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Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én
megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök
Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester
Borbély Tibor alpolgármester
Mákos Imre képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Távolmaradt: Barabás Attila képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Czuczainé Skaper Hilda a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Monek Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, az ülés
határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibort és
Mákos Imrét.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Monek Zsolt polgármester
2/ Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
3/ Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
4/ Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
5/ Együttműködési megállapodás a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.
Ea: Monek Zsolt polgármester
6/ Szándéknyilatkozat a Közös Hivatal létrehozásáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester
7/ Beszámoló a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. II.
félévi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester

8/ Anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
9/ Alsószölnök Község Önkormányzata hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek meghatározása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
10/ Egyebek
a/ GoodWill Energy Kft. ajánlata a „Napelemes Rendszer” kiépítéséhez.
Ea: Monek Zsolt polgármester
b/ Önkéntes tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
c/ Közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
d/ Közvilágítás kapcsolási idejének megváltoztatása energia és költségtakarékosság
céljából.
Ea: Monek Zsolt polgármester
e/ Támogatás iránti kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Napirendek tárgyalása
1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolója a
jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. A polgármester a két ülés között végzett
tevékenységről az alábbiakban adott számot:
- 2012. május 22-én a szentgottthárdi Szlovén Főkonzulátuson ünnepélyes keretek között
megtörtént a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Országos Szlovén
Önkormányzat fenntartásába való átadása.
- Az óvoda felújítása befejeződött, a műszaki átadás megtörtént.
- Népegészségügyi ellenőrzésre került sor az önkormányzat intézményeiben, a megállapított
hiányosságok felszámolása megtörtént.
- 2012. június 6-án a VASIVÍZ Zrt. új vezetője által kezdeményezett megbeszélésen vett
részt a polgármester.
- Az önkormányzati sátor bérbeadása folyamatosan történik.
A polgármester a napirendi pont keretében köszönetet mondott Mákos Imre képviselőnek a
sátor szállításához szükséges pótkocsi karbantartásáért, és Borbély Tibor alpolgármesternek
az önkormányzat szállítási feladataiban történő közreműködéséért.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

43/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (mely a jegyzőkönyv 1.sz.
mellékletét képezi) és a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló
beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

2/ Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javaslatot tett az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezésére.

A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (VII.24.) önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről
(Lásd. 3. sz. melléklet)

3/ Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javaslatot tett a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet elfogadására.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (VII.24.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról
(Lásd. 5. sz. melléklet)
A napirendi pont keretében a képviselő-testület tagjainak részéről felmerült, hogy szükséges
lenne az önkormányzat környezetvédelemről szóló rendeletének módosítása. A rendeletben
került szabályozásra, hogy mely időpontokban tilos a zajt keltő munkák végzése. Mivel
különösen a fűnyíró-gépekkel okoznak a lakosok vasárnap és ünnepnapokon zajt, javasolták
ennek újraszabályozását.

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően a napirendi pont keretében 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (VII.24.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről szóló 15/2009. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lásd. 6. sz. melléklet)

4/ Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javaslatot tett a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadására.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (VII.24.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról
(Lásd. 8. sz. melléklet)

5/ Együttműködési megállapodás a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szól 2011. évi
CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
alapján javasolta Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Szlovén
Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök Képviselő-testülete, illetve Alsószölnök Község
Önkormányzata Képviselő-testülete és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök
Képviselő-testülete közötti együttműködési megállapodás jóváhagyását.
Czuczainé Skaper Hilda a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszönte a
körjegyzőség dolgozóinak a nemzetiségi önkormányzat munkájához nyújtott segítségét,
melyet példaértékűnek minősített. Ugyancsak megköszönte a képviselő-testület támogatását.
Kifejezte azon reményét, hogy a jó együttműködés a ciklus végéig megmarad. Hozzátette,
hogy a nemzetiségi önkormányzat is mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendezvények
által színesítse a község lakóinak életét.
A napirendi pont keretében a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

44/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök Képviselő-testülete
együttműködési megállapodását.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
A megállapodás a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelem szerint
45/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök Képviselő-testülete
együttműködési megállapodását.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
A megállapodás a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelem szerint

6/ Szándéknyilatkozat a Közös Hivatal létrehozásáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a közös hivatal létrehozásáról szóló előterjesztés –
mely a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi - a meghívóval egy időben kiküldésre
került.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek és a napirendi pont
keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2012. (VII.9. ) képviselő-testületi határozat
I.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2012.
(II.07.) sz. képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
II.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. január 01-jétől hatályos 85. § (10)
bekezdése figyelembevételével – támogatja Alsószölnök, Felsőszölnök,
Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu községek
önkormányzatai által történő Közös Hivatal létrehozását a következők
szerint:
A Közös Hivatal székhelye 9983 Alsószölnök, Fő út 19. lesz.
A Közös Hivatal létrehozásáról 2013.01.01-jétől számított 60 napon
belül állapodnak meg az érintett önkormányzatok.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Polgármester, körjegyző

7/ Beszámoló a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. II. félévi
munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester
A képviselő-testület tagjai a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és
Óvoda 2011/2012-es tanévének második félévi munkájáról szóló beszámolót – mely a
jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi - a meghívóval egy időben megkapták.
Monek Zsolt polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester javaslatával és a napirendi pont
keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
47/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
2011/2012-es tanévének második félévi munkájáról szóló beszámolót – mely a
jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi - elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Monek Zsolt polgármester

8/ Anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javaslatot tett az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 12/2011. (IX.14.)
önkormányzati rendelet módosítására.
A napirendi pont keretében a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (VII.24.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló
12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lásd. 14. sz. melléklet)
9/ Alsószölnök Község Önkormányzata hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek meghatározása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta
elfogadni az önkormányzat köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek
meghatározását.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek és a napirendi pont
keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

48/2012. (VII.9.) képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek
meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyta a
jegyzőkönyv 14. sz. mellékletében meghatározott etikai alapelveket,az etikai
eljárás szabályait.
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, gondoskodjon róla, hogy a
hivatásetikai alapelvekről szóló szabályzatot a hivatal valamennyi
köztisztviselője megismerje.
Felelős: Körjegyző
Határidő: Folyamatos
10/ Egyebek
a/ GoodWill Energy Kft. ajánlata a „Napelemes Rendszer” kiépítéséhez.
Ea: Monek Zsolt polgármester
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester ismertette a testülettel a GoodWill
Energy Kft. árajánlatát a koordinációs épület napelemes rendszerének kiépítésére.
A képviselő-testület az ajánlat megismerését követően határozathozatal nélkül arról döntött,
hogy a téma részletesebb megvitatása érdekében meghívja az ajánlatot készítő cég
képviselőjét a testület soron következő ülésére.

b/ Önkéntes tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében ismertette a testület tagjaival az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmét. A polgármester javasolta az egyesület
támogatását.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
49/2012.(VII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmének helyt ad, és
részükre 142.000 Ft támogatást biztosít.
A megállapított támogatás kifizetése két egyenlő részletben történik. Az első
részlet kifizetésének határideje: 2012. július 20., a második részlet
kifizetésének határideje: 2012. október 15.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

c/ Közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy Kovács József
Alsószölnök, Akác u. 7. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez.
Nevezett szeretne csatlakozni a szennyvízcsatorna hálózathoz. A közműfejlesztési
hozzájárulás összegének befizetéséhez részletfizetési kedvezményt kér,
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
50/2012.(VII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kovács József Alsószölnök, Akác utca 7. szám alatti lakos részére engedélyezi
a szennyvízcsatorna hálózathoz történő csatlakozás közműfejlesztési
hozzájárulásának (140.000 Ft) részletekben történő befizetését
Alsószölnök Község Önkormányzata költségvetési számlájára készpénz
átutalási megbízás útján az alábbiak szerint:
2012. augusztus 15-ig: 40.000 Ft
2012. szeptember 15-ig: 25.000 Ft
2012. október 15-ig: 25.000 Ft
2012. november 15-ig: 25.000 Ft
2012. december 15-ig: 25.000 Ft
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelem szerint

d/ Közvilágítás kapcsolási idejének megváltoztatása energia és költségtakarékosság
céljából.
Ea: Monek Zsolt polgármester
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a testület már több
testületi ülésen foglalkozott a közvilágítási lámpák kapcsolási idejének megváltoztatásával. A
testület rendelkezésére áll az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő
Kft. árajánlata, a téma szerepelt közmeghallgatás napirendi pontján is. A polgármester
javasolta a témakörben hozott 59/2011. (IX.12.) számú határozat hatályon kívül helyezését, és
az előzmények figyelembevételével a közvilágítás szüneteltetésének időpontját 21, 30 – 4,30
óra közötti időpontban való meghatározását.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
51/2011.(VII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök község területén 23,30 órától 04,30 óráig a közvilágítás
szüneteltetését kéri úgy, hogy rendkívüli helyzetekben (pl. természeti
katasztrófa, tűzeset stb.) legyen mód a közvilágítás azonnali, helyben történő
visszakapcsolására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megvalósítás
érdekében vegye fel a kapcsolatot az EH-SZER Kft. Hálózatépítő és Szerelő
Kft.-vel (8500 Pápa, Szent István út 9.) és a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

e/ Támogatás iránti kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében ismertette a Csontvelő-Transzplantáció
Alapítvány támogatás iránti kérelmét.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
52/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.)
támogatás iránti kérelmét anyagi forrás hiányában nem áll módjában
támogatni.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

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

K.m.f.

Monek Zsolt
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Mákos Imre

Borbély Tibor

Alsószölnök Község Polgármestere
9983 Alsószölnök, Fő út 19.
Tel.: 06-94/534-006, Fax: 06-94/534-030
Honlap: www.alsoszolnok.hu
e-mail: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu

MEGHÍVÓ
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. július 9-én (hétfőn) 17,30 órai
kezdettel az önkormányzat helyiségében ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Napirend

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Monek Zsolt polgármester
2/ Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
3/ Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
4/ Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
5/ Együttműködési megállapodás a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.
Ea: Monek Zsolt polgármester
6/ Szándéknyilatkozat a Közös Hivatal létrehozásáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester
7/ Beszámoló a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. II.
félévi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester
8/ Anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
9/Alsószölnök Község Önkormányzata hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek meghatározása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
10/ Egyebek
a/ GoodWill Energy Kft. ajánlata a „Napelemes Rendszer” kiépítéséhez.
Ea: Monek Zsolt polgármester
b/ Önkéntes tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
c/ Közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
d/ Közvilágítás kapcsolási idejének megváltoztatása energia és költségtakarékosság
céljából.
Ea: Monek Zsolt polgármester
e/ Támogatás iránti kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Alsószölnök, 2012. július 4.
Monek Zsolt
Polgármester

1. sz. melléklet

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. július 9-i nyílt ülésére

31/2012. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozatról
Határidőben benyújtásra került az önhibájukon kívül
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény.

hátrányos

helyzetben

lévő

34/2012. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozatról
Az önkormányzat a Savaria Takarékszövetkezetnél a fennálló folyószámlahitel szerződés
módosítását kezdeményezte. A 42/2012. (V.21.) sz. képviselő-testületi határozatban a
hitelfedezet biztosításáról döntött a testület. A szerződés aláírása megtörtént.
35/2012. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozatról
Az Önkormányzat elfogadta a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló átfogó értékelést. Az értékelés megküldésre került a Vas Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
38/2012. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozatról
Szalczer Rita Alsószölnök, Fő út 19. szám alatti lakost értesítettük arról, hogy lakásbérleti
szerződése megszüntetésre került.
39/2012. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozatról
Alsószölnök Község Önkormányzata az Alsószölnök, Fő út 19. szám alatti lakást kiutalta a
Brian & Brian Kft. részére. A bérleti szerződés aláírása megtörtént.
40/2012. (V.21.) sz. képviselő-testületi határozatról
A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogának OSZÖ részére
történő átadásával egyetértett a testület. A döntésről az érintetteket értesítettük.
41/2012. (V.21.) sz. képviselő-testületi határozatról
A Vasivíz Zrt. és az önkormányzat között a viziközmű szolgáltatási feladatok teljesítésére az
üzemeltetési szerződés aláírásra került.

Alsószölnök, 2012. július 9.
Monek Zsolt sk.
polgármester

2.sz.melléklet
Előterjesztés és indokolás
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. július 9-i ülésére
Tárgy: Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §. (1) bekezdése felhatalmazta az
önkormányzatokat arra, hogy önkormányzati rendeletben szabálysértésnek nyilvánítsanak egyes
cselekményeket.
A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény 2012. április 15-én történt hatálybalépésével ezen időponttól kezdődően hatályon kívül
helyezte az 1999. évi LXIX. törvényt, ezzel egyúttal megszüntette az önkormányzatok azon
lehetőségét, hogy szabálysértési tényállást önkormányzati rendeletben határozzanak meg.
Az önkormányzat által szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezésének
kötelezettsége ellenére hasonló cselekmények, magatartások szankcionálásának lehetősége
önkormányzati rendelet alkotásával továbbra is biztosított.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (4) bekezdése
(továbbiakban: Mhötv.) értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselőtestülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el,
amely az önkormányzat saját bevételét képezi.
A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is átruházható.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület, helyezze hatályon kívül az önkormányzati
rendeletek azon részeit, amelyek szabálysértési rendelkezéseket tartalmaznak.
A tiltott, közösségellenes magatartások szankcionálásának lehetősége külön önkormányzati rendelet
alkotásával továbbra is biztosított.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………/2012. (……) önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a községi címer és zászló alapításáról, valamint használatának rendjéről szóló
6/1998. (IV.15.) önkormányzati rendelet 11. §-a.
2.§ Hatályát veszti a köztemető használatának rendjéről és a temetkezésről szóló 4/2001.(VI.27.)
önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése.
3.§ Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet 13.§ (3)-(4)
bekezdése.
4.§ Hatályát veszti a környezetvédelemről szóló 15/2009.(XII5.) önkormányzati rendelet 3.§ (4)
bekezdése.

Záró rendelkezés
4.§. Az 1.§-4.§-ban meghatározott önkormányzati rendeletek egyebekben nem változnak.
(2) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Alsószölnök, 2012. …………
Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

Kihirdetve: ……………………………………
Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyő

Alsószölnök, 2012. július 4.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

3. sz. melléklet

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (VII.24.) önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. §. (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Hatályát veszti a községi címer és zászló alapításáról, valamint használatának rendjéről
szóló 6/1998. (IV.15.) önkormányzati rendelet 11. §-a.
2.§ Hatályát veszti a köztemető használatának rendjéről és a temetkezésről szóló
4/2001.(VI.27.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése.
3.§ Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet 13.§
(3)-(4) bekezdése.
4.§ Hatályát veszti a környezetvédelemről szóló 15/2009.(XII.5.) önkormányzati rendelet 3.§
(4) bekezdése.
Záró rendelkezés
5.§. Az 1.§-4.§-ban meghatározott önkormányzati rendeletek egyebekben nem változnak.
(2) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Alsószölnök, 2012. július 9.
Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Monek Zsolt
polgármester

Kihirdetve: 2012. július 24.
Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

4. számú melléklet
Előterjesztés és indokolás
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. július 9-i ülésére

Tárgy: Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. tv. 254.§ (2) bekezdése szerint a Képviselő-testületnek kötelező jelleggel
hatályon kívül kellett helyeznie az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezéseket.
E rendelkezésekben meghatározott cselekmények, magatartások szankcionálásának
lehetősége azonban önkormányzati rendelet alkotásával továbbra is biztosított.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mhötv.) 51. §. (4) bekezdése értelmében ugyanis 2012. április 15-től „A helyi önkormányzat
képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes
magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével
szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az
önkormányzat saját bevételét képezi.
Mhötv. 143. §. (4) bekezdésének e.) pontjában felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselőtestületét, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályait.
Mhötv. 146/A. §.-a alapján a Mhötv. 51. §. (4) bekezdésében meghatározott közigazgatási
bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is átruházható.
A helyi rendelet által meghatározott kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos
eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. Törvény 94/A. §. (Ket.) szabályait kell alkalmazni.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Dr. Szabó Máté ombudsman, Alapvető Jogok
Országgyűlési Biztosa eljárást kezdeményezett az Alkotmánybíróságon arra való tekintettel,
hogy a Mhötv. tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározására vonatkozó
rendelkezései keret nélkül adnak olyan jogosítványt az Önkormányzatoknak, amelyek az
egyes önkormányzatoknál különbözőképpen kerülnek megítélésre, illetve ugyanazon súlyú
cselekményért egyes településeken különböző eljárást folytatnak le.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tekintettel az Alkotmánybírósági vizsgálatra azt javasolom, hogy jelenleg csak szűkített
körben határozzon meg a képviselő-testület tiltott, kirívóan közösségellenes cselekményeket,
melyek köre a későbbiekben is kibővíthető.
Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet vonatkozásában
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén, valamint természeti vagy védett
területen felügyelet nélkül, illetve póráz nélkül elengedi, illetőleg kóborolni hagyja,

b) ebtartással anyagi kárt okoz, mások testi épségét, egészségét veszélyezteti.
A tiltott közösségellenes magatartás elkövetője 150.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
A környezetvédelemről szóló 15/2009. (XII.5.) önkormányzati rendelet vonatkozásában
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a) az avar- és kerti hulladék égetését nem szombati napokon 16-18 óra között, keddi napokon
06-18 óra között, csütörtöki napokon 06-10 óra között végzi el,
b) az avar- és kerti hulladék égetése során 60 percet meghaladó időtartamban füstöl.
A tiltott közösségellenes magatartás elkövetője 150.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
A községi címer és zászló alapításáról, valamint használatának rendjéről szóló 6/1998.
(IV.15.) önkormányzati rendelet vonatkozásában
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az
engedélytől eltérő vagy közösséget sértő módon használja fel.
A tiltott közösségellenes magatartás elkövetője 150.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
Tiltott, közösségellenes magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények
A képviselő-testület által meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető.
A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.
Eljárási szabályok
A tiltott, közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást bármely személy
vagy szervezet bejelentése alapján kell lefolytatni. A bejelentést az önkormányzat hivatalánál
kell megtenni.
A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a
Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg.
Alsószölnök, 2012. július 5.
Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

5. számú melléklet
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (VII. 24. önkormányzati rendelete
egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról

Alsószölnök
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) és 143. § (4) bekezdés e)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Alsószölnök község területén az e
rendeletben meghatározott cselekmények valamelyikét elköveti.

2. A tiltott, közösségellenes magatartások fogalma, szankciója
2. § E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartás az a cselekmény vagy
mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre
vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, azonban a
közösségi együttélés elveinek biztosítása érdekében azt e rendelet tiltott, közösségellenes
magatartásnak minősíti.
3. § Az e rendeletben foglalt tiltott, közösségellenes magatartást megvalósító természetes
személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli szervezetekkel szemben 150.000Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

3. Önkormányzati jelkép jogosulatlan használata
4. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az, aki az önkormányzat jelképeit
jogosulatlanul, a községi címer és zászló alapításáról, valamint használatának rendjéről szóló
6/1998. (IV.15.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérően vagy a
közösséget, önkormányzatot sértő módon használja.
4. Állattartásra vonatkozó helyi szabályok megszegése
5. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az, aki
a) a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén, valamint természeti vagy védett
területen felügyelet nélkül elengedi, kóborolni hagyja,
b) ebtartással anyagi kárt okoz, mások testi épségét, egészségét veszélyezteti.

5. Levegő minőségének védelmével összefüggő helyi szabályok megszegése
6. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az, aki
a) az avar- és kerti hulladék égetését nem szombati napokon 16-18 óra között, keddi napokon
06-18 óra között, csütörtöki napokon 06-10 óra között végzi el,
b) az avar- és kerti hulladék égetése során 60 percet meghaladó időtartamban füstöl.
6. Eljárási rendelkezések
7. § (1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete, polgármestere jelzése alapján kell
lefolytatni, ide értve bármely személy vagy szervezet jelzése alapján történő észlelést és
jelzést is.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása
tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
(3) A tiltott, közösségellenes magatartás eljárási szabályaira a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
7. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet 2012. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybalépést követően elkövetett cselekményekre kell
alkalmazni.
Alsószölnök, 2012. július 9.

Monek Zsolt
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Kihirdetve: 2012. július 24.
Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

6. számú melléklet
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012.(VII.24.) önkormányzati rendelet
a környezetvédelemről szóló 15/2009. (XII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikke (1) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46. §. (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§ A környezetvédelemről szóló 15/2009. (XII.5.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Zajt keltő munkák végzése (különösen: fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép, stb. használata) 21.00-06.00 óra között, szombaton 21.00 órától vasárnap 08.00 óráig,
vasárnap 11.00 órától hétfő 06.00 óráig.”

Záró rendelkezések
2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba,
3.§A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel gondoskodik.
4. § Ezen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Alsószölnök, 2012. július 9.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Monek Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetése 2012. július 24-én megtörtént.

Alsószölnök, 2012. július 24.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

7. sz. melléklet
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2012. július 9-én tartandó ülésére

Tárgy: A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
rendelet megalkotása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérő
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás)
nevében nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Szentgotthárd város és térsége területén a
települési folyékony hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése tárgyú
közszolgáltatási szerződés megkötése céljából. A sikeres közbeszerzési eljárás után a társulás
2012. március 22-én szerződést kötött az eljárás nyertesével, a Lenti Hulladékkezelő Kft.-vel.
A kötelező közszolgáltatás Alsószölnök község közigazgatási területére is kiterjed.
Erről a kötelező önkormányzati feladatról az önkormányzat eddig hivatalosan nem
gondoskodott és a közszolgáltatásra vonatkozóan rendeletet sem alkotott.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hgt.) foglaltak
alapján:
21.§ (1) A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.
(3) A közszolgáltatás kiterjed
b) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a
települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására;
22. § (1) A települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében, e
törvény céljainak és alapelveinek figyelembevételével együttműködnek egymással.
Együttműködésük tartalmát és feltételeit együttműködési vagy a társulási törvény szerinti
társulási szerződésben állapítják meg.
23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen
belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos
ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó
speciális szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a
közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és feltételeit;

e) a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési önkormányzati
feladat- és hatáskört;
f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás
ingyenességét;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket;
24. § (1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak végrehajtása
érdekében hozott önkormányzati rendeleteiben - törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban
előírtaknál szigorúbb hulladékgazdálkodási előírásokat is meghatározhat.
(2) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a
szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei
önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a felügyelőségnek véleményezésre megküldi.
A felügyelőség szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési
önkormányzatot.
Fenti jogszabályi előírás alapján elkészült a rendelet-tervezet, mely a Hgt. 24.§.(2)
bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve véleményezésre megküldésre került a
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez,
tájékoztatás céljából a Vas Megyei Önkormányzathoz.
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható
következményeiről, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: a szennyező fizet elvének érvényre juttatása
- gazdasági hatása: a szennyező fizet elvének érvényre juttatása.
- költségvetési hatása: szállítás költsége kiadásként jelentkezik
b) környezeti és egészségi következmények: a közszolgáltatás által biztosított lesz a
folyékony hulladék szakszerű elszállítása, környezetbe kerülésének megakadályozása.
Tiszta, egészséges környezet biztosítása.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indokolás
A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló rendelet
megalkotásának célja: Teremtse meg a lakosság számára a tiszta, egészséges környezet
biztosításának feltételeit.
3. Véleményeztetés
A rendelet tervezet a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24.§.(2)
bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve véleményezésre megküldésre került a
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. A
hatóság a rendelettervezettel kapcsolatban észrevételt nem tett.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását.
Alsószölnök, 2012. június 28.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

8.sz. melléklet
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (VII.24.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének figyelembe vételével a
következőket rendeli el:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja a természetes környezet és az emberi egészség védelme, a környezeti és
közegészségügyi veszélyek kiküszöbölése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 4. § g) pontjában meghatározott, a szennyező fizet
elvének érvényre juttatása.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok érvényesülése érdekében valamennyi ingatlan
tulajdonosa, birtokosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz
szakszerű elhelyezéséről és ártalmatlanító helyre történő elszállíttatásáról, illetve a
közszolgáltatás díjának megfizetéséről.
2. §
(1) A rendelet hatálya a szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével
összefüggő kötelező közszolgáltatásra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya Alsószölnök község közigazgatási területén az ivóvíz-közműhálózatból
ivóvízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára terjed ki,
akinek az ingatlanán keletkező szennyvizet nem a szennyvíz-közműhálózatba vagy egyedi
szennyvíztisztító berendezésbe bocsátják ki (a továbbiakban: közszolgáltatást igénybevevő).
3. §
A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az ipari szennyvizek azon részére, amelyek összetételük vagy komponens(ek) tekintetében
a mindenkori jogszabályban meghatározott koncentráció feletti szennyező anyaggal
szennyezett vizek, és a közcsatorna hálózatba nem vezethetők be,
b) törvény, ágazati rendelet alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok,
szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására.

4. §
E rendelet alkalmazásában
a) szennyvíz: a lakossági ivó és háztartási, valamint a gazdálkodó szervezetek szociális célú,
(ivó, tisztálkodási, egészségügyi) vízhasználatából keletkező, más eredetű szennyvizekkel
nem keveredett kommunális szennyvíz.
b) ipari szennyvíz: a gazdálkodó szervezetek működése során keletkező, nem kommunális
szennyvíz, valamint a lakosság nem háztartási célú vízhasználatából keletkező,
technológiából származó ipari szennyvíz.
c) Közszolgáltató: a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hksz.) alapján
lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese, a Lenti Hulladékkezelő Kft. (székhelye: 8960
Lenti, Petőfi Sándor út 4., cégjegyzékszáma:20-09-068571).

Szennyvizek elhelyezése
5. §
(1) Amennyiben az ingatlannak a szennyvíz-közműhálózatra történő rákötése nem lehetséges,
vagy nem történt meg, a közszolgáltatást igénybevevő köteles gondoskodni az ingatlanán
keletkező szennyvíz zárt rendszerű gyűjtéséről, és köteles annak rendszeres, szükség szerinti
elszállítását és ártalmatlanítását az e rendeletben foglaltak betartásával elvégeztetni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa a keletkező szennyvizet saját szennyvíztisztító alkalmazásával is
elhelyezheti.
(3) A talajba szennyvíz nem vezethető, szikkasztót alkalmazni nem lehet.
(4) A szennyvíz elhelyezésére egyebekben a hatályos környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi tárgyú jogszabályok, valamint az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
6. §
(1) Alsószölnök Község Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező szennyvizek
összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás
útján biztosítja.
(2) Az elszállított szennyvíz kizárólagosan igénybe vehető ártalmatlanító (leürítési) helye: a
Zalavíz ZRt. Lenti szennyvíztisztító telepe.
II. FEJEZET
A közszolgáltatási szerződés
7. §
(1) A Közszolgáltatóval a szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás biztosítására a
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, mint a Hksz. alapján a

hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást – Alsószölnök
község közigazgatási területére is kiterjedően – lefolytató ajánlatkérő 10 évre szóló szerződést
köt.
(2) A szerződésnek a Hksz. közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozó előírásain túl
tartalmaznia kell:
a) a begyűjtött folyékony hulladék mennyiségéről és a begyűjtés idejéről ingatlanonkénti
nyilvántartási vezetési kötelezettséget;
b) az ártalmatlanító hely/szennyvízkezelő mű megnevezését;
c) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.
(4) A közszolgáltatási szerződés felmondására a Hksz. 16. § (2)-(6) bekezdését kell
alkalmazni azzal, hogy a felmondási idő 6 hónap akkor, ha a szerződést a Közszolgáltató
mondja fel. A felmondási idő alatt a közszolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni.
(5) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal az Önkormányzat újabb pályázatot ír
ki a közszolgáltatás ellátására.
(7) A Képviselő-testület a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés
végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli.

A közszolgáltatást igénybevevő kötelezettségei
8. §
(1) A közszolgáltatást igénybevevő köteles a közszolgáltatást megfelelő rendszerességgel és
időben elvégeztetni, az ingatlanon keletkező szennyvizet kizárólag a Közszolgáltatónak
átadni. A közszolgáltatást igénybevevő a szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel
nem végeztetheti.
(2) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges
feltételeket biztosítani. E körben köteles különösen biztosítani a gyűjtőhely
megközelíthetőségét a szállítójármű számára.
(3) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben és
a közszolgáltatási szerződésben szabályozott módon kiegyenlíteni.
(4) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója mentesül a közszolgáltatás igénybevételére
vonatkozó kötelezettsége alól, ha
a) beépítetlen ingatlanán szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban a
Közszolgáltatónak bejelenti;
b) az ingatlanán történő szennyvízkezelés és ártalmatlanítás egyedi szennyvíztisztító
berendezéssel a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően történik, és ennek tényét
a berendezés üzembe helyezését követő tizenöt napon belül a Közszolgáltatónak írásban
bejelenti;
c) az ingatlana a közműves ivóvízhálózatba nincs bekötve.
(5) Közműpótlóba csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz
vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot
vagy egyéb olyan anyagot, tárgyat elhelyezni, amely a szennyvíz begyűjtését, az azt végző

vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep
rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát veszélyezteti.
(6) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanonként köteles személyes adatait (név, lakcím,
születési helye és ideje, anyja neve) és az azokban bekövetkezett változást nyolc napon belül
bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(7) A közszolgáltatást igénybevevő köteles a Közszolgáltatónak nyolc napon belül
bejelenteni az ingatlan szennyvíz-közműhálózatra történő rácsatlakozását.
(8) A gazdálkodó szervezet, amely a folyékony hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson
kívül gondoskodik, köteles a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett írásban nyilatkozni
és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.
(9) A közszolgáltatást igénybe vevő kötelezettségeire az e rendeletben meghatározottakon túl
a Hgt. 13. § (1)-(2) bekezdése, 20. §-a irányadók.
(10) A közszolgáltatást igénybevevő és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre.

A Közszolgáltató kötelezettségei
9. §
(1) A Közszolgáltató alapvető kötelezettségeit a Hksz. és a közszolgálati szerződés
tartalmazzák.
(2) A Közszolgáltató a beérkezett és teljesített közszolgáltatási igényekről továbbá az
elszállított szennyvíz mennyiségéről köteles naprakész nyilvántartást vezetni, és abból az
Önkormányzat kérésére adatot szolgáltatni.
(2) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartását Közszolgáltató három évig megőrzi.
(3) A Közszolgáltató a Hgt. 23. § g) pontjában meghatározott, a közszolgáltatással
kapcsolatos adatok kezelésére jogosult.
(4) A Közszolgáltató a szennyvíz szállításában részt vevő gépjárművek típusáról, forgalmi
rendszámáról és névleges térfogatáról az Önkormányzatot tájékoztatja.
(5) Szolgáltató köteles jelezni az Önkormányzat jegyzőjének, ha tevékenysége során az e
rendeletben foglaltak megsértését tapasztalja.
(6) A Közszolgáltató a települési folyékony hulladékok közül csak azokat szállíthatja el,
amelyeknek a szennyvíztisztító telepre történő beszállításához engedéllyel rendelkezik. A
közszolgáltató köteles a közszolgáltatás elvégzéséért számlát adni az igénybevevő részére,
amely számlát a közszolgáltatást igénybe vevő 5 évig visszamenőleg köteles megőrizni és
hatósági ellenőrzés során bemutatni.

A közszolgáltatás díja
10. §
(1) A begyűjtést, szállítást végző Közszolgáltató csak a folyékony hulladék ártalmatlanítását
végző szolgáltató 6. § (2) bekezdésben meghatározott szennyvíztisztító telepére szállíthatja a
szippantott szennyvizet.
(2) A közszolgáltatás igénybevételéért a fogyasztó az önkormányzat rendeletében
megállapított díjat köteles megfizetni, amelynek mértéke bruttó 4.380,- Ft/m3. A díj
magában foglalja a szennyvíz elszállítási és ártalmatlanítási költségét is.
(3) A Közszolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási díj mértékénél
magasabb díjat nem érvényesíthet.
(4) A Közszolgáltató a szerződést követő minden év november 30. napjáig a következő évre
vonatkozó díj felülvizsgálatát kezdeményezheti.
(5) A közszolgáltatási díjhátralék, késedelmi kamat és egyéb költségek adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősülnek, melyek végrehajtására a Hgt. 26. §-a irányadó.

III. FEJEZET
Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
12. §
Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
Alsószölnök, 2012. július 9.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Monek Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetése 2012. július 24-én megtörtént.
Alsószölnök, 2012. július 24.
Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

9. számú melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészt Alsószölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, másrészt
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök Képviselő-testülete között az alábbiak
szerint:
A megállapodást az együttműködő felek különösen a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet alapján kötik.
Az Áht 27.§ (2) bekezdés alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a
nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik. A szerződő felek
jelen megállapodásban rögzítik
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési
számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos
határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási
feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási
kötelezettségeket,
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.
A megállapodás szabályainak kialakítása
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
- helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására
kiadott
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak
figyelembevételével történt.

I. Általános rendelkezések
1. Felek megállapodnak, hogy a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök (a
továbbiakban: SZNÖ) kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét Alsószölnök
Község Önkormányzatának (a továbbiakban: AKÖ) önkormányzati hivatala segítségével
írásba foglalja.
Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Vas Megyei
Kormányhivatalhoz történő megküldéséről AKÖ önkormányzati hivatala gondoskodik.
AKÖ az SZNÖ működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja. AKÖ az
Alsószölnök, Fő út 19. szám alatti épület ingatlanban kijelölt helyiséget a feladatellátáshoz
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel ingyenesen biztosítja. E helyiség fűtésének,
világításának költségeit AKÖ átvállalja.
2. Az SZNÖ erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények – közmeghallgatás,
lakossági fórum - megtartása érdekében AKÖ a SZNÖ rendelkezésére bocsát ingyenesen,
egy erre a célra alkalmas helyiséget.
3. A SZNÖ egyéb rendezvényei megtartásához AKÖ és/vagy az intézményektől igényelt
helyiségekre vonatkozóan az érintett szervezet vezetőjével kell az igénylésre, használatra
vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni.
4. AKÖ önkormányzati hivatala ellátja a SZNÖ testületi üléseinek előkészítését, a testületi
döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. Az ezt meghaladó feladatok fedezetét
és az egyéb működési költségeket a SZNÖ az állami támogatás és egyéb bevételeiből
biztosítja.
II. Gazdálkodás
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1.1. A költségvetési koncepció elkészítése
1.1.1. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a költségvetési koncepció összeállítását
megelőzően áttekinti a nemzetiségi önkormányzat elnökével a nemzetiségi
önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, várható bevételi
forrásait.
1.1.2. Az elnök a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót legkésőbb a
költségvetési évet megelőző év november 30-áig, a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig benyújtja a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete részére. A koncepcióról alkotott
határozatot az elnök eljuttatja a jegyzőhöz.

1.2.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése.

1.2.1. A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi
önkormányzattal történő kapcsolattartásra AKÖ önkormányzati hivatalának pénzügyi
ügyintézőjét jelöli ki.

1.2.2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a jegyző által előkészített költségvetési határozattervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik
napig nyújtja be a testületnek. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a
nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési és
felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön
jogszabályban meghatározott rend szerint. A nemzetiségi önkormányzat elemi
költségvetését a nemzetiségi önkormányzat hagyja jóvá. A nemzetiségi önkormányzat
évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja
meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
2.1.

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A testület - az első
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa
megbízott pénzügyi ügyintéző) készíti elő.
3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

A költségvetés végrehajtása. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat AKÖ önkormányzati hivatala látja el.
Kötelezettségvállalás rendje. A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai
terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A
kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy
a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a
fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után
történhet.
Utalványozás: A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra)
kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő
jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az
utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
Ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat
kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a helyi önkormányzat
önkormányzati hivatalának jegyző által megjelölt, arra jogosult személy írásban
jogosult. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon
személy nem végezheti.
Érvényesítés: Az érvényesítést a helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának
jegyzője által megjelölt, arra jogosult személy írásban jogosult végezni.

3.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái
3.2.1. A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi
önkormányzat által választott számlavezetőnél vezeti, mellyel kapcsolatos
adminisztratív feladatokat AKÖ önkormányzati hivatalának pénzügyi ügyintézője
végzi.
3.3. Pénzellátás
3.3.1. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési
törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.
3.3.2. Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha
az önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat
(szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon de. 10.00
óráig AKÖ önkormányzati hivatala pénzügyi irodáján jelzi.
4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
4.1. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje.
4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési
koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás
tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő
előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az elkészített zárszámadási
határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig
terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot
alkot. A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a nemzetiségi
önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat
felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti
bontásban és összesítve, és a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
vagyonkimutatást. AKÖ önkormányzati hivatala közreműködik a végrehajtásban.
4.2.

Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

4.2.1. AKÖ önkormányzati hivatala a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat,
szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat
elnöke – vagy e feladattal megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követő hó 5.
napjáig az önkormányzati hivatal pénzügyi ügyintézőjének leadni.
4.2.3. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott
adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való
tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, a
helyi önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős.

4.2.4. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló
vagyontárgyakról nyilvántartást AKÖ önkormányzati hivatala vezet. A leltározáshoz,
selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a
nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a jegyző által írásban kijelölt munkatárs
számára.

4.3. Egyéb rendelkezések
4.3.1. A települési önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok
vonatkoznak a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodására.
4.3.2. A nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a helyi önkormányzat nem felel.
4.3.3. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi
önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával kapcsolatos további szabályokat,
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket
és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, a helyi
nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, a helyi
nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának meghatározott szabályait,
különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket, a helyi
nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat,
feltételeket, szabályokat az Áht. 27.§ (2) bekezdése, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.§ (2)
bekezdés a./ pontja alapján FKÖ önkormányzati hivatalának vonatkozó szabályzata
tartalmazza.
Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az
együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.
A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.
Az együttműködési megállapodást Alsószölnök Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 44/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozatával,
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök Képviselő-testülete a 16/2012. (V.30.) sz.
nemzetiségi önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg, a 2011. I. 14. keltezésű együttműködési
megállapodás hatályát veszti.

Jelen megállapodás mindkét fél aláírásának együttes megléte napján lép hatályba.

Alsószölnök, 2012. július 9.

Monek Zsolt
polgármester
Alsószölnök Község Önkormányzata
képviseletében

Alsószölnök, 2012. május 30.

Treiberné Doncsecz Ildikó
elnök
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat
képviseletében

1. sz. melléklet

Utalványozási, ellenjegyzői és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott személyek:

1. Utalványozás:

Treiberné Doncsecz Ildikó .elnök, Lázár Gábor elnökhelyettes

2. Ellenjegyzés:

Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó

3. Érvényesítés:

Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó

4. Szakmai teljesítési igazolás: Treiberné Doncsecz Ildikó elnök,
Lázár Gábor elnökhelyettes

10. számú melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészt Alsószölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, másrészt
Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök Képviselő-testülete között az alábbiak
szerint:
A megállapodást az együttműködő felek különösen a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet alapján kötik.
Az Áht 27.§ (2) bekezdés alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a
nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik. A szerződő felek
jelen megállapodásban rögzítik
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési
számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos
határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási
feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási
kötelezettségeket,
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.
A megállapodás szabályainak kialakítása
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
- helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására
kiadott
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak
figyelembevételével történt.

I. Általános rendelkezések
1. Felek megállapodnak, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök (a
továbbiakban: NNÖ) kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét Alsószölnök
Község Önkormányzatának (a továbbiakban: AKÖ)
önkormányzati hivatala
segítségével írásba foglalja.
Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Vas Megyei
Kormányhivatalhoz történő megküldéséről AKÖ önkormányzati hivatala gondoskodik.
AKÖ az NNÖ működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja. AKÖ az
Alsószölnök, (Fő út 19. 2. ajtó) szám alatti épület ingatlanban kijelölt helyiséget a
feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel ingyenesen biztosítja. E helyiség
fűtésének, világításának költségeit AKÖ átvállalja.
2. Az NNÖ erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények – közmeghallgatás,
lakossági fórum - megtartása érdekében AKÖ a NNÖ rendelkezésére bocsát
ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget.
3. A NNÖ egyéb rendezvényei megtartásához AKÖ és/vagy az intézményektől igényelt
helyiségekre vonatkozóan az érintett szervezet vezetőjével kell az igénylésre,
használatra vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni.
4. AKÖ önkormányzati hivatala ellátja a NNÖ testületi üléseinek előkészítését, a testületi
döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel,
gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. Az ezt meghaladó
feladatok fedezetét és az egyéb működési költségeket a NNÖ az állami támogatás és
egyéb bevételeiből biztosítja.
II. Gazdálkodás
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1.1. A költségvetési koncepció elkészítése
1.2.3. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a költségvetési koncepció összeállítását
megelőzően áttekinti a nemzetiségi önkormányzat elnökével a nemzetiségi
önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, várható bevételi
forrásait.
1.2.4. Az elnök a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót legkésőbb a
költségvetési évet megelőző év november 30-áig, a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig benyújtja a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete részére. A koncepcióról alkotott
határozatot az elnök eljuttatja a jegyzőhöz.

1.3.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése.

1.3.1. A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi
önkormányzattal történő kapcsolattartásra AKÖ önkormányzati hivatalának pénzügyi
ügyintézőjét jelöli ki.
1.3.2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a jegyző által előkészített költségvetési határozattervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik

napig nyújtja be a testületnek. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a
nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési és
felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön
jogszabályban meghatározott rend szerint. A nemzetiségi önkormányzat elemi
költségvetését a nemzetiségi önkormányzat hagyja jóvá. A nemzetiségi önkormányzat
évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja
meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
2.2.

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A testület - az első
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa
megbízott pénzügyi ügyintéző) készíti elő.
3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

3.1.6.

A költségvetés végrehajtása. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat AKÖ önkormányzati hivatala látja el.
3.1.7. Kötelezettségvállalás rendje. A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai
terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A
kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy
a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a
fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után
történhet.
3.1.8. Utalványozás: A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra)
kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő
jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az
utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
3.1.9. Ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat
kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a helyi önkormányzat
önkormányzati hivatalának jegyző által megjelölt, arra jogosult személy írásban
jogosult. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon
személy nem végezheti.
3.1.10. Érvényesítés: Az érvényesítést a helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának
jegyzője által megjelölt, arra jogosult személy írásban jogosult végezni.

3.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái
3.2.2. A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi
önkormányzat által választott számlavezetőnél vezeti, mellyel kapcsolatos
adminisztratív feladatokat AKÖ önkormányzati hivatalának pénzügyi ügyintézője
végzi.
3.4. Pénzellátás
3.4.1. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési
törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.
3.4.2. Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha
az önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat
(szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon de. 10.00
óráig AKÖ önkormányzati hivatala pénzügyi irodáján jelzi.
4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje.
4.2.1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési
koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás
tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő
előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az elkészített zárszámadási
határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig
terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot
alkot. A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a nemzetiségi
önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat
felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti
bontásban és összesítve, és a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
vagyonkimutatást. AKÖ önkormányzati hivatala közreműködik a végrehajtásban.
4.3.

Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

4.3.1. AKÖ önkormányzati hivatala a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
4.3.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat,
szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat
elnöke – vagy e feladattal megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követő hó 5.
napjáig az önkormányzati hivatal pénzügyi ügyintézőjének leadni.
4.3.3. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott
adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való
tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, a
helyi önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős.
4.3.4. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló
vagyontárgyakról nyilvántartást AKÖ önkormányzati hivatala vezet. A leltározáshoz,
selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a

nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a jegyző által írásban kijelölt munkatárs
számára.
4.3. Egyéb rendelkezések
4.3.4. A települési önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok
vonatkoznak a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodására.
4.3.5. A nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a helyi önkormányzat nem felel.
4.3.6. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi
önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával kapcsolatos további szabályokat,
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket
és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, a helyi
nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, a helyi
nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának meghatározott szabályait,
különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket, a helyi
nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat,
feltételeket, szabályokat az Áht. 27.§ (2) bekezdése, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.§ (2)
bekezdés a./ pontja alapján AKÖ önkormányzati hivatalának vonatkozó szabályzata
tartalmazza.
Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az
együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.
A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.
Az együttműködési megállapodást Alsószölnök Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 45/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozatával,
Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök Képviselő-testülete a 11/2012. (V.30.) sz.
nemzetiségi önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg, a 2011. január 10. keltezésű
együttműködési megállapodás hatályát veszti.
Jelen megállapodás mindkét fél aláírásának együttes megléte napján lép hatályba.
Alsószölnök, 2012. július 9.

Monek Zsolt
polgármester
Alsószölnök Község Önkormányzata
képviseletében

Alsószölnök, 2012. május 30.

Czuczainé Skaper Hilda
elnök
Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviseletében

1. sz. melléklet

Utalványozási, ellenjegyzői és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott személyek:

1. Utalványozás: Czuczainé Skaper Hilda elnök, Treiber Tamásné elnökhelyettes
2. Ellenjegyzés: Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
3. Érvényesítés: Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
4. Szakmai teljesítési igazolás: Czuczainé Skaper Hilda elnök, Treiber Tamásné
elnökhelyettes

11. számú melléklet
Előterjesztés és indokolás
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.07.09-i ülésére
Tárgy: Szándéknyilatkozat a Közös Hivatal létrehozásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2012. (II.07.) sz. Képviselőtestületi határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy támogatja Apátistvánfalva,
Kétvölgy, Orfalu községek önkormányzatai Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu
Községek Körjegyzőségéhez 2013.01.01-jével történő csatlakozását.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az érintett hat polgármester e kérdéskörben
további tárgyalásokat folytatott, amelynek eredményeként az előbbiekben említett határozat
pontosításáról döntöttek.
Megállapodtak abban, hogy a fúzióra az új önkormányzati törvény, azaz Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: új Ötv.) 85. § (10)
bekezdése alapján kerülhet sor.
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy Orfalu községek
önkormányzatai tehát az új Ötv. szerint kívánják létrehozni az önkormányzatok hivatalát, azaz
a Közös Hivatalt, amelynek székhelye Alsószölnök, Fő út 19. lesz.
Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és javaslom az
alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
……/2012. (.. ) képviselő-testületi határozat
I. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2012. (II.07.) sz. képviselőtestületi határozatát hatályon kívül helyezi.
II. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013.
január 01-jétől hatályos 85. § (10) bekezdése figyelembevételével – támogatja
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu községek
önkormányzatai által történő Közös Hivatal létrehozását a következők szerint:
A Közös Hivatal székhelye 9983 Alsószölnök, Fő út 19. lesz.
A Közös Hivatal létrehozásáról 2013.01.01-jétől számított 60 napon belül állapodnak meg
az érintett önkormányzatok.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, körjegyző
Alsószölnök, 2012.07.04.
Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

12. számú melléklet

BESZÁMOLÓ

a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános
Iskola és Óvoda 2011/2012-es tanévének II. félévi
munkájáról

1. A 2011/2012-es tanév vége a statisztika tükrében:
Pedagógus és egyéb foglalkoztatottak:
Pedagógus létszám: 11 fő főállású pedagógusunk van, ebből 1 fő igazgató, 1 fő
igazgatóhelyettes.
Egyéb foglalkoztatottak létszáma: 2 fő főállású technikai dolgozó.
A tanév során a létszámban változás nem történt.
Pedagógusok átlagos heti óraszáma: 25 óra/hét.
Túlórák száma: 29 óra/hét.
A létszám tekintetében elmondható, hogy közel 1,5 státusznyi órát tartós
helyettesítéssel látunk el. Iskolánk valamennyi pedagógusa folyamatos és
állandó túlterheltségben dolgozik.

A 2011/2012-es tanévben 63 tanuló fejezte be az évet, 34 fő az alsó tagozaton,
29 fő a felső tagozaton. A napközis tanulók létszáma 19 fő volt.
A 2012/2013-as tanévre beiratkozott 1. osztályos tanulók száma: 10 fő.
A 2011/2012-es tanév II. félévének tanulmányi eredménye iskolánkban:
- az 1. osztályban kiválóan teljesített 3, jól teljesített 3 tanuló
- a 2. osztályban kitűnő 2, jól teljesített 1 tanuló, átlag: 4,32
- a 3. osztályban kitűnő 3, jeles 1 tanuló, átlag: 4,51
- a 4. osztályban kitűnő 4, jeles 2 tanuló, átlag: 4,62
- az 5. osztályban kitűnő 1, jeles 2 tanuló, átlag: 4,41
- a 6. osztályban kitűnő 2, jeles 2 tanuló, átlag: 4,54
- a 7. osztályban jeles 1 tanuló, átlag: 4,29
- a 8. osztályban kitűnő 1 tanuló, átlag: 4,20
Tanulóinkból 48 tanuló példás, 13 tanuló jó, 2 változó magatartású. A
szorgalmat illetően 28 tanuló szorgalma példás, 23 jó, 11 tanuló szorgalma
változó, 1 tanulóé pedig hanyag.
Iskolánk tanulmányi átlaga 4,41 lett, mely jónak mondható. Kitűnő 16, jeles (4,7
feletti) 12 tanulónk lett, melynek szintén nagyon örülünk.
Iskolánk tanulói a második félév során 99 dicséretet (vannak ebben tantárgyi és
osztályfőnöki dicséretek aktív tanulásért, közösségi munkáért, számos
fellépésért, rendezvényeken való szereplésért, 5 igazgatói dicséret, illetve 1
nevelőtestületi dicséret) és 10 figyelmeztetést kaptak.

Egy sajnálatos megállapítást is kell tennünk: a második félévben jelentősen nőtt
a mulasztások száma. Az összes hiányzás a II. félév során 277 nap, az egy főre
jutó mulasztási átlag 4,39 nap.

Továbbtanulási mutatók:
A felvételi lapokat a Közoktatási Információs Irodához Győrbe továbbítottuk.
A nyolcadik osztályból a jelentkezések megoszlása iskolatípusok szerint:
Végzős tanulók száma: 7 fő.
Szakközépiskolában tanul tovább: 5 fő.
Szakiskolában folytatja tanulmányait: 2 fő.
Valamennyi végzős tanulónkat az általa első helyen megjelölt intézménybe
vették fel.
A tanév rendjét a Magyar Közlönyben megjelentek szerint határoztuk meg
Munkatervünkben. Tanítási napok száma: 183 nap volt, emellett - a közlönyben
megjelentek alapján - 5 tanítás nélküli munkanap volt a tanév során iskolánkban.

2. Óvoda:
A nevelési évben a gyermekek eljutottak a szlovéniai gradi és kuzmai óvodába,
ahol közös foglalkozáson vettek részt. Háromszor voltak színházi előadáson
Szentgotthárdon. 2012. május 18-án 2012. május 18-án a szentgotthárdi és
környékbeli óvódások a II. Ovilimpia keretében, az ötkarikás játékok
szellemében versenyeztek együtt. Számos sportágban mutathatták meg
tudásukat. A sok-sok játék után a felsőszölnöki gyerekek is átvehették a jól
megérdemelt jutalmakat: több korosztályban, az összes versenyszámban díjazták
őket, így többen, hatalmas mosollyal, büszkén viselt éremmel a nyakukban
térhettek haza a szentgotthárdi ovi udvaráról.
Látogatásaink alkalmából meggyőződtünk arról, hogy a felsőszölnöki óvodában
a gyermekek jó körülmények között, megfelelő feltételek biztosítása mellett
fejlődhetnek.

3. A nevelő-oktató munka értékelése:
A munkatervben szereplő feladatokat folyamatosan figyelemmel kísértük, azok
elkészültét pedig ellenőriztük. A második félévben különös figyelmet
fordítottunk a továbbtanuló diákok tájékoztatására, felkészítésére, valamint a
továbbtanulási dokumentumok továbbítására.
Az első osztályosok beiskolázásával kapcsolatban elmentünk az óvodákba,
tájékoztattuk a szülőket, nyílt napot is szerveztünk az érdeklődőknek.
Az iskolavezetés nevében köszönöm valamennyi kollégám helytállását, melyet a
második félév során tanúsított. Nevelőtestületünk a munkatervben szereplő
összes feladatát teljesítette. Minden osztályban a tanítási órákon nyugodt,
szakszerű, jó színvonalú munka folyt. A nevelésben és oktatásban ismereteket
nyújtottak és változatosságot biztosítottak a kirándulások, múzeumlátogatások,
az emlékezetes és tartalmas iskolai ünnepélyek, a sport- és tanulmányi
versenyek, valamint vetélkedők.
A tantárgyfelosztás és az éves munkaterv szerinti feladatterv szerint végeztük a
második félév feladatait is. Figyelembe vettük az egyenlő terhelés szempontjait,
a feladatterv eszerint valósult meg.
Összességében megállapítható, hogy a nevelő-oktató
kiegyensúlyozottság és az eredményesség jellemezte.

munkát

a

Honlapunk szerkesztése, működtetése továbbra is magas színvonalon folyik:
www.kossicsiskola.gportal.hu címen.

2012. március 8-án Schmitt Pált, Magyarország köztársasági elnökét és Dr.
Danilo Türköt, a Szlovén Köztársaság elnökét köszönthettük iskolánkban.
Elsőként igazgatónk az iskola történetéről és jelenlegi oktatási szerkezetéről
tájékoztatta az elnök urakat, majd tanulóink kétnyelvű kulturális műsora
következett. A magas rangú delegáció ezután megtekintette az iskolát. Az
iskolalátogatás végén a két államfő közös sajtótájékoztatót tartott, majd beírt
iskolánk vendégkönyvébe.
2012. március 13-án bemutató foglalkozásra, illetve interaktív órára vártuk a
leendő 1. osztályosokat és szüleiket iskolánkba. Az érdeklődők megtekintették
szépen felújított intézményünket, tájékoztatót kaptak az iskola életéről, a tanulók
kötelező és szabadon választható elfoglaltságairól, az itt folyó oktató-nevelő
munkáról. A nagycsoportosok a program végén ajándékot vehettek át.

2012. március 23-án a Tájoltatás Vas megyében című pályázat keretében
tanulóink rendkívül színvonalas kulturális programon vettek részt. Először a
számos díjjal kitűntetett Szökős Néptáncegyüttes igényes produkcióját
tekinthették meg, majd a Vasi Népdalstúdió műsora következett. A nívós
előadásokat tanulóink és tanáraink vastapssal honorálták.
2012. április 23-án, a Föld Napja alkalmából szervezett országos szemétgyűjtő
akció keretében – melyhez iskolánk ebben az évben is csatlakozott – tanulóink
jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze a közút mentén. Reményeink
szerint ezen akcióval sikerül elérni, hogy a fiatal generációnak is természetessé
váljon környezetünk megóvása.

A pirani nyári nyelvi táborba 10 tanulónk jelentkezett, melynek költségeit
Szlovénia Oktatási- és Sportminisztériuma fedezi.
Tanulóink a második félév során is különböző versenyeken vettek részt,
melyeken ismét szép eredményeket értek el.
A 7-8. osztályos tanulók részére szervezett Országos Tanulmányi Versenyen
2012. április 26-án iskolánk tanulói az alábbi eredményeket érték el: Szlovén
nyelv és irodalomból I. helyezett Bajzek Patrik, II. Zsohár Szabina. Szlovén
népismeretből I. helyezett szintén Bajzek Patrik lett.

2012. április 27-én az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága ebben az évben is - szlovén területi szavalóversenyt rendezett, ezúttal
Szentgotthárdon. Iskolánkat a háziversenyen kiválasztott 10 legszebben szavaló
tanuló képviselte. A kötelező és szabadon választott versek elhangzása után
szakértő zsűri értékelte korcsoportonként a szavalatokat, melynek
eredményképpen tanulóink az alábbi szép helyezéseket érték el: 1-2. osztályos
korcsoportban I. Nagy Eliza, 3-4. osztályos korcsoportban II. Vogrincsics
Arnold, III. Labritz Bálint, az 5-6. osztályos korcsoportban III. Lázár Milán lett.

2012. június 6-án és 7-én felső tagozatos tanulóink Szlovéniában kirándultak a
szlovén Oktatási Minisztérium támogatásából, mag. Valerija Perger
szaktanácsadó asszonynak köszönhetően, melynek során a škocjanskai
cseppkőbarlangot, a sežanai botanikus kertet, a szlovén parlamentet, a Csodák
Palotáját, illetve Ljubljana nevezetességeit tekinthették meg.

Június 14-én az OSZÖ finanszírozásával ösztöndíjban részesült iskolánk minden
tanulója.
2012. június 15-én, tanévünk legnagyobb ünnepén szeretettel indítottuk útnak
ballagó nyolcadikosainkat. A megható ballagási műsort követte az ünnepélyes
tanévzáró. A tanévzáró nemcsak ünnepélyes lezárása egy tanévnek, hanem
egyben számvetés is. Megállunk ünneplőbe öltözve, hogy valóban
ünnepelhessünk. Ünnepeljük meg azt, hogy mi mindent tudtunk megvalósítani.
A kitűnő, illetve jeles tanulmányi eredményű, valamint nem hiányzó tanulóink
idén is jutalomban részesültek.
A 2011/2012. tanévben is folytatódtak a központi mérések. Országos mérés,
értékelés keretében vizsgálják az anyanyelvi és matematikai alapkészségek
fejlődését a 4., 6., 8. évfolyam valamennyi tanulójára kiterjedően. Ugyancsak
vizsgálták a kisebbségi nyelvismeret eredményeit a kétnyelvű és anyanyelvi
nemzetiségi iskolák 4. évfolyamán. A méréseket az Oktatási Hivatal szervezte
szakértők bevonásával 2012. május 30-án.
Köszönet illeti iskolánk szülői munkaközösségét anyagi támogatásért, amit
iskolánk tanulóinak nyújtottak. Ebből a támogatásból biztosított kitűnő, a 4,7
feletti tanulmányi átlagot elért tanulóink, illetve a nem hiányzók jutalmazása.
Szeretnénk megköszönni a fenntartó önkormányzatok támogatását,
közreműködését, amellyel hozzájárultak intézményünk működéséhez.
Támogatásuk úgy érezzük, nem marad viszonzatlanul, mert tanulóink és
felkészítő nevelőink sok szép eredménnyel és elismeréssel büszkélkedhetnek és
járulnak hozzá iskolánk jó hírnevének megőrzéséhez.
Záradék
A tanév végi beszámolót az iskola nevelőtestülete 2012. június 18-án a
tanévzáró értekezleten elfogadta, a fenntartó felé benyújtásra javasolta.
Felsőszölnök, 2012. június 20.
Treiberné Doncsecz Ildikó sk
igazgató

Takács Adrián Donát sk.
igazgatóhelyettes

13. sz. melléklet
Előterjesztés és indokolás
Alsószölnök Község Önkormányzata 2012.07.09-i ülésére

Tárgy: Anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (IX.14.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Rendelet) az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
rendelkezik.
A Rendelet 1 sz. melléklete a „házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidőn kívüli létesítése” esetén fizetendő díjat tartalmazza, melynél az ÁFA is
megjelölésre került.
Mivel ezt a díjat Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége
számlájára kell az ügyfélnek befizetnie, ugyanakkor a Körjegyzőség nem minősül ÁFA
alanynak, ezért az ÁFA-ra való utalást mellőzni szükséges.
Ezen okból javaslom a Rendelet 1. sz. mellékletének alábbiak szerinti módosítását:
„Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítése
esetén fizetendő díj: 19.558,- Ft/alkalom.”

Alsószölnök, 2012.07.04.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Monek Zsolt sk
polgármester

14. sz. melléklet

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012.(VII.24.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló
12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikke (1) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva, az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép:
„Házasságkötés esetén fizetendő díjak
1) Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítése
esetén fizetendő díj: 19.558,- Ft/alkalom.”
Záró rendelkezések
2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
3.§ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel gondoskodik.
4. § Ezen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Alsószölnök, 2012. július 9.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Monek Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetése 2012. július 24-én megtörtént.

Alsószölnök, 2012. július 24.
Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

15.számú melléklet
Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.07.09-i ülésére
Tárgy: Alsószölnök Község Önkormányzata hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
2012.03.01-jén lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
(továbbiakban: Kttv.), melynek 231. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testületnek az
önkormányzat hivatala köztisztviselői számára – meg kell határoznia a hivatásetikai alapelvek
tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és határozattal
fogadja el a hivatásetikai alapelveket, az etikai eljárás szabályait.
Határozati javaslat:
…./2012. (…..) képviselő-testületi határozat:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat hivatala
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek meghatározásáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyta az …..sz. mellékletben meghatározott etikai
alapelveket, az etikai eljárás szabályait.
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, gondoskodjon róla, hogy a hivatásetikai
alapelvekről szóló szabályzatot a hivatal valamennyi köztisztviselője megismerje.

ALSÓSZÖLNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
HIVATALA KÖZTISZTVISELŐIVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT
HIVATÁSETIKAI ALAPELVEK ÉS AZ ETIKAI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
I. ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI NORMÁK
1.) Hűség és elkötelezettség
A köztisztviselő köteles munkáját az Alaptörvény iránti elkötelezettséggel végezni, az
esküjében vállaltakat lelkiismeretesen megtartani. A jogszabályok és a rá vonatkozó
jogszabályok tiszteletben tartásával a jogszerűséget érvényre juttatni.
2.) Nemzeti érdekek előnyben részesítése
A magyar nemzet érdekeinek szolgálata a köztisztviselő munkáján is alapul, ezért szigorúbb
jogi és erkölcsi követelmények között kell teljesítenie feladatát. Döntésében legyen pártatlan,
a valóságnak megfelelő tényeket figyelembe véve járjon el munkájában, és képviselje a
közérdeket.

3.) Igazságos és méltányos jogszolgáltatás
A köztisztviselő köteles a jogszabályok maradéktalan betartására, különösen gondot kell arra
fordítani, hogy más személyek jogai ne sérüljenek döntése meghozatalakor.
Hatáskörét kizárólag abban a körben és célból gyakorolhatja, amelyre a vonatkozó
jogszabályok, rendelkezések, valamint a munkaköri leírás felhatalmazza.
4.) Méltóság, tisztesség
A köztisztviselőnek nemcsak hivatása gyakorlása során, de magánéletében is olyan
magatartást kell tanúsítani, hogy az állampolgárok bizalma ne rendüljön meg a
közigazgatásban, hogy kiérdemelje az állampolgárok, hivatali felettesei és munkatársai
bizalmát, tiszteletét és megbecsülését. Meg kell tartania a magánérdek és a közérdek közötti
egyensúlyt. Tartózkodni kell a hatalommal való visszaéléstől.
A hivatal morális megítélése szempontjából a köztisztviselő nem fogadhat el juttatást,
ajándékot vagy jogosulatlan előnyt az ügyfelektől.
A köztisztviselő köteles munkahelyén kulturált, az általános elvárásoknak megfelelő,
szélsőségektől mentesen öltözködni.
5.) Előítéletektől való mentesség
A közigazgatási feladatai végrehajtása során a köztisztviselő köteles egyenlő bánásmódban
részesíteni az azonos helyzetben lévőket, nemzetiségre, nemre, bőrszínre, etnikai vagy
társadalmi hovatartozásra, nyelvre, vallásra és hitre, politikai meggyőződésre, vagyoni
helyzetre való tekintet nélkül, el kell kerülni a diszkrimináció látszatát is.
Ennek az alapelvnek a mindennapi munka során érvényesülni kell. Az ügyfélbarát
közigazgatás jellemzőjét közvetíteni kell az állampolgárok felé.
6.) Pártatlanság, felelősségtudat
A köztisztviselő tevékenysége során nem lehet részlehajló, hivatali tevékenysége és eljárása
mindenkor elfogulatlan és pártatlan kell, hogy legyen. Nem folytathat közszereplést sem a
munkahelyén, sem a lakóhelyén politikai párt, politikai szervezet vagy mozgalom érdekében.
Tartózkodnia kell az önkényes intézkedésektől, magatartását, munkáját nem irányíthatja sem
személyes, sem családi, sem politikai érdek.
Köteles a külön jogszabályokban rögzített összeférhetetlenségi előírásokat megtartani, az
elfogultság, előnytelen jogszerzés, a hivatallal, hatalommal való visszaélés, a mások által való
befolyásoltság elkerülésének szem előtt tartásával végezni munkáját.
Az esetlegesen felmerülő összeférhetetlenséget – jogszabályi határidő betartásával – mielőbb
fel kell oldani.
Köteles megakadályozni, hogy személyes érdekei ütközzenek a közhivatali feladataival, meg
kell előzni a lehetséges érdekkonfliktust.
7.) Szakszerűség, együttműködést
A köztisztviselőnek saját, valamint munkáltatója által biztosított lehetőségeihez mérten
szakmai tudását, képességeit folyamatosan fejlesztenie kell. Elvárható tőle, hogy az ügyfelek,

hivatali felettesei, társszervek munkatársai, a közgyűlés tagja, valamint saját munkatársai
számára minden esetben naprakész tájékoztatást adjon a közigazgatást érintő kérdésekkel
kapcsolatban. Munkája során ügyelnie kell a határidők betartására.
8.) Intézkedések megtételére irányuló arányosság és védelem
A köztisztviselőnek döntései során biztosítania kell, hogy a meghozott intézkedések
arányosak legyenek az elérni kívánt céllal. Kerülni kell az ügyfelek jogainak korlátozását, ha
az nincs ellentétben az elérni kívánt céllal. Köteles megtartani és tiszteletben tartani a
magánszemélyek érdekei és az általános közérdek közötti egyensúlyt.
Munkája során figyelemmel kell lenni az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottakra, amely nem tesz lehetővé semmilyen
különbségtételt az emberek között.

II. VEZETŐKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT TOVÁBBI ETIKAI ALAPELVEK
A hivatal vezető-beosztású köztisztviselőivel szemben az általános magatartási szabályokon
túl további speciális követelményeket is támaszt a törvény.
1.) Példamutatás
A vezető személyes példamutatásával köteles motiválni a beosztott munkatársait a
jogszabályban előírt, vagy a hivatal által elvárt kötelezettségeinek teljesítésére, a folyamatos
szakmai tudás megszerzésére, az önképzésre.
A vezetőtől elvárható, hogy önmagával szemben a legmagasabb követelményeket támassza,
ennek érdekében törekednie kell az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására, a meglévő
tudás elmélyítésére, saját ismereteinek továbbfejlesztésére.
A vezető a munkatársaival közösen elért eredményeket ne minősítse kizárólag saját
eredményének, a beosztottaktól származó hasznosítható ötleteket, javaslatokat érdemük
szerint méltassa, ismerje el.
2.) Szakmai szempontok érvényesítése
A vezető-beosztású köztisztviselőnek törekednie kell arra, hogy az általa vezetett szervezeti
egység tekintélye, elismertsége növekedjen, ugyanakkor kerülni kell más szervezeti egység
megalapozatlan bírálatát, a rivalizálást, a személyeskedést. A nézeteltérések tisztázásánál a
tárgyszerűségre kell törekedni.
Csak a szolgálati út és a legális eszközök igénybe vétele számít etikus magatartásnak.
Szakmai és közéleti fórumokon képviselje a pártatlan közigazgatás érdekeit,
megnyilvánulásaival erősítse a szakma tekintélyét, legyen fogékony a megalapozott
bírálatokra a további fejlődés érdekében.

3.) Számonkérési kötelezettség
A vezető utasítási jogával köteles körültekintősen élni, törekednie kell beosztottjai
tulajdonságainak megismerésére, hogy utasításainak teljesítése az adott személynél ne keltsen
indokolatlan konfliktus helyzetet.

A munkatársak közötti munkamegosztás során törekedni kell az egyenlő terhelés
kialakítására.
A feladatok kiosztásánál az egyértelműségre, tárgyilagosságra és a megfelelő hangnemre kell
ügyelni, mivel a sikeres vagy sikertelen teljesítésért a felelősség a vezetőt terheli.
Az elvégzett feladatok számonkérése során a szükséghez mérten határozottan, de mindig
igazságosan lépjen fel, tisztelve a beosztottak méltóságát, személyiségi jogait.
Juttassa érvényre az elvárt értékrendet, és ennek alapján támogassa vagy marasztalja el
munkatársait.
A minősítés és teljesítményértékelés során kerülje a szubjektív megítélést, a pozitív vagy
negatív diszkriminációt.
A munkahelyi problémák, konfliktusok feloldásában kellő tapintattal, empátiával és
körültekintéssel, de határozottan kell eljárni.

III. A HIVATÁSETIKAI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben figyelmeztetés vagy megrovás a
kiszabható büntetés, amelyről a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
Ha a hivatásetikai eljárás szabályainak megsértése, vagy következményeinek mértéke nem
egyértelmű, etikai eljárás lefolytatására kerülhet sor. A jegyző az eljárás lefolytatására
háromtagú bizottságot jelöl ki. A bizottság egy elnökből és 2 tagból áll, az elnököt tagjai
sorából maga választja. Szavazategyenlőség esetén az elnököt a jegyző jelöli ki a tagok
sorából. A bizottság feladata az etikai szabálysértés körülményeinek és következményeinek
feltárása és tisztázása. Ezt követően a bizottság javaslatot tesz a jegyző részére a
köztisztviselővel szemben kiszabható büntetésre.
Amennyiben a köztisztviselő magatartása, vagy annak következménye megalapozza a
munkatárs fegyelmi felelősségét, a jegyző kezdeményezésére a Kttv. szabályai szerint
fegyelmi eljárást kell lefolytatni.
A jegyző etikai vétsége esetén az etikai bizottság elnöke az Ügyrendi Bizottság Elnöke, tagjait
a polgármester az önkormányzati képviselők közül jelöli ki.
Az etikai bizottság eljárása azonos a köztisztviselőkkel szemben lefolytatott etikai eljárással.
A szabályzat 2012.08.01. napjától lép hatályba.
Alsószölnök, 2012.07.04.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

