SZAKONYFALU
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. október 30-án megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 30-án
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Szakonyfalu
Jelen voltak: Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
Grédlics Istvánné képviselő
Nemes László képviselő
Illés József képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Petres Norbert falugondnok
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Császár Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy mind az 5 megválasztott képviselő-testületi tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1/ Rábavidéki 6-ok Közös Önkormányzati Hivatalának létrehozása.
Ea: Császár Tamás polgármester
2/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Császár Tamás polgármester
3/ Szerződéskötés a közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére.
Ea: Császár Tamás polgármester
4/ Társult erdőgazdálkodás önkormányzati erdőterületek vonatkozásában.
Ea: Császár Tamás polgármester
5/ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme.
Ea: Császár Tamás polgármester
6/ Egyebek
a/ Idősek Napja időpontjának kitűzése.

Napirendek tárgyalása
1/ Rábavidéki 6-ok Közös Önkormányzati Hivatalának létrehozása.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete
alapján javasolta, hogy a testület hozzon döntést a Rábavidéki szlovén települések
önkormányzatainak önálló hivatalának létrehozásáról.
A polgármester elmondta, hogy 2012. október 15-én Szentgotthárdon a Hotel Lipa
helyiségében Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu
községek polgármesterei, és a két körjegyzőség körjegyzői részvételével megbeszélést
tartottak a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról.
A megbeszélés tárgya a
megállapodás előkészítése volt. Szukicsné Skaper Mónika körjegyző a zökkenőmentes
tárgyalás érdekében elkészítette a tárgyalás alapját képező írásos anyagot A megbeszélésen
elhangzottak figyelembevételével készült el a határozati javaslat.
Érthető módon az apátistvánfalvi körjegyzőség is ragaszkodik a saját dolgozóihoz. Jelenleg
Kétvölgy Község Önkormányzata mutat legnagyobb hajlandóságot a csatlakozásra. Az ügy
végkifejlete remélhetőleg az lesz, hogy a hat szlovének lakta Rábavidéki település közös
hivatalt hoz létre.
A polgármester kérte a képviselő-testületi tagok véleményét, és a határozat elfogadását.
Illés József képviselő elmondta érthető, hogy Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek
Önkormányzatai is ragaszkodnak saját hivatalukhoz és dolgozóikhoz.
Nemes László képviselő a változás költségvonzata felől érdeklődött.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző véleménye szerint a közös hivatal optimális létszáma 11
fő lenne, de a 2013. évi költségvetés számainak ismeretében lehet majd pénzügyeket érintő
konkrét döntéseket hozni.
A napirendi pont keretében a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
66/2012. (X.30.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban KÖH) létrehozására irányuló szándékát kinyilvánítja az alábbiak
figyelembevételével:
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Rábavidéki szlovén települések
(Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu)
önkormányzatai létrehozzák önálló hivatalukat.
2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal – a jelenlegi
két körjegyzőségi hivatal (Alsószölnök, Apátistvánfalva) adottságait figyelembe véve
– a jobb szakmai, tárgyi, infrastrukturális feltételekkel rendelkező hivatalban kerüljön
kialakításra. Ennek megfelelően a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös
Önkormányzati Hivatal székhelye Alsószölnökön legyen.
3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
március 1-jével kerüljön megalakításra.

4. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu
települések tekintetében az ügyfélfogadás az Apátistvánfalván állandó jelleggel
működő kirendeltségen keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen.
5. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy amennyiben a Közös Önkormányzati
Hivatalban a feladatellátáshoz 11 státusz áll rendelkezésre, úgy ebből 2 státusz az
apátistvánfalvi székhelyű kirendeltségen kerül kialakításra.
6. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal működésifenntartási költségeihez a települési önkormányzatok lakosságszám arányosan járulnak
hozzá az alábbiak szerint:
a. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében szereplő személyi
juttatásokhoz (beleértve a kirendeltségen dolgozó 2 köztisztviselő személyi
juttatását is) a hat települési önkormányzat lakosságszám arányosan járul
hozzá.
b. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében szereplő dologi
kiadásokhoz a települési önkormányzatok az alábbiak szerint járulnak hozzá:
• KÖH székhely hivatala (Alsószölnök) tekintetében:
- X %-ban a hat települési önkormányzat lakosságszám arányos
hozzájárulása,
- X %-ban Alsószölnök Község Önkormányzata hozzájárulása.
• KÖH apátistvánfalvi kirendeltsége tekintetében
- X %-ban a hat települési önkormányzat lakosságszám arányos
hozzájárulása,
- X %-ban Apátistvánfalva Község Önkormányzata
hozzájárulása.
X: a százalék értéket a hat települési önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás aláírását megelőzően határozza meg.
A képviselő-testület a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépésekor e
határozatát felülvizsgálja.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Polgármester

2/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 2. sz. melléklet alapján számolt be a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

67/2012. (X.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót, mely a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi, tudomásul
veszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

3/ Szerződéskötés a közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a testület tagjait arról,
hogy az önkormányzat kérésére a Villkász Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 1.) megküldte a
közvilágítás aktív elemeinek karbantartására a szerződéstervezetet. A szerződéstervezetet a
képviselő-testület tagjai a meghívóval egy időben megkapták.
A polgármester kérte a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület tagjai javasolták a szerződés megkötését, s erről 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
68/2012. (X.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közvilágítás aktív elemeinek
karbantartásával kapcsolatos szerződéstervezetet megismerte, a benne foglaltakkal
egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Villkász Kft.-vel (9700 Szombathely, Mérleg
u. 1.) a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására vonatkozó szerződést megkösse.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Azonnal

4/ Társult erdőgazdálkodás önkormányzati erdőterületek vonatkozásában.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy a meghívóval egy
időben a képviselő-testület tagjai részére kiküldésre került a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága tájékoztatója az erdőtulajdonosok számára fontos jogszabályi előírásokról. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.)
A jogszabályi előírások szerint, ha az erdőterületeknek több tulajdonosa van, vagy az
erdőrészlet több földrészletből áll és a földrészletek különböző személyek tulajdonában
vannak, azon társult erdőgazdálkodást kell folytatni.
Szakonyfalu Község Önkormányzata több erdő esetében résztulajdonos. Az önkormányzat
csökkenteni tudná fűtési költségeit, ha ezekből az erdőkből tűzifát tudna kitermelni. Ehhez
azonban rendezni kell az erődgazdálkodói nyilvántartásbavétellel kapcsolatos feladatokat.

(Erdőgazdálkodó kijelölése, erdőgazdálkodó bejegyzése az erdészeti hatóságnál,
megállapodás kötése a földterület használatára vonatkozóan, jogszerű erdőgazdálkodási
tevékenység folytatása.)
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
69/2012. (X.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzati
résztulajdonú erdők vonatkozásában az erdőgazdálkodói nyilvántartásbavételt.
Felhatalmazza a polgármestert a társtulajdonosokkal történő kapcsolat felvételére, az
erdőgazdálkodói nyilvántartásbavételhez szükséges tárgyalások, intézkedések megtételére
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Azonnal

5/ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében ismertette a helyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület támogatás iránti kérelmét.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
70/2012.(X.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatás iránti kérelmének helyt ad, és részükre 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: 2012. november 5.

6/ Egyebek
a/ Idősek Napja időpontjának kitűzése.
A napirendi pont keretében a testület megbeszélte az Idősek Napja időpontját, programját és 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
71/2012.(X.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 25-én tartja meg a
helyi Idősek Napját, melyre minden 60 éven felüli szakonyfalui lakos meghívást kap.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Értelem szerint

Több napirendi pont nem volt.
Császár Tamás polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.

K.m.f.

Császár Tamás
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Szakonyfalu Község Polgármestere
9983 Szakonyfalu, Fő út 120.
Tel/fax: 06-94/534-018
Honlap: www.szakonyfalu.hu
e-mail: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu

MEGHÍVÓ
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.október 30-án (kedden)
18,30 órai kezdettel az önkormányzat helyiségében ülést tart, melyre ezúton tisztelettel
meghívom.
Napirend
1/ Rábavidéki 6-ok Közös Önkormányzati Hivatalának létrehozása.
Ea: Császár Tamás polgármester
2/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Császár Tamás polgármester
3/ Szerződéskötés a közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére.
Ea: Császár Tamás polgármester
4/ Társult erdőgazdálkodás önkormányzati erdőterületek vonatkozásában.
Ea: Császár Tamás polgármester
5/ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme.
Ea: Császár Tamás polgármester
6/ Egyebek
a/ Idősek Napja időpontjának kitűzése.

Szakonyfalu, 2012. október25.

Császár Tamás sk.
polgármester

1. sz. melléklet
Javaslat Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu
községek polgármesterei (továbbiakban: Rábavidéki 6-ok) 2012. október 15
megbeszéléséhez.
Tárgy: Megállapodás előkészítése a Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH)
létrehozásához.
Megbeszélés időpontja: 2012.október 15. 16,30 h
Megbeszélés helyszíne: Hotel Lipa Szentgotthárd
Tisztelt Polgármester Asszonyok/Urak!
Közeledik 2013. január 1-je, ezért a KÖH létrehozásához szükséges megállapodás
előkészítéséhez az alábbiakban leírtakat ajánljuk megfontolásra. Célszerű lenne, ha minden
polgármester előzetesen egyeztetne a képviselő-testületével és a megbeszélésen már a
képviselő-testülete véleménye ismeretében tudna hozzászólni, nyilatkozni, szavazni.
Kiindulási pont: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. §
(10) bekezdése, mely a Rábavidék szlovének lakta települései számára lehetőséget biztosít
önálló önkormányzati hivatal létrehozásához, müködtetéséhez.
Mötv. 85. § (10) bek.:
- népszámlálási adatok alapján településenként a szlovén nemzetiség aránya 20% kell,
hogy legyen,
- “valamint” az összlakosságszám meghaladja az 1.500 főt,
- “vagy” a hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma legalább öt,
- önkormányzatonként azonos tartalmú, minősített többséggel elfogadott döntés
szükséges,
- érintett települések történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai ezt indokolják,
- helyi önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.
Lakosságszám adatok (fő)
Település
2010. január 1. 2011. január 1.
Alsószölnök
392
402
Felsőszölnök
590
605
Szakonyfalu
388
386
Apátistvánfalva
392
388
Orfalu
71
69
Kétvölgy
130
135
Összesen:
1963
1985
2001. évi népszámláláskor a szlovén nemzetiségi népesség száma
Össz.
Nemzetiséghez
Arány
Település
Népesség/fő
tartozók
(%)
Alsószölnök
424
47
11,08
Felsőszölnök
682
451
66,13

Szakonyfalu
366
101
27,6
Apátistvánfalva
404
271
67,08
Orfalu
55
51
92,73
Kétvölgy
140
110
78,58
Forrás:
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/04/tabhun/tabl21/load21018.html
Úgy gondoljuk, hogy a KÖH létrehozásához a törvényi lehetőség számunkra biztosított, a
kérdés az, hogy képviselő-testületeink kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel.
Ennek megválaszolásához a képviselő-testületek vegyék számba az összes alternatívát.
Nagyon fontos, hogy a települések reálisan mérjék fel erőforrásaikat, és ennek tudatában
mérlegeljék lehetőségeiket.
I.
Alternatívák:
1. Rábavidéki 6-ok hoznak létre KÖH-t.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatával hoz létre KÖH-t a települési önkormányzat.
3. Más kistérségen belüli önkormányzattal hoz létre KÖH-t a települési önkormányzat
(Mötv. 85. § (1) bek.: “... járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek
közigazgatási területét legfeljebb 1 település közigazgatási területe választja el
egymástól...”)

Mötv 13. § (1) bek.: helyi önkormányzati feladatok különösen: településfejlesztés, - rendezés;
településüzemeltetés (köztemető, közvilágítás) helyi közutak fenntartása; közterületek
kialakítása; egészségügyi alapellátás; köztisztaság; kulturális szolgáltatás; szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások; helyi környezetvédelem; helyi katasztrófavédelem; őstermelők
számára hétvégi árusítás lehetősége; sportügyek; nemzetiségi ügyek; közbiztonság terén
közremüködés; helyi közösségi közlekedés; hulladékgazdálkodás (teljesség igénye nélkül).
Ebből arra következtethetünk, hogy a KÖH – meghatározott államigazgatási feladatkörön túl a jövőben elsősorban nem hatósági szerepet tölt be, hanem a település müködésének kvázi
menedzselését biztosítja.
Az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtása a KÖH-ben fog
történni. Ez szakmai és hatékonysági okokból látszik célszerűnek.
Mérlegelni szükséges, hogy a települési önkormányzatok (fentiekben részletezett)
önkormányzati feladataikat melyik alternatíva keretében tudnák hatékonyabban ellátni, mely
alternatíva lenne megfelelőbb érdekeik képviselete tekintetében.

Összefoglalva tehát mit mérlegeljünk?
1. Akarnak-e a szlovén települések önálló hivatalt?
2. Önkormányzati feladatok ellátásával összefüggésben mely alternatíva felel meg
leginkább az érdekképviselet érvényesítéséhez?
3. Származhat-e előnye abból a szlovén településeknek, ha érdekeiket közösen
képviselik?
4. A jelenleg hivatali struktúránál költséghatékonyabban tarthatnának-e fenn a

Rábavidéki 6-ok egy hivatalt?
5. Ügyfélszolgálat tekintetében miben térne el a három alternatíva?
6. Ha most nem élünk a törvény adta lehetőséggel, vajon a későbbiek során lesz-e
lehetőségünk egy esetlegesen rossz döntés korrigálására?
7. .....

II.
Ha az alternatívákat átgondoltuk, akkor fókuszáljunk az 1. számú alternatívára, azaz a
Rábavidéki 6-ok létrehozzák saját önkormányzati hivatalukat.
1. Mi lehetne az a fő cél, irány, motíváció, melynek érdekében ésszerű keretek között
hajlandóak lennénk kompromisszumokat kötni és amellyel mindannyian azonosulni
tudnánk?
Javaslat: a Rábavidéki szlovén településeknek legyen saját hivatala.
Vélemények:
Szavazás:
2. Ha az 1. pontban foglaltakkal egyet tudunk érteni, akkor próbáljunk ésszerű
kompromisszumot kötni a székhely tekintetében. Vegyük figyelembe azt, hogy az
önkormányzatok számára pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre egy újszerű megoldás
finanszírozására. Abból kell gazdálkodnunk, amink van. Alsószölnökön és
Apátistvánfalván áll rendelkezésre hivatali épület, mely a KÖH feladatainak
ellátásához helyet tudna biztosítani. Vizsgáljuk meg, hogy a két hivatal milyen
szakmai, személyi, tárgyi, infrastrukturális (internet, hálózat) feltételekkel rendelkezik.
Melyik hivatal lenne alkalmasabb – a lehető legkisebb átalakítással, átszervezéssel,
pénzügyi ráfordítással - 14 önkormányzat (6 települési és 8 nemzetiségi) működésével
kapcsolatos feladatok ellátására?
Javaslat: rendelkezésre álló információink alapján úgy gondoljuk, az alsószölnöki hivatal
hatékonyabb feladatellátást tudna biztosítani.
Vélemények:
Szavazás:
3. KÖH létrehozásának időpontja (alapító okirattal a törzskönyvi nyilvántartásba be kell
jegyeztetni):
a) 2013. január 1-jét követő 60 napon belül
b) 2013. január 1-jétől.
Egy átszervezést követő új struktúra működését általában év elejétől célszerű beindítani,
ugyanakkor úttörő szerep felvállalásával sok problémával szembesülhetünk.
Vélemények:
Szavazás:
4. KÖH-ben létrehozandó státuszok száma:
Javaslat: 11 státusz
Ebből: 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 8 ügyintéző, 1 ügykezelő.

Főbb feladatok meghatározása részletezés nélkül:
Jegyző: A KÖH-t a jegyző vezeti. Folyamatos kapcsolatot tart a polgármesterekkel.
Döntéselőkészítő, koordináló szerepet tölt be. Szervezi a döntések végrehajtását. Részt vesz a
képviselő-testületek ülésein.
Aljegyző: Helyettesíti a jegyzőt. Felügyeli az ügyintézők munkáját. Részt vesz a döntések
előkészítésében, szervezi és közműködik a döntések végrehajtásában.
3 pénzügyi munkakör: Költségvetés, zárszámadás készítése, pénzügyi beszámolók készítése,
nyilvántartások vezetése, gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése, leltár,
vagyonkataszter, törzskönyvi nyilvántartáshoz adatszolgáltatás 6 települési önkormányzat, 8
nemzetiségi önkormányzat, 2 költségvetési szerv (óvoda, KÖH), 6 falugondnoki szolgálat, 2
önkormányzati konyha, védőnői szolgálat vonatkozásában.
1 adóügyi munkakör: helyi adók (kommunális adó, iparűzési adó) és átengedett központi adó
(gépjárműadó) kivetése, beszedése, végrehajtási ügyek, beszámolók, zárás készítése, adó- és
értékbizonyítvány kiállítása, személyzeti ügyek intézése (közszolgálat, közfoglalkoztatás) 6
települési önkormányzat vonatkozásában.
2 igazgatási ügyintéző: képviselő-testületek működésével kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátása (jegyzőkönyvírás, határozatok, rendeletek adminisztratív kezelése), az ezzel
összefüggő adatszolgálatás ellátása a kormányhivatal felé, közérdekű adatok honlapon történő
megjelenítése, hagyatéki ügyek, anyakönyvi ügyek, birtokvédelemi ügyek, önkormányzati
hatósági feladatok, jegyzői hatáskörbe utalt államigazgatási feladatok.
2 pályázati referens: pályázati kiírások figyelése, pályázatok bonyolítása, 8 nemzetiségi
önkormányzat működésének adminisztratív támogatása, kereskedelmi ügyek, polgármester
hatáskörébe tartozó álllamigazgatási ügyek (honvédelem, katasztrófavédelem), települési civil
szervezetekkel való kapcsolattartás, helyi önkormányzati rendezvények megszervezésében
közrműködés.
1 ügykezelő
Fontos, hogy a KÖH-ben motívált, dinamikus, feladatokat kihívásnak tekintő, önálló munkára
képes, szakmai fejlesztést igénylő és vállaló, helyváltoztatáshoz szükséges feltételekkel
rendelkező (jogosítvány, személygépkocsi), képesítési előírásoknak megfelelő végzettséggel
rendelkező köztisztviselők dolgozzanak.
Véleményünk szerint sikeres önkormányzati működés csak szakmailag felkészült, motívált
végrehajtó szervezettel képzelhető el.
5. KÖH munkarendje, ügyfélfogadási rendje:
Alsószölnök (székhelytelepülés)
Hétfő: 8.00-16.00 h
Kedd: 13.00-16.00 h
Szerda: 8.00-16.00 h
Csütörtök: Péntek: 8.00.12.00 h
Kihelyezett ügyfélfogadás:
Felsőszölnök: Szerda: 9.00-10.00 h
Szakonyfalu: Szerda: 10.00-11.00 h
Kétvölgy: Péntek: 9.00-10.00 h
Apátistvánfalva: Péntek: 10.00-11.00 h
Orfalu: Péntek: 11.00-12.00 h

Az ügyfélfogadás megszervezése féléves időszakra előre elkészített köztisztviselői beosztási
rend figyelembevételével történik.
Ügyfélszolgálat a KÖH-ben:
A településeken élő lakosság vagy a helyben biztosított ügyfélfogadás alkalmával vagy a
KÖH székhelyén intézheti ügyeit. Pl. ez jelenleg is így működik Felsőszölnök és Szakonyfalu
tekintetében. Véleményünk szerint mind szakmai, mind gazdasági, mind hatékonysági
szempontból jó megoldás.
6. KÖH költségvetése
KÖH működésének pénzügyi fedezeteként a mindenkor hatályos állami költségvetésből
biztosított központi költségvetési hozzájárulás, valamint az önkormányzatok (javaslat)
lakosságszámarányos hozzájárulása szolgál.
Lakosságszám adatok (fő)
Település
2010. január 1. 2011. január 1.
Alsószölnök
402
392
Felsőszölnök
605
590
Szakonyfalu
386
388
Apátistvánfalva
388
392
Orfalu
69
71
Kétvölgy
135
130
Összesen:
1985
1963
Javasolt lakosságszámarányos hozzájárulás mértéke településenként:
Alsószölnök: 20%
Apátistvánfalva: 20%
Felsőszölnök: 30%
Kétvölgy: 6%
Orfalu: 4%
Szakonyfalu: 20%
Ha az önkormányzatok saját településükön állandó kirendeltséget kívánnak működtetni,
annak működési-fenntartási költségeit saját költségvetésük terhére kell biztosítani.
A KÖH költségvetése a székhely települési önkormányzat költségvetésébe elkülönítetten épül
be, ezért az önkormányzatok a havi lakosságszámarányos hozzájárulást minden hó 3-ig
átutalják a székhely önkormányzat számlájára, mely számláról a hozzájárulás
intézményfinanszírozásként átutalásra kerül a KÖH számlájára.
Az önkormányzatok leltárában szereplő vagyontárgyak változatlanul az önkormányzatok
tulajdonában maradnak. A KÖH működése során létrehozandó vagyon – lakosságszámarány
figyelembevételével - az önkormányzatok közös tulajdonába kerül.
Tájékoztatjuk a képviselő-testületeket, hogy amennyiben jelen előterjesztés mentén a
keretmegállapodás megszületik, úgy a jegyző az önkormányzatok által majdan elfogadásra
kerülő megállapodás tervezet összeállítását megkezdheti. A KÖH működéséhez az alábbi
dokumentumokat kell a jegyzőnek elkészítenie:
- KÖH alapító okirata

-

Szervezeti és működési szabályzat önkormányzatonként
Közszolgálati szabályzat
Számviteli politika
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás rendje – szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Adatvédelmi szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Esélyegyenlőségi terv

Megállapíthatjuk, hogy földrengés értékű változások várhatók az önkormányzati rendszerben.
Jogszabályok egész sora fog alapvetően megváltozni néhány hónap leforgása alatt. Sajnálatos
módon a KÖH létrehozásával kapcsolatban még csak a keretszabályok ismertek, az
önkormányzatok működését biztosító pénzügyi forrásokról konkrét információk nem állnak
rendelkezésre. A közvélemény által ismert pénzügyi forráselvonás miatt nehéz helyzetbe
kerülhetnek a helyhatóságok, ugyanakkor ha az állam a központi jogszabályok által előírt
feladatok ellátásához a pénzügyi forrást nem biztosítja az önkormányzatok törvényes
működése ellehetetlenül. A KÖH létrehozását azonban nem lehet 1-2 hónap alatt
lebonyolítani, ezért sajnálatos módon ilyen körülmények között kell az előkészítést
megkezdeni.
Megjegyezni kivánjuk, hogy a jelenlegi körjegyzőség által járási hivatalhoz átadott feladatok
többszörösét kapja a KÖH létrehozásával a hivatal, hiszen dupla annyi önkormányzati szerv
működésével kapcsolatos feladatot kell ellátni, mint eddig. Evidencia, hogy a jelenlegi
létszámmal ezeket a feladatokat a hivatal ellátni nem tudja.
A KÖH létrehozása tárgyában készült és az Önök részére megküldött anyag egyfajta
tárgyalási alapként szolgál abból a célból, hogy a polgármesterek ezen szempontrendszer
figyelembevételével felkészülten vehessenek részt a megbeszélésen, s a megbeszélés –
objektív eljárás módszerét szem előtt tartva – eredményes lehessen. A polgármesterek jelen
megbeszélés keretében hozott döntése a KÖH működését megalapozó dokumentumok
előkészítéséhez szükséges.

Alsószölnök, 2012. október 9.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Előterjesztést készítette: Szukicsné Skaper Mónika körjegyző

Feljegyzés
Készült: 2012. 10.15-én, Szentgotthárdon a Hotel Lipa helyiségében
Tárgy: Megállapodás előkészítése a Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH)
létrehozásához
Jelen vannak:
Császár Tamás Szakonyfalu község polgármestere
Doncsecz András Kétvölgy község polgármestere
Erdei Lászlóné Apátistvánfalva község polgármestere
Goda Ilona Orfalu község polgármestere
Monek Zsolt Alsószölnök község polgármestere
Ropos Gábor Felsőszölnök község polgármestere
Császár László körjegyző (Apátistvánfalva)
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző (Alsószölnök)
Monek Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
megbeszéléshez előzetesen kiküldött írásos javaslatot a megjelentek megkapták. (Feljegyzés
1. sz. melléklete)
Javasolta, hogy a megbeszélés az írásos anyag tartalma mentén történjék.
A jelenlévők javaslatát egyöntetűen elfogadták.
Goda Ilona polgármester jelezte, hogy biztos „igeneket” nem tud mondani. Szeretnének a
szentgotthárdi jegyzővel is tárgyalni a döntés meghozatala előtt.
Erdei Lászlóné: Egyetértett az előtte szólóval, csatlakozott a véleményéhez.
Császár Tamás: Véleménye szerint a szlovén települések önkormányzatainak egységben kell
maradniuk, elég visszás helyzet alakulna ki, ha ez nem így történne. Arra kell törekedni, hogy
ezeknek a településeknek legyen saját hivatala.
Erdei Lászlóné: Jelezte, hogy nem kívánnak folyton Alsószölnökre járni. Mindenkinek joga
van másképp gondolkodni.
Ropos Gábor: Emlékeztette a jelenlévőket a korábbi közigazgatási egység létrehozásáról
szóló szándéknyilatkozatra, amelyet a polgármesterek az Országos Szlovén Önkormányzat
(Felsőszölnök) hivatalában tettek. Ez a korábbi törekvés valószínűleg hatással volt a
Kétvölgy-Felsőszölnök összekötő út megépítésének megkezdéséhez szükséges eljárás
megindítására.
Doncsecz András: Javasolta a hosszabb távra történő gondolkodást. Ha ezek a települések
egységben maradnak, valószínűsíthetően hatékonyabb érdekképviseletet tudnak realizálni.
Rövid eszmecserét követően megállapították, hogy a Javaslat II/1. pontjában feltüntetett
közös céllal egyet tudnak érteni, azaz egyetértettek azzal, hogy a Rábavidéki szlovén
települések (Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu)
önkormányzatai hozzák létre önálló hivatalukat.

Javaslat II/2. pontjában foglaltakkal mindannyian egyetértettek, megállapították, hogy a
KÖH-t alsószölnöki székhellyel, a jelenlegi alsószölnöki körjegyzőségi hivatalban kell
kialakítani.
Javaslat II/3. pontja: KÖH létrehozásának időpontja.
A jelenlévők egyöntetűen 2013.03.01-t jelölték meg a KÖH megalakítására vonatkozóan.
Javaslat II/4., 5. pontja: KÖH kirendeltsége, státuszok, ügyfélfogadás.
A jelenlévők kompromisszumot kötöttek a tekintetben, hogy Apátistvánfalván egy állandó
jelleggel működő kirendeltség működjön, amely biztosítja Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu
vonatkozásában az ügyfélszolgálatot is. A KÖH-ban létrehozandó státuszok számát 11
státuszban jelölték meg. Megállapodtak abban, hogy a 11 státuszból 2 státusz az
apátistvánfalvi kirendeltségen kerüljön kialakításra.
Javaslat II/6. javaslat pontja: KÖH működési-fenntartási költségei.
A polgármesterek egyetértettek abban, hogy a KÖH működési-fenntartási költségeihez a
települési önkormányzatok lakosságszám arányosan járulnak hozzá az alábbiak szerint:
a. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében szereplő személyi
juttatásokhoz (beleértve a kirendeltségen dolgozó 2 köztisztviselő személyi
juttatását is) a hat települési önkormányzat lakosságszám arányosan járul
hozzá.
b. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében szereplő dologi
kiadásokhoz a települési önkormányzatok az alábbiak szerint járulnak hozzá:
•
KÖH székhely hivatala (Alsószölnök) tekintetében:
- X %-ban a hat települési önkormányzat lakosságszám arányos
hozzájárulása,
- X %-ban Alsószölnök Község Önkormányzata hozzájárulása.
•
KÖH apátistvánfalvi kirendeltsége tekintetében
- X %-ban a hat települési önkormányzat lakosságszám arányos
hozzájárulása,
- X %-ban Apátistvánfalva Község Önkormányzata
hozzájárulása.
X: a százalék értéket a hat települési önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás aláírását megelőzően határozza meg.
A jelenlévők megállapították, hogy a települési önkormányzatok 2013. évi költségvetési
helyzete még nem ismert.
Reményeiket fejezték ki, hogy a megbeszélésen született megállapodás a költségvetési helyzet
ismeretében is tartható lesz.
Felkérték a jelenlévő körjegyzőket, hogy a települési önkormányzatok képviselő-testületei
részére a határozati javaslatot készítsék el.
Alsószölnök, 2012. október 17.
Feljegyzést készítette:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző Alsószölnök

…./2012. (…) képviselő-testületi határozat
……. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban KÖH) létrehozására irányuló szándékát kinyilvánítja az alábbiak
figyelembevételével:
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Rábavidéki szlovén települések
(Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu)
önkormányzatai létrehozzák önálló hivatalukat.
2.A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal – a jelenlegi
két körjegyzőségi hivatal (Alsószölnök, Apátistvánfalva) adottságait figyelembe véve – a
jobb szakmai, tárgyi, infrastrukturális feltételekkel rendelkező hivatalban kerüljön
kialakításra. Ennek megfelelően a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös
Önkormányzati Hivatal székhelye Alsószölnökön legyen.
3.A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március
1-jével kerüljön megalakításra.
4.A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések
tekintetében az ügyfélfogadás az Apátistvánfalván állandó jelleggel működő
kirendeltségen keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen.
5.A képviselő-testület egyetért azzal, hogy amennyiben a Közös Önkormányzati
Hivatalban a feladatellátáshoz 11 státusz áll rendelkezésre, úgy ebből 2 státusz az
apátistvánfalvi székhelyű kirendeltségen kerül kialakításra.
6.A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal működésifenntartási költségeihez a települési önkormányzatok lakosságszám arányosan járulnak
hozzá az alábbiak szerint:
c. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében szereplő személyi
juttatásokhoz (beleértve a kirendeltségen dolgozó 2 köztisztviselő személyi
juttatását is) a hat települési önkormányzat lakosságszám arányosan járul
hozzá.
d. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében szereplő dologi
kiadásokhoz a települési önkormányzatok az alábbiak szerint járulnak hozzá:
KÖH székhely hivatala (Alsószölnök) tekintetében:
i. X %-ban a hat települési önkormányzat lakosságszám arányos
hozzájárulása,
ii. X %-ban Alsószölnök Község Önkormányzata hozzájárulása.
• KÖH apátistvánfalvi kirendeltsége tekintetében
- X %-ban a hat települési önkormányzat lakosságszám arányos
hozzájárulása,
- X %-ban Apátistvánfalva Község Önkormányzata
hozzájárulása.
X: a százalék értéket a hat települési önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás aláírását megelőzően határozza meg.
A képviselő-testület a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépésekor e
határozatát felülvizsgálja.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelem szerint

2. sz. melléklet
Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. október 30-i nyílt ülésére

53/2012. (IX.7.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban foglaltak megfelelően az arra jogosult családok részére kifizetésre került a
beiskolázási segély.
57/2012. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozatról
A Sourcing Hungary Kft-t tájékoztattuk a testület azon döntéséről, hogy az önkormányzat
jelenleg nem kíván csatlakozni a létrejövő energia beszerzési társuláshoz.
59/2012. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozatról
Hováth Botond magyarlaki kisfiú gyógykezeléséhez a megítélt támogatás átutalása
megtörtént.

Szakonyfalu, 2012. október 30.

Császár Tamás
polgármester

3. sz. melléklet

Tisztelt Erdőtulajdonos!
Köszöntjük Önt, mint erdőtulajdonost és kívánjuk, hogy sikeres erdőgazdálkodás mellett sok
örömét lelje az erdővel kapcsolatos tevékenységében. Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét,
hogy az erdő tulajdonnal a jogok mellett kötelezettségek is járnak. Engedje meg, hogy
tájékoztassuk néhány - az erdőtulajdonosok számára elengedhetetlenül fontos - jogszabály
által előírt kötelezettségről.
1. Az erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók alapvető jogait, kötelezettségeit és az
erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételét az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17-18. §, valamint a törvény
végrehajtására kiadott 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet 11-18. § szabályozza.
2. Az erdőgazdálkodó az erdő fenntartására, védelmére, valamint az erdei haszonvételek,
különösen a fakitermelések, gyakorlására irányulói tevékenységet az erdészeti hatósághoz
történt előzetes bejelentést követően végezhet. A bejelentés nélkül végzett fakitermelés
erdőgazdálkodási bírság megfizetését vonja maga után.
3. A bejelentésnek tartalmaznia kell a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott fahasználati, erdőművelési tevékenységeket, valamint ha a bejelentett
fahasználat következtében erdőfelújítási kötelezettség keletkezik, az erdőgazdálkodó által az
erdőtervi lehetőségek közül választott erdősítési előírást, valamint a jogosult erdészeti
szakszemélyzet ellenjegyzését.
4. Erdőgazdálkodó hiányában az erdő tulajdonosa köteles az erdészeti hatóság felszólítását
követően az erdőt károsító hatások és a káros tevékenységek elleni védekezésről, a
bekövetkezett károsítások hatásainak felszámolásáról, az erdő talajának védelméről
gondoskodni, az erdő szakszerű felújításáról gondoskodni, az erdő őrzésére vonatkozó
kötelezettségnek eleget tenni. A tulajdonos helyett ezen kötelezettségek teljesítéséért az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati
jog jogosultja felelős.
5. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételhez szíveskedjen az alábbiakat figyelembe venni:
a. Amennyiben Ön az erdőterület használatára tulajdonosként, vagy nem szerződésen
alapuló jogcímen jogosult, köteles a használati jogot az adott jogcím keletkezésétől számított
30 napon belül a területileg illetékes erdészeti hatóságnál nyilvántartás céljából bejelenteni.
Ennek elmulasztása erdőgazdálkodási bírság fizetését vonja maga után.
b. Ha az erdőterületnek a földnyilvántartás szerint több tulajdonosa van, vagy az erdőrészlet
több földrészletből áll és a földrészletek különböző személyek tulajdonában vannak, azon
társult erdőgazdálkodást kell folytatni. Társult erdőgazdálkodás esetén a tulajdonosoknak az
erdőt egy személy használatába kell adniuk. Ha Ön résztulajdonos, első lépésként győződjön
meg arról, hogy az érintett erdőterületre már megtörtént-e az erdőgazdálkodó bejegyzése
(erdészeti hatóság, korábbi tulajdonos, tulajdonostársak). Bejegyzett erdőgazdálkodó esetén
Önnek, mint résztulajdonosnak vele kell együttműködnie.

c. A társult erdőgazdálkodásra kötelezettek, ha még nincs bejegyzett erdőgazdálkodójuk, az
erdőgazdálkodásra gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre, vagy a gazdálkodási tevékenység
folytatása érdekében az erdő használatára, hasznainak szedésére más szervezet illetve
személyt jogosíthatnak fel. A használatra feljogosított személy a tulajdonostársak valamelyike
is lehet. Az erdő vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület használatára
kötött megállapodást írásba kell foglalni. Közös tulajdon esetében a megállapodás
létrejöttéhez a tulajdonostársak tulajdoni hányad szerint számított szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. Ha az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel alapja haszonbérleti
szerződés, akkor a haszonbérlőnek igazolnia kell az előhaszonbérleti jogra vonatkozó, külön
jogszabályban foglalt előírások betartását is.
Az erdőről, az erdőgazdálkodással kapcsolatos előírásokról további felvilágosítást kaphat a
megyei Kormányhivatalok területileg illetékes Erdészeti Igazgatóságán.
Bízva abban, hogy ez a tájékoztató segítséget ad Önnek az erdővel, erdőgazdálkodással
kapcsolatos hatósági eljárásokban való eligazodásban, kérjük, a fent leírt jogszabályi
kötelezettségeinek mielőbb eleget tenni szíveskedjen.
Sikeres erdőgazdálkodást kíván a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatósága!
Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 9700 Szombathely Batthyány Tér 2.

