
Jegyzőkönyv 

 

 
 

Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 21-én 17 

órai kezdettel  megtartott soros, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Sörédi Kirendeltségének tárgyalóterme 

- 8072 Söréd Rákóczi u. 59. 

 

Jelen vannak:  

Végh Rudolf   polgármester 

Pálföldi Tamás           alpolgármester  

Takács Ferenc  képviselő 

Keszi Csaba  képviselő  

Forstner Éva               képviselő  

 

Dr. Klima Olga  jegyző  

Keszi Csabáné  jegyzőkönyvvezető 

 

 

-------------------- 

 

Végh Rudolf polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítom a 

testület határozatképességét, mivel a megválasztott öt képviselőből mindenki jelen van. 

Fogadjuk el a napirendet a meghívó szerint. Kérem szavazzunk a napirendről. 

 

A szavazásra feltett  napirendi javaslat: 

 

 

N a p i r e n d :   

 

1. Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak 

fontosabb eseményeiről. 

Előterjesztő: Végh Rudolf polgármester 

 
 

2. Az önkormányzat  2018. évi munkatervének elfogadása  

Előterjesztő: Végh Rudolf polgármester 

 

3. Bejelentések, aktuális ügyek  
 

 
 

A Képviselő-testület (5 tagjának jelenlétében) egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta a 

szavazásra feltett napirendi javaslatot, így a következő döntést hozta: 
 

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2017. (XII. 21.) Kt. határozata 

a 2017. december 21. napján megtartott nyilvános ülés napirendje tárgyában 



 

 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét a meghívó 

szerinti tartalommal  elfogadja.  

 

 

-------------------- 

 

Végh Rudolf polgármester: A testület a napirendet 5 igen szavazattal elfogadta. 

-------------------- 

 

 

 

Napirend tárgyalása:  

 

1. Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülés között eltelt időszak 

fontosabb eseményeiről. 

Előterjesztő:  Végh Rudolf  polgármester 

 

Végh Rudolf polgármester:  a kiküldött tájékoztatót kiegészítem az alábbiakkal.  

- Egyeztettem az Agrár Rt-vel. Most kötötték meg a bérleti szerződéseket, meg kell 

beszélniük, hogy lépjenek ki a bérleti szerződésekből.  

- Zártkert kerítés kialakítását kezdeményezte Hegedűs György. A kőbányánál megnézem 

az út kiméretést. Beszéltem a tulajdonossal, aki kihangsúlyozta, hogy ez magánterület. 

Vállaltam hogy kipucoljuk a bokrokat,  a domb környékét gépi munkában kértem 

segítséget. 

- Zártkert betörés: a rendőr végignézte a kamera felvételeket. Nem Söréd felől jöttek be, 

a Csákberényi út felől pedig nem lehetett bejönni.  
 

Pálföldi Tamás alpolgármester: Kamera bővítés esetleg?  

 

Végh Rudolf polgármester:  Tóth Jenő kérdezte, azt mondta, beszállna személy szerint is. 

Volt itt Szabó Imre is, ő inkább önkormányzat általi bővítésben gondolkodik. Nincs sok olyan 

pont, ami át tudná adni a jelet, sok a fa.Végig kell nézni az átjátszási lehetőségeket.  

 

Keszi Csaba képviselő: Szerintem van bent közvilágítási szál a szőlőhegyi villanyvezetékben. 

Gondolkodhatunk a térvilágításban is, pár lámpa felhelyezésével. Tivadar azt mondta, hogy 

semmit sem ér a kamera. Arról volt szó, hogy pörgős kamera lesz.  

 

Végh Rudolf polgármester: Infravetővel szerelt kamerák vannak,beállítástól függően éjszaka 

is lehet látni a rendszámot is. A pályázatba fix kamerák lettek betéve. Át kell gondolnunk, nem 

olyan nagy összeg 1-2 kamera kihelyezése.  

 

Keszi Csaba képviselő: Nézzünk rá egy műszaki megoldást, és nézzük meg a térvilágítás 

lehetőségét. Utána tudunk beszélni a Szőlőhegyért Alapítvánnyal.  

 

Végh Rudolf polgármester: Ha kiépítjük a szőlőhegyen a közvilágítást, csak felhívjuk rá a 

figyelmet.  

 

Keszi Csaba képviselő: Jövő évi költségvetésnél tudunk róla beszélni. Ki szervezi a kerítést?  



 

Végh Rudolf polgármester: Hegedűs György. Ő mindenképp be fogja keríteni a területét.  

A Mikrobusz beszerzésnél a VW és Opel típusok jöhetnek szóba. Januárban kérhetünk 

szerződés módosítást. Sok szigorú előírás van. Bízom benne, hogy találunk megfelelőt.  

A kistérségi záró értekezleten bemutatkozott az új móri jegyző.  

a Jókai utcai telek adásvételi szerződést január elején fogjuk aláírni.  

TOP-os pályázati támogatások megérkeztek. Be fognak kényszeríteni bennünket az 

államkincstári számla nyitásába, vagy abba, hogy állampapírba fektessük a pénzt. 

ASP is január 1-től fog működni, és az elektronikus ügyintézést is biztosítani kell a lakosság 

számára, Hivatali Kapun keresztül.  

 

Dr. Klima Olga jegyző: Volt egy tájékoztatás a kormányhivatalnál ezzel kapcsolatban. 

Települési Portált is kért Söréd. Előnnyel is fog járni ez, mert amint bekapcsolódunk a 

rendszerbe, megkapjuk a központi nyomtatványokat.  

 

Végh Rudolf polgármester: Aki ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja a két ülés közti 

tájékoztatót, kérem szavazzon.  

 

 

 

A Képviselő-testület (5 tagjának jelenlétében) egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta a 

szavazásra feltett javaslatot, így a következő döntést hozta: 

 

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2017.(XII. 21.) Kt. határozata 

a két ülés közti beszámoló elfogadásáról 

 

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester Úr két ülés közötti 

beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően, a szóban tett kiegészítésekkel elfogadta. 

 

-------------------- 

 

Végh Rudolf polgármester: A testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

-------------------- 

 

 

Napirend tárgyalása:  

 

2. Az önkormányzat  2018. évi munkatervének elfogadása  

  Előterjesztő: Végh Rudolf polgármester 
 

Végh Rudolf polgármester: Az előző évekhez hasonlóan bekerültek a közös testületi ülések, 

visszatérünk erre a gyakorlatra.  

 

Keszi Csaba képviselő: Megelőzi a közös hivatal költségvetésének elfogadása a mi 

költségvetésünk elfogadását, ez nonszensz.  

 

Végh Rudolf polgármester: A közös hivatal költségvetésének be kell épülnie a sajátunkba.  

 



Keszi Csaba képviselő: és ha nem fér bele? 

 

Végh Rudolf polgármester: Ha nem fér bele, akkor nem fogadjuk el.  

 

Keszi Csaba képviselő: Mi van azokkal a közös gyűlésekkel, amik nem valósultak meg? 

Nem láttam nyomot, hogy megvalósult volna. Remélem jegyzőkönyvben is szerepel ez. Úgy 

volt meghirdetve, hogy közös gyűlés volt, Söréd nem ért rá. Hogy lehet egy közös hivatalnál, 

hogy előre elfogadják a napirendi pontjait?  

 

Dr. Klima Olga jegyző: Nem vagyok hozzászokva ehhez. Azért nem vállalom a felelősséget, 

ami ebben az évben történt.  

 

Keszi Csaba képviselő: Itt nem fizetett képviselők vannak, itt nem így működik.  

 

Dr. Klima Olga jegyző: Jövőre így szeretném. Törvényi kötelezettség megtartani egy olyan 

közös hivatali ülést, melyen a közös hivatal költségvetése kerül elfogadásra. Én nem tudok a 

képviselők helyett ülni!  

 

Keszi Csaba képviselő: Most is ez volt, hogy nem ért rá valaki. Akkor össze kell hívni egy 

másik ülést.  

 

Dr. Klima Olga jegyző: Nem én vagyok a hibás benne, hogy nem jött létre.  

 

Keszi Csaba képviselő: Szükséges az az egy-kettő, amit meg kell tartani. Nem szeretném, ha 

a vízfejek döntenének helyettünk.  

 

Végh Rudolf polgármester: Aki ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja a 2018. évi munkatervet 

kérem szavazzon.  

 

 

A Képviselő-testület (5 tagjának jelenlétében) egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta a 

szavazásra feltett javaslatot, így a következő döntést hozta: 

 

 

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2017.(XII. 21. ) Kt. határozata 

a Képviselő-testület 2018. évi munkatervéről 

 

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 

munkatervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta. 

 

-------------------- 

 

Végh Rudolf polgármester: A testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

-------------------- 

 

 

 

 



Napirend tárgyalása:  

 

 

3. Bejelentések, aktuális ügyek 
 

 

Keszi Csaba képviselő: A temetőbe a ravatalozóig bejárnak autóval. Csak a parkolóig 

menjenek be személykocsival. Tegyünk oda valamit.  

Tudunk-e valamit a garanciális ügyeinkről?  

Végh Rudolf polgármester: Virágládák behozatala óta tudnak bejárni. Sajnos újra megállt a 

kommunikáció a Polippal. Járdát ma nézték végig. Róth Viktornak is kellett volna jönnie a 

csúcsfalat javítani.  

 

Takács Ferenc képviselő: Nem találunk egy vállalkozót, aki megcsinálná?  

 

Végh Rudolf polgármester: Beszéltem több emberrel is. Csak a Viktor vállalta el. Ez már nem 

azon múlik mennyibe kerül, nincs szakember.  

 

Keszi Csaba képviselő: jegyző asszonyt szeretném megkérdezni, hogy látja a három település 

munkáját, milyen a hangulat, lehet hallani sok mindent.  

 

Dr. Klima Olga jegyző: Különböző a három falu, de a feladatok hasonlóak, a leterheltség 

óriási. Három olyan státusszal dolgozunk,. akik nem köztisztviselők, ők a három hivatalsegéd. 

Nagyon nagy teher hárul a munkavállalókra. A változások szele némiképpen enyhül. Amit a 

jogszabályi változások terhelnek ránk, azzal  nem tudunk  mit kezdeni. Bérek tekintetében nincs 

változás. Az éves tevékenység honorálására kaptak jutalmat a dolgozók.  

 

Keszi Csaba képviselő: Nem emlékszem, hogy lett volna betervezve külön keret. A személyi 

juttatás nem premizálásra van tervezve. Önhatalmúlag lett kiosztva jutalom. Tudomásul kell 

venni, hogy ez egy piramis. A képviselők a polgármesterek főnökei, a polgármesterek pedig a 

jegyzőé, tehát a képviselők a jegyző főnökei. 

 

Dr. Klima Olga jegyző: Ajánlom a képviselő úr figyelmébe a köztisztviselői és az 

önkormányzati törvényt. A célfeladat juttatás három polgármesterrel egyeztetve történt. 

Kikérem magamnak, hogy bármiféle önhatalmúság történt volna. A munkavégzésemmel 

kapcsolatos panaszokat kérném írásban a munkáltatómnál jelezni. 

 

Végh Rudolf polgármester: Jegyző nem jutalmaz, adhat javaslatot jutalmazásra. A közös 

hivatalnál bérből és dologi kiadásból jelentős megtakarítás volt, a bérnél képződött 

megtakarítás amit fel lehetett osztani.  

 

Dr. Klima Olga jegyző: Ezek a köztisztviselők, akik itt maradtak, és kitartottak és dolgoztak a 

folyamatos munkaerőhiánnyal szemben, úgy gondolom megérdemelték a jutalmat. Konkrét 

keret ismeretében leült a három polgármester, és mindenki egységesen kapott.  

 

Keszi Csaba képviselő: tudjuk, hogy túl vannak terhelve a dolgozók. Ilyen még nem volt, hogy 

a képviselők tudta nélkül döntöttetek volna, mindig össze szoktunk ülni és közösen dönteni. 

Erről ők így nem dönthetnek, nem jogszerű.  

 

Dr. Klima Olga jegyző: Ez az év olyan cudar és nehéz volt, hogy nem tudom miről beszélünk.  

 



Keszi Csaba képviselő: mi azt tudjuk, csak az eljárással kapcsolatosan volt kifogásom.  

 

Végh Rudolf polgármester: Jutalmazásról a polgármesterek hárman döntöttünk, miután 

tájékoztatást kaptunk arról, hogy van, fedezet a bér megtakarításból. Ezt a döntést felvállalom.  

Ha nincs más bejelentés, hozzászólás, az ülést bezárom. Mindenkinek megköszönöm az éves 

munkáját.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

Végh Rudolf                                Dr. Klima Olga 

                                     polgármester                                        jegyző 


