
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2010. 
április 27-én, a körjegyzőségi hivatalban tartott együttes ülésén. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Levezető elnök: Németh Lajos Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs 
 
Németh Lajos polgármester üdvözölte mindkét képviselőtestület jelenlévő tagjait.  
 
Megállapította, hogy Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10 
megválasztott képviselője közül 6 fő képviselő jelen van, Balatonújlak Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 6 megválasztott képviselője közül 4 fő képviselő 
jelen van, így az együttes ülés határozatképes, melyet megnyitott. 
 
A képviselőtestületek Németh Lajos polgármester javaslatára egyhangúlag elfogadták a 
tárgyalandó napirendeket, majd egyhangúlag meghozták az alábbi határozatukat: 
 
61/2010.(IV.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
        Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
        a 2010. április 27. napján tartott együttes képviselőtestületi  
        ülésen az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 
 
       1./ Előterjesztés Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok 
            Körjegyzőségének 2009. évi zárszámadása elfogadásához 
 
       2./ Beszámoló a körjegyzőség 2009. évi munkájáról 
 
       3./ A körjegyzőség kihelyezett ügyfélfogadási rendjének módosítása 
 
 
49/2010.(IV.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
        Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
        a 2010. április 27. napján tartott együttes képviselőtestületi 
        ülésen az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 
 
       1./ Előterjesztés Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok 
            Körjegyzőségének 2009. évi zárszámadása elfogadásához 
 
       2./ Beszámoló a körjegyzőség 2009. évi munkájáról 
 
       3./ A körjegyzőség kihelyezett ügyfélfogadási rendjének módosítása 
 



  
1./ Előterjesztés Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének        
     2009. évi zárszámadása elfogadásához 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző                    (írásbeli előterjesztés csatolva )  
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 
vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
62/2010./IV. 27./ önkormányzati határozat: 
 
           Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
           megtárgyalta a Kéthely és Balatonújlak Községi Önkor- 
           mányzatok Körjegyzőségének 2009. évi zárszámadásáról 
           szóló előterjesztést, melyet a tervezetnek megfelelően, 
           változatlan tartalommal elfogad. 
 
            
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján,  
6 igen szavazattal, meghozta az alábbi határozatát: 
 
50/2010./IV. 27./ önkormányzati határozat: 
 
           Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
           megtárgyalta a Kéthely és Balatonújlak Községi Önkor- 
           mányzatok Körjegyzőségének 2009. évi zárszámadásáról 
           szóló előterjesztést, melyet a tervezetnek megfelelően, 
           változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2./ Beszámoló a körjegyzőség 2009. évi munkájáról 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző                    (írásbeli előterjesztés csatolva )  
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 
vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
63/2010./IV. 27./ önkormányzati határozat: 
 
           Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
           megtárgyalta a körjegyzőség 2009. évi munkájáról szóló 
           beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
           változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
 
 



 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján,  
6 igen szavazattal, meghozta az alábbi határozatát: 
 
51/2010./IV. 27./ önkormányzati határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
           megtárgyalta a körjegyzőség 2009. évi munkájáról szóló 
           beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
           változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
3./ A körjegyzőség kihelyezett ügyfélfogadási rendjének módosítása 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester 
 
Tüske Gáborné polgármester: indítványozza, hogy a Balatonújlak településre 
kihelyezett ügyfélfogadási rendet módosítsák, a szerdai és pénteki ügyfélfogadási  
időt a korábbi 8-12 óra közötti időpontról, 8-10 óra közötti időpontra csökkentsék. 
Összességében kevesen veszik igénybe az ügyfélfogadást, az ügyintézők ezért 
korábban el szoktak menni. Így ha 10 óráig szól az ügyfélfogadási rend, akkor az 
ügyfelek is ebben az időpontban fogják keresni az ügyintézőket, akik így időben  
vissza tudnak menni munkahelyükre. 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 
vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
64/2010./IV. 27./ önkormányzati határozat: 
 
           Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
           megtárgyalta a körjegyzőség kihelyezett ügyfélfogadási 
           rendjének módosítására irányuló indítványt, mely alapján 
           a testület úgy határozott, hogy a kihelyezett ügyfélfogadási 
           rendet szerda és pénteki napokon 8-10 óra közötti idő- 
           tartamban határozza meg, 2010. május 1. napjától. 
 
           A testület elrendeli a társtelepülésen az új ügyfélfogadási 
           rend közzétételét. 
 
           Határidő: azonnal 
 
           Felelős: Nagy Gáborné 
                         körjegyző 
 
 
 
 
 



 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján,  
6 igen szavazattal, meghozta az alábbi határozatát: 
 
52/2010./IV. 27./ önkormányzati határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
           megtárgyalta a körjegyzőség kihelyezett ügyfélfogadási 
           rendjének módosítására irányuló indítványt, mely alapján 
           a testület úgy határozott, hogy a kihelyezett ügyfélfogadási 
           rendet szerda és pénteki napokon 8-10 óra közötti idő- 
           tartamban határozza meg, 2010. május 1. napjától. 
 

A testület elrendeli a társtelepülésen az új ügyfélfogadási 
           rend közzétételét. 
 
           Határidő: azonnal 
 
           Felelős: Nagy Gáborné 
                         körjegyző 
 
 
Németh Lajos polgármester további napirend hiányában a képviselőtestületek együttes 
ülését bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
Németh Lajos       Tüske Gáborné 
polgármester          polgármester 
 

Nagy Gáborné 
                                                     körjegyző  
 
 
   
Dr. Bánkúty József                  Kocsis Györgyné 
alpolgármester       alpolgármester 


