ALSÓSZÖLNÖK
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. január 17-én megtartott
nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök
Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester
Borbély Tibor alpolgármester
Barabás Attila képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Mákos Imre képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető

Monek Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy mind az 5 megválasztott képviselő-testületi tag jelen van, az ülés
határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibort és
Horváth Zoltánt.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.

Napirend:
1/ Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Napirend tárgyalása
1/ Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2013. I. 14-én a hat
polgármester, a szakonyfalui alpolgármester és az alsószölnöki körjegyző egyeztető
tárgyaláson vettek részt. A megbeszélésen áttekintették a központi költségvetés most már
ismertté vált számadatai alapján az önkormányzatok pénzügyi lehetőségeit.
Megállapították, hogy az apátistvánfalvi állandó kirendeltséget csak úgy tudnák
fenntartani, ha az önkormányzatok a felmerülő plusz költségeket a saját bevételeik terhére
vállalni tudnák. Költségvetési helyzetüket áttekintve erre nem láttak lehetőséget.
Megállapodtak abban, hogy a szlovén települések alsószölnöki székhellyel hoznak létre
Közös Önkormányzati Hivatalt, a nem székhely településeken az ügyfélfogadást

ügyfélszolgálati megbízott útján kell majd teljesíteni, továbbá a költségviselés
vonatkozásában a lakosságszám arányos megoldás legyen a mérvadó. A polgármesteri
szintű megállapodásnak megfelelően a Körjegyző Asszony összeállította a határozati
javaslatot, melyet a polgármester megvitatásra bocsátott. Javasolta az e tárgykörben
korábban született 82/2012.(XI.28.) számú határozat hatályon kívül helyezését, valamint a
határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület rövid véleménycserét követően a napirenddel kapcsolatosan az alábbi
határozatokat hozta:
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:
1/2013. (I.17.) képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 82/2012. (XI.28.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:
2/2013. (I.17.) képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal
létrehozására irányuló szándékát kinyilvánítja az alábbiak figyelembevételével:
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Rábavidéki szlovén települések
(Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu)
önkormányzatai létrehozzák közös önkormányzati hivatalukat.
2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közös önkormányzati hivatal – a jelenlegi
két körjegyzőségi hivatal (Alsószölnök, Apátistvánfalva) adottságait figyelembe véve –
a jobb szakmai, tárgyi, infrastrukturális feltételekkel rendelkező hivatalban kerüljön
kialakításra. Ennek megfelelően a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közös
önkormányzati hivatal székhelye Alsószölnökön legyen.
3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közös önkormányzati hivatal 2013. március
1-jével kerüljön megalakításra.
4. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a nem hivatali székhely településeken az
ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal ügyfélszolgálati megbízottja személyén
keresztül – külön megállapodásban rögzítettek szerint – történjen.
5. A képviselő-testület megállapítja, hogy a közös önkormányzati hivatalnak 6 települési
önkormányzat, 8 nemzetiségi önkormányzat működéséhez, valamint kötelező
önkormányzati feladatokhoz (szociális- és gyermekétkeztetés, falugondnoki
szolgálatok működése, óvodai nevelés, védőnői szolgálat stb.) és önként vállalt
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó feladatokat kell ellátnia.
6. A képviselő-testület az 5. pont és a rendelkezésre álló pénzügyi források
figyelembevételével a hivatali létszámot 10 főben határozza meg.

7. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közös önkormányzati hivatal működésifenntartási költségeit a települési önkormányzatok az alábbiak szerint biztosítják:
a.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a közös önkormányzati hivatal éves
költségvetésében szereplő személyi juttatást és dologi kiadást elsősorban az e célra
biztosított központi költségvetési működési támogatás fedezi.
b. Amennyiben a központi költségvetési működési támogatás a hivatal működésifenntartási kiadásait nem fedezi le teljes mértékben, úgy a közös önkormányzati
hivatal vonatkozásában felmerülő hiány pótlásához a hat települési önkormányzat
(Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu)
lakosságszám-arányos finanszírozással járul hozzá.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: 2013. 03. 01.

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:

Horváth Zoltán

Borbély Tibor

