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Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 28-án
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 emlékeztette a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület 2013.
január 17-i ülésén elfogadta azt a határozatot, amely a 2013. január 14-én megtartott
polgármesteri szintű megbeszélésen született megállapodást foglalja magában.
A határozat a 6 rábavidéki szlovén település közös hivatalalakítási szándékát rögzíti.
Ezt a határozatot mind a 6 önkormányzat (Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu,
Kétvölgy, Orfalu, Apátistvánfalva) elfogadta, a döntésről készült és hitelesített
jegyzőkönyvi kivonatot mind a 6 önkormányzat eljuttatta az alsószölnöki körjegyzőhöz.

Az új önkormányzati törvény szerint a közös önkormányzati hivatal felállításához be kell
szerezni a belügyminiszter jóváhagyását, e kérelemhez pedig többek között csatolni kell az
önkormányzatok azonos tartalmú határozatát. A körjegyző asszony összeállította a
jóváhagyás megszerzéséhez szükséges dokumentációt, amelynek postázására nem került
sor.
Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2013. január 24-én futár útján kézbesítette a
legújabb döntését, amely sajnálatos módon arról rendelkezik, hogy Apátistvánfalva
Önkormányzata ismételten visszavonta a korábbi határozatát és kinyilatkoztatja, hogy
Apátistvánfalva Szentgotthárd Város Önkormányzatával kíván közös önkormányzati
hivatalt létrehozni.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Felsőszölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy, Orfalu
községek önkormányzatai továbbra is fenntartják azt a szándékukat miszerint Alsószölnök
székhellyel kívánnak közös önkormányzati hivatalt létrehozni.
Körjegyző asszony ennek figyelembevételével, az új helyzetnek megfelelően ismételten
elkészítette a határozati javaslatot, mely a korábbi 2/2013. számú határozat hatályon kívül
helyezéséről, és az öt rábavidéki szlovén település társulásáról szól.
A polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2013. (I.28.) képviselő-testületi határozat
I.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2013.(I.17.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
II.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal
létrehozására irányuló szándékát kinyilvánítja az alábbiak figyelembevételével:
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu,
Szakonyfalu községek önkormányzatai létrehozzák közös önkormányzati hivatalukat.
2. 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 5 települési
önkormányzat, 7 nemzetiségi önkormányzat működéséhez, valamint kötelező
önkormányzati feladatokhoz, 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 9 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 az öt települési önkormányzat
(Alsószölnök, 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

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 2013. január 28-án (hétfőn) 17
órai kezdettel az önkormányzat hivatali helyiségében ülést tart, melyre ezúton tisztelettel
meghívom.

Napirend

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

Alsószölnök, 2013. január 24.

Monek Zsolt
polgármester

