatban. 

Tóthné dr. Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Kiegészítésként  elmondja,  hogy kettő
döntést  kell  hozni,  van  a  költségvetés  és  a  tájékoztatási  kötelezettség.  Akkor  egy körben
mindenki  kétszer  szavazzon.  Vagy  kétszer  mennek  körbe,  vagy  egy  körben  két  döntést
hoznak. Mindegyik jó megoldás.
Horváth Dezső, polgármester: Javasolja, hogy egy körben hozzák meg döntéseiket,  ezért
mindenki  kétszer  szavazzon,  egy szavazás  a  költségvetés  elfogadásáról,  a  másik  pedig  a
tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról. 

Kérdezi  Kővágóörs  Képviselő-testületét,  aki  a  Közös  Hivatal  2019.  évi  költségvetésének
módosítását el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.
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Megállapítja, hogy Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

107/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításának
elfogadásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  2019. évi
költségvetés második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 133.917.987 forintban, a 
kiadási fő összegét 133.917.987 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 96.756.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.936.142 Ft
c) dologi kiadások 16.025.076 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 16.433.779 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 133.699 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.350.509 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
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VIII.  A  köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Horváth  Dezső,  polgármester  (Kővágóörs):  Javasolja  a  Hivatal  2019.  évi  költségvetés
módosításával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elfogadását.

Kéri Kővágóörs Képviselő-testületét, aki egyetért a Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének
módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadásával, az szavazzon. 

Megállapítja, hogy Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

108/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja.

Fuchs Henrik, polgármester (Balatonrendes): Aki el tudja fogadni a Közös Hivatal 2019.
évi költségvetésének módosítását, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
ESTÜLETÉNEK

83/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításának
elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetés második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 133.917.987 forintban, a 
kiadási fő összegét 133.917.987 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
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a) személyi juttatások 96.756.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.936.142 Ft
c) dologi kiadások 16.025.076 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 16.433.779 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 133.699 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.350.509 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.  A  köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Fuchs  Henrik,  polgármester  (Balatonrendes): Aki  el  tudja  fogadni  a  tájékoztatási
kötelezettséget, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
ESTÜLETÉNEK

84/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA
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Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja.

Fábián Gusztáv, polgármester (Salföld): Kérdezi a Képviselő-testület, aki el tudja fogadni a
2019. évi költségvetés módosítását, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy Salföld  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

76/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításának
elfogadásáról

Salföld  Község  Önkormányzata  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
költségvetés második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 133.917.987 forintban, a 
kiadási fő összegét 133.917.987 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 96.756.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.936.142 Ft
c) dologi kiadások 16.025.076 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 16.433.779 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 133.699 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.350.509 Ft
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IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.  A  köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Fábián Gusztáv, polgármester (Salföld): Kérdezi a Képviselő-testület, aki el tudja fogadni a
tájékoztatási kötelezettséget, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy Salföld  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

77/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati
Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja.

Kondor Géza, polgármester (Révfülöp): Kérdezi a Képviselő-testületet, aki a Hivatal 2019.
évi költségvetés módosítását el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  6  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

113/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításának
elfogadásáról
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetés második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 133.917.987 forintban, a 
kiadási fő összegét 133.917.987 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 96.756.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.936.142 Ft
c) dologi kiadások 16.025.076 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 16.433.779 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 133.699 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.350.509 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.  A  köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Kondor Géza, polgármester (Révfülöp): Kéri a Képviselő-testületet, aki a Hivatal 2019. évi
költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással jelezze.
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Megállapítja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  6  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

114/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja.

Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester (Kékkút): Kérdezi a Képviselő-testület,  aki a
Hivatal 2019. évi költségvetés módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy Kékkút  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

97/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításának
elfogadásáról

Kékkút  Község  Önkormányzata  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
költségvetés második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 133.917.987 forintban, a 
kiadási fő összegét 133.917.987 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 96.756.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.936.142 Ft
c) dologi kiadások 16.025.076 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
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a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 16.433.779 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 133.699 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.350.509 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.  A  köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Kardosné  Csaba  Gyöngyi,  polgármester (Kékkút): Kérdezi  a  Képviselő-testület,  aki  a
Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításhoz  tartozó  tájékoztatási  kötelezettséget  el  tudja
fogadni, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy Kékkút  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

98/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Kékkút  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati
Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja.

Molnár Endre, polgármester (Szentbékkálla): Kérdezi a Képviselő-testületét, aki el tudja
fogadni a Közös Hivatal 2019. évi költségvetése módosítását, kézfeltartással szavazzon.
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Megállapítja,  hogy  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

74/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításának
elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetés második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 133.917.987 forintban, a 
kiadási fő összegét 133.917.987 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 96.756.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.936.142 Ft
c) dologi kiadások 16.025.076 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 16.433.779 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 133.699 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.350.509 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

16



VIII.  A  köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.
Molnár Endre, polgármester (Szentbékkálla): Kérdezi a Képviselő-testületet, aki el tudja
fogadni a tájékoztatási kötelezettséget, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja,  hogy  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

75/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja.

Györffy Szabolcs Zoltán, alpolgármester (Köveskál): Aki el tudja fogadni a Hivatal 2019.
évi költségvetésének módosítását kéri, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

95/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításának
elfogadásáról

Köveskál  Község  Önkormányzata  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
költségvetés második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 133.917.987 forintban, a 
kiadási fő összegét 133.917.987 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 96.756.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.936.142 Ft
c) dologi kiadások 16.025.076 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
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h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 16.433.779 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 133.699 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.350.509 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.A  Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.  A  köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Györffy Szabolcs  Zoltán,  alpolgármester (Köveskál): Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  a
költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

96/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Köveskál Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Kővágóörsi  Közös Önkormányzati
Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja.
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Kovács  Csaba  Károly,  polgármester  (Balatonhenye): Aki  a  Hivatal  2019.  évi
költségvetésének módosítását el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja,  hogy  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

86/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításának
elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetés második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 133.917.987 forintban, a 
kiadási fő összegét 133.917.987 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 96.756.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.936.142 Ft
c) dologi kiadások 16.025.076 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 16.433.779 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 133.699 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.350.509 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.
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VII.A  Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.  A  köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Kovács Csaba Károly, polgármester (Balatonhenye): Aki a Hivatal 2019. évi költségvetés
módosításához  kapcsolódó  tájékoztatási  kötelezettséget  elfogadja,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Megállapítja,  hogy  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

103/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja.

Németh László, polgármester (Mindszentkálla): Kéri a Képviselő-testületet, aki a Hivatal
2019. évi költségvetés módosítását el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

84/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításának
elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal 2019.
évi költségvetés második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 133.917.987 forintban, a 
kiadási fő összegét 133.917.987 forintban állapítja meg.
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II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 96.756.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.936.142 Ft
c) dologi kiadások 16.025.076 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 16.433.779 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 133.699 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.350.509 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.A  Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.  A  köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Németh  László,  polgármester  (Mindszentkálla): Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  a
tájékoztatási kötelezettséget el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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85/2019. (IX. 11.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja.

Horváth Dezső polgármester (Kővágóörs):  köszöni szépen, megállapítja,  hogy a Hivatal
2019. évi költségvetése módosítását és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatási  kötelezettséget a
Képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.

Az  ülés  hivatalos  része  ennyi  volt.  Szeretné  megköszönni  az  5  éves  tevékenységet.
közelegnek a választások, javasolja, hogy minden településen éljenek demokratikus jogaikkal.
Kővágóörsön egyedüli indulóként úgy néz ki, hogy maradni fog polgármesterként. Elsődleges
célja a Káli medence együtt tartása, mivel földrajzi egység. Erre készüljön mindenki, aki más
tervekkel indul. Megköszöni mindenki tevékenységét, pozitív hozzáállását.

Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt  helyettesítő aljegyző:  A Közös Hivatal  részéről maga és a
dolgozók nevében is szeretné megköszönni a képviselő-testületek munkáját, a Hivatallal való
együttműködést, munkát. Voltak nehéz és nehezebb pillanatok, és voltak szép pillanatok is
ebben az 5 évben. Mindenkinek jó munkát, aki ezen a területen folytatja tevékenységét, aki
nem, annak a másik területen kíván jó munkát és jó egészséget. 

Horváth  Dezső,  polgármester  (Kővágóörs):  Több  napirend  nem  lévén,  megköszöni  a
megjelenést és az együttes testületi ülést 16:42 órakor bezárta.

Kmf.

Kovács Csaba Károly          Fuchs Henrik          Kardosné Csaba Gyöngyi         Horváth Dezső
      polgármester                  polgármester                    polgármester                      polgármester

Györffy Szabolcs Zoltán           Németh László               Kondor Géza              Fábián Gusztáv
       alpolgármester                     polgármester                 polgármester                 polgármester

Molnár Endre Sándor
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
            jegyzőt helyettesítő aljegyző           
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