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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 
Készült:   Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének, Siójut Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Balatonvilágos Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének  2014. május 22-én  megtartott együttes  

üléséről 

 

Jelen vannak:   

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

   Dr. Balázs Árpád polgármester 

Horváth Károly alpolgármester 

Csorba Ottó, Gömbös Katalin, Dr. Gruber Attila, 

Hamvas Péter, Lapos Gábor, Mezőfi Józsefné, 

Nagy Sándorné, Szalai István és 

Völgyi Lajos (11 fő) települési képviselő 

Démuth Pál alpolgármester 

 

Dr. Pavlek Tünde jegyző 

 

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Krisztin Endre polgármester 

Balassáné Ujvári Zsuzsanna alpolgármester 

Viszló Ferenc, Krammer Zoltán (4 fő) települési képviselő 

 

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 

Fekete Barnabás polgármester 

Koloti Béla alpolgármester 

Kovács Tamás, Molnár János, Szabó István és 

Viszt Attila (6 fő) települési képviselők 

 

Meghívottak: 

Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető 

Fógl Szilvia beruházási és üzemeltetési osztályvezető 

Gyulai László hatósági osztályvezető 

Dr. Herke Tamás városőrség osztályvezető 

Dr. Melnyák Viktória jegyzői referens Siójut 

Szombathyné Dr. Kézi Aranka kirendeltség vezető B.világos 

Kuti Henrietta jegyzői referens B.világos 

 

a sajtó képviselői 

Csere Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Balázs Árpád polgármester, az együttes ülés levezető elnöke: 

Üdvözli megjelent képviselő-testületek polgármestereit, a települési képviselőket, a meghívott 

osztályvezetőket.  
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Az együttes ülés összehívására az önkormányzatok által megkötött szerződés alapján létrejött 

Közös Önkormányzati Hivatal kapcsán került sor. 

 

A polgármesterek külön- külön köszöntik az együttes ülésen megjelenteket, és  megállapítják, 

hogy a képviselő-testületeik határozatképesek,  

így: Dr. Balázs Árpád polgármester megállapítja, hogy  Siófok Város  Képviselő-testülete 

határozatképes, a  12 főből 11 fő képviselő van jelen, Fekete Barnabás polgármester 

megállapítja, hogy Balatonvilágos Község Képviselő-testülete is határozatképes,  a 7 főből 6 

fő jelen van és Krisztin Endre polgármester is megállapítja, hogy  Siójut Község Képviselő-

testületéből az 5 fő testületi tagból 4 fő jelen van az együttes ülésen. 

 

Az együttes ülés összehívására és megtartására az önkormányzatok által a Közös 

Önkormányzati Hivatal működtetésére megkötött szerződés alapján került sor. 

  

Az ülést levezető Dr. Balázs Árpád polgármester javasolja az alábbi, egy napirend 

megtárgyalását – meghívó és kiküldött előterjesztés szerint - : 

 

 

1./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2013. évi  

     tevékenységéről 

                    Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde jegyző 

 

A képviselő-testületek egyhangú (Siófok 11 igen, Balatonvilágos 6 igen és Siójut 4 igen) 

szavazással a javasolt napirend megtárgyalásával egyetértenek. 

 

 

1./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2013. évi  

     tevékenységéről 

 

Az előterjesztés és beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dr. Balázs Árpád polgármester: 

Tájékoztatásul elmondja, hogy  Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

tanácsnoki ülése a beszámolót a mai napon tárgyalta, és egyhangú szavazással elfogadásra 

ajánlották az abban foglaltakat a képviselő-testületnek. 

 

Dr. Pavlek Tünde jegyző: 

A beterjesztett beszámolóját kiegészíteni nem kívánja. Köszönetét fejezi ki az elmúlt évi 

munkáért mind a három képviselő-testületnek, az osztályvezetőknek és a kirendeltségeken 

dolgozóknak is, hogy a 2013-as évben segítették a munkáját, és az együttműködésük 

eredményeként sikerült a működés első év akadályait sikeresen venni. A továbbiakban is 

hasonló módon segítsék egymás munkáját. Kéri az osztályvezetőket és a kirendeltségek 

vezetőit, hogy a beosztott kollégáknak is továbbítsák a köszönetét a végzett munkájukért. 

 

Dr. Balázs Árpád polgármester: 

A Siófoki KÖH Siófokra vonatkozó munkáját lája át mélyebben inkább, Balatonvilágos és 

Siójut vonatkozásában ezt a munkát mélységében nem ismeri annyira. A kezdetekben a 

polgármesterek valamiféle polgármesteri irányítást is vártak talán, de ezt tisztázták akkor, 
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hogy ilyen nincs az Ő vonatkozásukban. De természetesen ismeri az ott lévő problémákat is, 

hiszen kapcsolatban vannak a polgármesterek is. 

  

Fekete Barnabás polgármester: 

Elmondja, hogy nem kicsi várakozással tekintettek a csatlakozáskor erre a teljesen új 

helyzetre, hiszen Balatonvilágos esetében megyeváltás és közigazgatási átszervezés volt. De 

nagyon jó kapcsolat alakult ki az eltelt időszakban és köszöni ezt a hozzájuk állást a város és a 

hivatal részéről is. Ezzel hozzá lettek segítve, hogy normálisan tudjanak működni. A helyi 

lakosok nyilván a helyben ügyintézéshez vannak hozzászokva és ezt tolerálva ez is 

megoldásra került.  

 

Krisztin Endre polgármester: 

Mindenféle tekintetben egyrészt köszönetet mond Siójut község nevében és a saját nevében is 

a Közös Önkormányzati Hivatalnak és a jegyző asszonynak, valamint külön megköszöni a 

kirendelt jegyzői referens munkáját is. A 2013-as évről csak annyit jegyez meg, hogy ebben 

az évben Siójut gazdálkodás teljesen rendbe lett rakva és a 2014.-es évet már normálisan el 

tudták kezdeni. 

 

Dr. Balázs Árpád polgármester:  

A fejlesztésekre szánt összegek elosztása járási szinten szerveződik ezután, ezért kéri az 

önkormányzatok együttműködését abban is, hogy a felmerülő fejlesztési igényeiket jelezzék 

felé, mert az előző 4 éves ciklusban nem ilyen jellegű lehetőségek voltak. A forrásból 

várhatóan jut intézmény felújításokra, kerékpárút fejlesztést, és más projektek 

megvalósítására.  

 

Láthatóan a témával kapcsolatosan további hozzászólásra jelentkező nincs, lezárja a vitát, és a 

polgármestereket felkéri, hogy a saját képviselő-testületeik vonatkozásában a beterjesztett 

határozati javaslat elfogadása céljából a szavazási eljárást folytassák le. 

 

A képviselő-testületek egyhangú ( 11,  6 és 4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozzák: 

 

1/2014.(V.22.) sz. Siófok Város Képviselő-testülete, Siójut 

Község Képviselő-testülete és Balatonvilágos Község Képviselő-

testülete együttes ülésen hozott határozata: 

 

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Siójut 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Balatonvilágos 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

„A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2013. évi 

tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

A képviselő-testületek a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 

mellékletét képező tartalommal elfogadják.  

 

Felelős:    Dr. Pavlek Tünde jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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A levezető elnök megállapítja, hogy az együttes ülésen további napirendi téma nem szerepel, 

az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

       Dr. Balázs Árpád                       Krisztin Endre                     Fekete Barnabás 

           polgármester                             polgármester                            polgármester 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Dr. Pavlek Tünde  

                                                                                          jegyző 


