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Csorba János Nagycenk polgármestere tisztelettel köszönti a három község 

polgármestereit, képviselőit, jegyzőit és a megjelent vendégeket. Tájékoztatja a képviselő-

testületek tagjait, hogy polgármester társaival történt előzetes megállapodás alapján az 

együttes ülést – mint az ülésnek helyet adó önkormányzat polgármestere – ő fogja levezetni. 

 

Röviden elmondja, hogy Nagycenk örömmel fogadja úgy Fertőboz, mint Pereszteg társulási 

szándékát. Kifejezi reményét, hogy egy sikeres, gyümölcsöző együttműködés fog kialakulni a 

polgármesterek, a képviselőtestületek és a szomszédos községek között. 

Büszkék lehetünk, hogy a térségben, de a megyében is elsőként sikerült ezt a szövetséget 

előkészíteni, illetve megkötni, amennyiben ezt a mai ülésen a képviselő testületek elfogadják.  

 

Csorba János polgármester megállapítja, hogy Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 

határozatképes. 

 

Tóth József polgármester megállapítja, hogy Fertőboz Község Képviselő-testülete 

határozatképes. 

 

Sellei Tamás polgármester megállapítja, hogy Pereszteg Község Képviselő-testülete 

határozatképes. 

 

Csorba János polgármester javaslatot tesz az együttes ülés napirendjére: 

 

Az ülés napirendje:  

 

I. A Nagycenki Közös Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosított 

tervezetének elfogadása 

 

II. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata elfogadása 

 

A polgármesterek felteszik szavazásra napirendi pontok elfogadását. 

 

A napirendi pontokat a Képviselő-testületek egyhangúan elfogadták. 

 

Csorba János polgármester elmondja, a megállapodás tervezetét már mindhárom testület 

megvitatta, azt el is fogadta, azonban – ahogy az előterjesztés is indokolja - egyes elhangzott 

észrevételekre tekintettel javasolja, hogy a megállapodás módosított tervezetének 

elfogadásáról a testületek ismét hozzanak döntést. 

 

A II. napirendi pont csak akkor kerülhet elfogadásra, ha a három testület egyenként, 

minősített többséggel elfogadja a módosított tervezetet.  

 

Megkérdezi a nagycenki Képviselő-testületet, van-e valakinek hozzászólása az I. napirendi 

ponthoz? (nem volt) 

 

Tóth József polgármester is felteszi a kérdést testülete felé, hogy elfogadhatónak találják-e a 

módosított változatot? Fertőboz Képviselő-testületéből Vida László képviselő jelzi, hogy a 

megállapodás tervezet 3.3 pontja heti 14 munkaórában állapítja meg a fertőbozi 

ügyfélszolgálati időt, az 5.2 pontban részletezettek szerint ez csak 13 óra. Szándékos-e a 

csökkentés, vagy melyik a helyes? 
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Dr. Galambos György aljegyző az elírásért elnézést és a technikai hiba kijavítását (a 3.3. 

pontban13 órára) kérte.  

 

Csorba János polgármester fontosnak tartja, hogy egy együttműködésnek mindenképpen 

bizalmon is kell alapulnia. Most egy alapsémát készítünk, ami biztosan fog még kiegészülni 

illetve változni. Kéri, hogy a megállapodás tervezetet az aljegyző úr által jelzett kiigazításnak 

megfelelően vegyék figyelembe. 

 

Sellei Tamás polgármester is megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a tervezettel 

kapcsolatosan. (nem volt) 

 

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

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

 

I. A Nagycenki Közös Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosított 

tervezetének elfogadása 

 

(Nagycenk Nagyközségi, Fertőboz Községi, Pereszteg Községi) Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó, 

jelen határozat mellékletét képező megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a megállapodást (Nagycenk Nagyközségi, Fertőboz Községi, 

Pereszteg Községi) Önkormányzat nevében aláírja. 

 

Felelős:    Csorba János polgármester Nagycenk 

                 Tóth József polgármester Fertőboz 

                 Sellei Tamás polgármester Pereszteg 

 

Határidő:2012. december 15. 

 

Csorba János polgármester szavazásra teszi fel Nagycenk Nagyközség képviselő-

testületének a határozati javaslatot: 

 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

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

megállapodás módosított tervezetét a kiigazítással. 

 

87/2012.( XI.29.) Kt. határozat (Nagycenk) 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező 

megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat nevében aláírja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester Nagycenk 

Határidő: 2012. december 15. 
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Tóth József polgármester is felteszi szavazásra Fertőboz Község Képviselő-testületének az 

I. napirendi pontot: 

 

Fertőboz Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással, minősített többséggel elfogadta a módosított megállapodás tervezetet a 

kiigazítással. 

 

72/ 2012.(XI.29.) Kt. határozat (Fertőboz) 

 

Fertőboz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező 

megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 

Fertőboz Községi Önkormányzat nevében aláírja. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester Fertőboz 

Határidő: 2012. december 15. 

 

Sellei Tamás polgármester felteszi Pereszteg Község Képviselő-testületének szavazásra az 

I. napirendi pontban foglalt megállapodás módosított tervezetét a kiigazítással. 

Pereszteg Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

egyhangúan, minősített többséggel elfogadta az I. napirendi pontban foglalt megállapodás 

módosított tervezetét a kiigazítással. 

 

55/2012.(XI.29.) Kt. határozat (Pereszteg) 

 

Pereszteg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező 

megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 

Pereszteg Községi Önkormányzat nevében aláírja. 

 

Felelős:  Sellei Tamás polgármester Pereszteg 

Határidő: 2012. december 15. 

 

Csorba János polgármester szerint ez egy történelmi pillanat, de természetesen elsődleges 

feladat a törvényi megfelelés. Meg kell találnunk a közös hangot! 

Ez egy alap, melynek módosítására szükség esetén lesz lehetőség. 

 

Percze Szilvia jegyző asszony ismerteti, hogy most egy keretszerződést kötnek az 

Önkormányzatok, mindig egy optimális helyzetet alapul véve. Lehet, hogy januárban ezt a 

költségvetés módosítja, akkor természetesen azt majd követnünk kell. Szándékaink szerint a 

létszám mindenütt marad, de ezt is a finanszírozás határozza meg. Specializálni kell a 

tevékenységeket, hogy a hivatal ügyfélbarát módon, teljes körűen működjön mindenütt 

tovább, a lehető legkevesebb változással. 

 

Tóth József polgármester elmondja, nekik már van tapasztalatuk a Hidegséggel való 

együttműködés kapcsán, (körjegyzőség) ott is jól sikerült a teljes körűséget és az 

együttműködést megvalósítani. 
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Barasits László képviselő dicséretesnek nevezi, hogy elsőként sikerül ezt a megállapodást a 

környéken megkötni, így természetesen lehet, hogy lesznek majd hiányosságok, esetleg hibák, 

de majd kiforrja magát ez a dolog is! Mindig az elsőknek a legnehezebb! Köszönetét szeretné 

kifejezni mindazoknak, akik tettek ezért, akik kidolgozták, elsődlegesen a jegyzőknek! 

(Percze Szilvia, Zambóné Németh Ilona, dr. Galambos György) 

 

Csorba János polgármester úgy látja, sápadtak az arcok, pedig szerinte nincs ok az 

aggodalomra, ha a jó szándék vezérel mindenkit, akkor zökkenőmentesen lehet 

együttműködni! 

 

Tóth József polgármester Sopronhorpács polgármesterének gratulációját tolmácsolja, akivel 

idejövet találkozott, és aki sok sikert kíván a három település együttműködéséhez. 

 

Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy egy közigazgatási koncentrációnak, egy hivatali 

átszervezésnek vagyunk részesei, a községek önállósága, önkormányzatisága nem fog csorbát 

szenvedni! 

 

II. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata elfogadása 

 

Csorba János polgármester megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel 

kapcsolatban? 

Ha nincs, kéri a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadását:  

 

Csorba János polgármester felteszi szavazásra Nagycenk Nagyközség Képviselő-

testületének: 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan, 

minősített többséggel a határozati javaslatot elfogadta: 

 

88/2012. (XI.29.) Kt. határozat (Nagycenk) 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Közös 

Önkormányzati Hivatal jelen határozat mellékletét képező Alapító Okirat elfogadásával 

megalapítja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalt. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Alapító Okiratot Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat nevében 

aláírja. Felkéri Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat polgármesterét, hogy a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv törzskönyvi 

nyilvántartásba vételéről gondoskodjon. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester Nagycenk 

Határidő: 2012. december 15. 

 

 

 

Tóth József polgármester felteszi szavazásra Fertőboz Község Képviselő-testületének: 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan, 

minősített többséggel a határozati javaslatot elfogadta: 
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73/ 2012.(XI.29.) Kt. határozat (Fertőboz) 

 

Fertőboz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Közös 

Önkormányzati Hivatal jelen határozat mellékletét képező Alapító Okirat elfogadásával 

megalapítja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalt. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Alapító Okiratot Fertőboz Községi Önkormányzat nevében 

aláírja. Felkéri Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat polgármesterét, hogy a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv törzskönyvi 

nyilvántartásba vételéről gondoskodjon. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester Fertőboz 

Határidő: 2012. december 15. 

 

Sellei Tamás polgármester felteszi szavazásra Pereszteg Község Képviselő-testületének: 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan, 

minősített többséggel a határozati javaslatot elfogadta: 

 

56/ 2012.(XI.29.) Kt. határozat (Pereszteg) 

 

Pereszteg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Közös 

Önkormányzati Hivatal jelen határozat mellékletét képező Alapító Okirat elfogadásával 

megalapítja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalt. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Alapító Okiratot Pereszteg Községi Önkormányzat nevében 

aláírja. Felkéri Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat polgármesterét, hogy a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv törzskönyvi 

nyilvántartásba vételéről gondoskodjon. 

 

Felelős:  Sellei Tamás polgármester Pereszteg 

Határidő: 2012. december 15. 

 
      

Csorba János megköszöni mindhárom község Képviselő-testületének a közreműködést és a 

további jó együttműködés reményében bezárja az ülést.      

 

Kmf. 

 

 

…………………….. 

Csorba János 

polgármester 

…………………….. 

Tóth József 

polgármester 

…………………….. 

Sellei Tamás 

polgármester 

 

 

 

…………………….. 

Percze Szilvia 

jegyző 

…………………….. 

dr. Galambos György 

aljegyző 

…………………….. 

Zambóné Németh Ilona 

jegyző 

 

                      


