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Csorba János Nagycenk polgármestere tisztelettel köszönti a három község 

polgármestereit, képviselőit, jegyző és aljegyző asszonyt, örömmel üdvözli, hogy szinte teljes 

létszámmal van ismét jelen a három testület. Az ülést megnyitja. 

 

Csorba János polgármester megállapítja, hogy Nagycenk Nagyközség képviselő-testülete 

határozatképes, Matiasec János képviselő úr hiányzik, ő jelezte, hogy nem tud részt venni 

az ülésen. 

 

Tóth József polgármester megállapítja, hogy Fertőboz Község képviselő-testülete 

határozatképes, teljes létszámmal képviseltetik magukat. 

 

Sellei Tamás polgármester megállapítja, hogy Pereszteg Község képviselő-testülete 

határozatképes, tőlük Koloszárné Varga Elvira képviselő asszony jelezte, hogy nem tud 

részt venni. 

 

Csorba János polgármester megkérdezi, hogy a meghívóban meghatározott napirendi 

pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele, kiegészítése? (nem volt) 

 

Az ülés napirendje:  

 

1./ Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó 

társulási megállapodás módosításának elfogadása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

2./  A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

3./  A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ elfogadása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

A polgármesterek felteszik szavazásra a napirendi pontok elfogadását. 

 

A napirendi pontokat a Képviselő-testületek egyhangúan elfogadták. 

 

1./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó 

társulási megállapodás módosításának elfogadása. 

 

Csorba János polgármester elmondja, a megállapodás módosított tervezetét már a testületek 

megvitatták, átadja a szót Percze Szilvia jegyző asszonynak a témával kapcsolatban. 

Percze Szilvia jegyző asszony nem kíván sokat hozzáfűzni a témához, hisz az előterjesztés, 

melyet már mindhárom testület tárgyalt, egyértelmű. Változás a hivatal létszámában lesz a 

tavalyi 13 helyett 11 fő, ami évvégére 10 főre fog lecsökkeni, de ez majd az akkori együttes 

ülés témája lesz. Az ügyfélfogadási rend az elmúlt egy hónap gyakorlata kapcsán kerül 

némiképp módosításra. A működés biztosítására vonatkozóan annyi a változás, hogy a 

tervezet az volt, hogy a normatíva egy helyre fog érkezni, a székhely önkormányzatra, és az 

fogja áttenni a közös hivatal számlájára.  

Mivel ez az év egy átmeneti évnek számít, hisz folyamatosan alakulnak csak meg a közös 

hivatalok, a finanszírozás úgy történik, hogy az első négy hónapot a tavalyi működés alapján, 
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a következő nyolcat az idei alapján számolják, ezért minden önkormányzatnak a saját 

számlájára érkezik a hivatali normatíva, és nekik kell átutalni a közös hivatalhoz, aki fizeti 

belőle a béreket és a dologi kiadásokat. Ez a három dolog kerül módosításra a 

megállapodásban. 

 

Más észrevétel nem lévén, a polgármesterek a következő, a testületek megjelölésében 

értelemszerűen eltérő, de tartalmában azonos határozati javaslatot teszik fel szavazásra. 

 

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó 

társulási megállapodás módosításának elfogadása. 

Fertőboz/Nagycenk/Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a melléklet szerinti tartalommal a Nagycenki Közös Önkormányzati 

Hivatal alakítására és fenntartásárára vonatkozó társulási megállapodás módosítását. 

 A képviselő-testület a megállapodás módosítását elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 

aláírására.  

 

Felelős:  Tóth József/ Csorba János/ Sellei Tamás polgármester (ek) 

Határidő:  2013. február 18. 

 

Csorba János polgármester megkérdezi a nagycenki képviselő-testületet, hogy van-e ezzel 

kapcsolatosan valakinek javaslata, vagy észrevétele? (nem volt) 

 

Felteszi Nagycenk Képviselő-testülete felé szavazásra az első napirendi pontra vonatkozó 

határozati javaslatot. 

 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan, minősített többséggel elfogadta az 1. napirendi pontban foglalt 

megállapodás módosítását. 

 

8/2013.(II.9.) Kt. határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a melléklet 

szerinti tartalommal a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és 

fenntartásárára vonatkozó társulási megállapodás módosítását. 

  

A képviselő-testület a megállapodás módosítását elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 

aláírására.  

 

Felelős Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. február 18. 

 

 

Tóth József polgármester is felteszi szavazásra Fertőboz Község Képviselő-testületének az 

első napirendi pontot: 
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Fertőboz Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a megállapodás módosítását. 

 

6/2013.(II.9.) számú képviselő-testületi határozat   

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a melléklet szerinti 

tartalommal a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartásárára 

vonatkozó társulási megállapodás módosítását. 

  

A képviselő-testület a megállapodás módosítását elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 

aláírására.  

 

Felelős:          Tóth József polgármester 

Határidő:  2013. február 18. 

 

Sellei Tamás polgármester is felteszi Pereszteg Község Képviselő-testületnek szavazásra az 

első napirendi pontot: 

 

Pereszteg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a megállapodás módosítását. 

 

6/2013.(II.9.) Kt. határozat 

 

 Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a melléklet szerinti 

tartalommal a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartásárára 

vonatkozó társulási megállapodás módosítását. 

  

A képviselő-testület a megállapodás módosítását elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 

aláírására.  

 

Felelős:          Sellei Tamás polgármester 

Határidő:  2013. február 18 
 

 

Csorba János polgármester elmondja, hogy a második napirendi pontot mindegyik testület 

áttárgyalta már. 

 

2./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

  

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy ennek vonatkozásában felmerült kérdésként a 

Képviselő-testületek részéről, hogy miért nem 45 millió 800 ezer a költségvetés összege?  

Hivatkozással a már elhangzottakra, hogy az első négy hónapot a tavalyi év alapján, a 

következő nyolcat az idei alapján kell figyelembe venni, csak azzal tudott, illetve mert 

tervezni, amit az állam megmutatott, ez 13 millió 900 ezer Ft körüli összeg.  
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Várhatóan lesz egy kiegészítő normatíva (ca.1 millió Ft). A másik téma a tranzakciós adó 

összege volt, itt a Közös Hivatal bankja azonos Nagycenk Önkormányzat számlavezető 

bankjával, mely erre az évre vonatkozóan ígéretet tett, hogy nem kívánja átterhelni ezt a 

tranzakciós illetéket, ezért kalkulált ekkora összeggel. 

  

Csorba János polgármester megkérdezi van-e még esetleg kérdés ebben a témában? 

(nem volt) 

 

Csorba János itt mondja el, hogy eddig abszolút pozitív tapasztalatai vannak, úgy látszik, 

hogy sikerült az átállás, a hivatalok dolgozói mindenhol hozzáteszik azt a szükséges pluszt, 

ami szükséges a gördülékeny működéshez. 

 

Más észrevétel nem lévén, a polgármesterek a következő, a testületek megjelölésében 

értelemszerűen eltérő, de tartalmában azonos határozati javaslatot teszik fel szavazásra. 

 

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

Fertőboz/Nagycenk/Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a melléklet szerinti tartalommal a Nagycenki Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi költségvetését. 

A képviselő-testület a költségvetést elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a végleges költségvetést ennek 

megfelelően állítsa össze.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. február 18. 

 

Csorba János polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot: 

 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a 2. napirendi pontban foglaltakat. 

 

9/2013.(II.09.) Kt. határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a melléklet 

szerinti tartalommal a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. 

 

A képviselő-testület a költségvetést elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a végleges költségvetést ennek 

megfelelően állítsa össze.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. február 18. 

 

 

Tóth József polgármester is felteszi szavazásra Fertőboz Község Képviselő-testületének az 

második napirendi pontot: 
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Fertőboz Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a Közös Hivatal 2013.évi költségvetését. 

 

7/2013.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat  

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a melléklet szerinti 

tartalommal a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. 

 

A képviselő-testület a költségvetést elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a nagycenki polgármestert, hogy a végleges költségvetést 

ennek megfelelően állítsa össze.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. február 18. 

 

Sellei Tamás polgármester is felteszi Pereszteg Község Képviselő-testületének szavazásra az 

második napirendi pontot: 

 

Pereszteg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a Közös Hivatal 2013.évi költségvetését. 

 

  7/2013.(II.09.) Kt. határozat  

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a melléklet szerinti 

tartalommal a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. 

 

A képviselő-testület a költségvetést elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a nagycenki polgármestert, hogy a végleges költségvetést 

ennek megfelelően állítsa össze.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. február 18. 
 

 

Csorba János polgármester felolvassa a harmadik napirendi pontot: 

 

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ elfogadása 

 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy bár az SZMSZ több évre készül, illetve 

készülhet, de nincs minden „kőbe vésve”.  

Látszik, hogy osztott munkakörök vannak a munkaköri leírásoknál, kiegészítésként kerül még 

be, hogy a nagycenki dolgozók végzik a fertőbozi pénz-illetve igazgatási ügyeket, 

természetesen, amennyiben helyettesítésre kerül sor (szabadság vagy betegség esetén), akkor 

a peresztegi kollégák lépnek a helyükbe. Igyekeztek az optimális ügyfélkiszolgálás érdekében 

a munkaköröket jól átjárhatóan leosztani, megfogalmazni. 
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Más észrevétel nem lévén, a polgármesterek a következő, a testületek megjelölésében 

értelemszerűen eltérő, de tartalmában azonos határozati javaslatot teszik fel szavazásra. 

 

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ elfogadása 

Fertőboz/Nagycenk/Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működés Szabályzatát. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, az SZMSZ-ben foglaltak végrehajtására.  

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   folyamatos 

 

Csorba János polgármester felteszi szavazásra a harmadik napirendi pontot: 

 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a harmadik napirendi pontban 

foglaltakat. 

 

10/2013(II.09.) Kt. határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működés Szabályzatát. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, az SZMSZ-ben foglaltak végrehajtására.  

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   folyamatos 

 

Tóth József polgármester is felteszi szavazásra Fertőboz Község Képviselő-testületének a 

harmadik napirendi pontot: 

 

Fertőboz Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a Közös Hivatal SZMSZ-ét. 
 

8/2013 (II.09.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működés Szabályzatát. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, az SZMSZ-ben foglaltak végrehajtására.  

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   folyamatos 

 

Sellei Tamás polgármester is felteszi Pereszteg Község Képviselő-testületének szavazásra a 

harmadik napirendi pontot: 

 

Pereszteg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a Közös Hivatal SZMSZ-ét. 
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8/2013(II.09.) Kt. határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működés Szabályzatát. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, az SZMSZ-ben foglaltak végrehajtására.  

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   folyamatos 

 

Csorba János polgármester megkérdezi, hogy van-e esetleg egyéb kérdés? 

 

Sellei Tamás Pereszteg polgármestere felajánlja, hogy a legközelebbi ülés helyszíne 

legyen Pereszteg. 

 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy így a következő együttes ülés összehívója és 

levezető elnöke Sellei Tamás polgármester úr lesz. 

 

Tóth József polgármester szerint is az ügyintézés, a félfogadás zavartalanul folyik, 

semmilyen kárt a község nem szenved az átalakulástól. Örvendetesnek tartja, hogy mindezt 

sikerült így megoldani. 

 

Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy Peresztegen is zökkenőmentesek az ügyek, a 

lakosságot valójában nem érte semmiféle változás. 

 

Beke Attila fertőbozi képviselő szerint ez egy jól előkészített, az érdemi dolgokkal 

foglalkozó frappáns testületi ülés volt, szeretnék, ha a jövőben is így zajlanának az ügyek. 

 

Csorba János polgármester szerint mindig mindenkinek megfelelni nem lehet. A törvények 

betartása és a lakossági ügyek intézése, az ügyfélszolgálat maradéktalan teljesítése a cél, és 

ezt kell, hogy ötvözze ez a Közös Hivatali társulás. 

Megköszöni mindhárom község Képviselő-testületének a közreműködést és a további jó 

együttműködés reményében bezárja az ülést.   

 

 

                                                                     K.m.f. 

 

…………………….. 

Csorba János 

polgármester 

…………………….. 

Tóth József 

polgármester 

…………………….. 

Sellei Tamás 

polgármester 

 

 

 

…………………….. 

Percze Szilvia 

jegyző 

 …………………….. 

Zámbóné Németh Ilona 

aljegyző 

 


