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99/4/2013. szám. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 18.-án a 
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Gaál István   polgármester 
   Szimon Zoltán alpolgármester 

Dudás György, Gálos Mihály, Kiss István, Kirchknopf Günter, Pék Zsuzsánna képviselők. 
 
 
Meghívottak:  Böhm András  NNÖ Elnöke 
   Szováti Júlia  mb.jegyző 
 
 
Gaál István polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását határozza meg: 
 
 
N a p i r e n d : 

 
1. Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos 

szándéknyilatkozat. 
Előadó: Gaál István polgármester 

2. Kópházi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos határozatok 
visszavonása. 
Előadó: Gaál István polgármester. 

3. Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás 
tervezet. 
Előadó: Gaál István polgármester 

4. Polgármesteri Hivatal megszüntető okirata. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

5. Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata. 
Előadó: Gaál István polgármester 
 

6. Egyebek. 
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1.N a p i r e n d : 

 
 

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos szándéknyilatkozat. 
 
 
Gaál István polgármester: a korábbi testületi ülésen elhangzottaktól a Kópházi Közös 

Önkormányzati Hivatal meghiúsulni látszik, mivel a Kópháza és Harka községek a Harka 

községben működtetni kívánt kirendeltségen foglalkoztatottak létszámában és a közös 

költségek viselésének módjában nem tudtak megegyezni. Ezt követően Harka község 

Képviselő-testülete visszavonta csatlakozási szándékát a Kópházi Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozására, és a község polgármestere megkereste önkormányzatunkat csatlakozási 

szándékával a velük történő közös önkormányzati hivatal létrehozása céljából. Eddig is 

tudtuk, hogy Ágfalva lakosságszáma – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.)  146.§ (3) előírása szerint - az irányadó 2010. évi önkormányzati 

választáskor figyelembe vett lakosságszám alapján meghaladja a 2000 főt, így közös 

önkormányzati hivatal fenntartására nem kötelezett, de az Mötv. 85.§ (7) bekezdése kimondja, 

hogy „A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat 

képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló 

megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi.  

Minden Képviselő társam előtt ismeretes, hogy a település nem kifejezetten határos 

Ágfalvával. A törvény erről úgy rendelkezik, hogy „Közös önkormányzati hivatalt hoznak 

létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét 

legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek 

lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.”, ezen rendelkezés értelmében pedig van 

lehetőség a megalakulásra. Sőt mi több egyfajta kényszerhelyzetben vagyunk, hiszen a 

jogszabályi rendelkezés alapján nem tagadhatjuk meg megállapodás megkötését. 

Ebben az esetben azonban Ágfalva Község lenne a közös Önkormányzati Hivatal 

székhelytelepülése. 

Főszabályként a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett 

települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját 

követő hatvan napon belül állapodnak meg. Átmeneti rendelkezésként a közös hivatalokat a 

Mötv. erre vonatkozó részének hatályba lépését (2013. január 1-ét) követő 60 napon belül kell 

megalakítani, ami azt jelenti, hogy március elsejére meg kell alakulni. 

Az ezzel kapcsolatban előttünk álló, első és legfontosabb feladat egy újabb, de már csak 
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Harka községgel történő közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat 

megtétele. Javasolom a Képviselő-testületnek a nyilatkozat megtételét. 

 

A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
4/2013.(II. 18.) Határozat: 
 
a) Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására – 
tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
84.§ (1) bekezdésében foglaltakra – Ágfalva, Harka települések Közös Önkormányzati 
Hivatalt hozzanak létre Ágfalva székhellyel 2013. március 1-vel.  

b) Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gaál István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére az a) pontban foglaltak 
végrehajtásával kapcsolatban, egyidejűleg felkéri , hogy közös önkormányzati hivatal 
létrehozásának feltételeiről és működéséről szóló megállapodás tervezetét és terjessze a 
testületi ülés elé jóváhagyás céljából. 

 

Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Gaál István polgármester 

 

 

2.N a p i r e n d : 
 
 

Kópházi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos határozatok 
visszavonása. 

 
 
Gaál István polgármester: a jelenleg fennálló esetben egyik következő feladatunk, hogy a 

Kópházi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához kapcsolatos szándéknyilatkozatot 

valamint az ezzel kapcsolatos egyéb határozatainkat visszavonjuk. Kópháza község nem 

jelezte, hogy ebben az esetben csatlakozni kívánna az így megalakuló közös önkormányzati 

hivatalhoz, így annak megalakulása két községgel történik. 

Javasolom a képviselő testületnek a 66/2012.(VII. 26.) , 103/2012.(X.15.) ,115/2012.(XI.29.); 

2/2013.(I.17.) határozatokat visszavonását. 

 

A képviselő-testület  7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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5/2013.(II. 18.) Határozat: 
 

Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kópházi Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásával kapcsolatos határozatok visszavonásásával összefüggő napirendi 
pontot megtárgyalta.. 
A Képviselő-testülete a Kópházi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos 
66/2012.(VII. 26.), 103/2012.(X.15.), 115/2012.(XI.29.); 2/2013.(I.17.) határozatokat 
visszavonja 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Gaál István polgármester 
 
 
 
3.N a p i r e n d : 

 
 

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás. 
 

 

Gaál István polgármester: a Képviselő társaim előtt ismeretes, hogy a megalakulásra 60 nap 

áll rendelkezésre, azaz 2013. március 1-ig meg kell, hogy alakuljon a közös önkormányzati 

hivatal. A rövid határidőre való tekintettel erre a testületi ülésre elkészült a megállapodás 

tervezete is, valamint a polgármesteri hivatal megszüntető okirata, a közös önkormányzati 

hivatal Alapító Okiratának a tervezetével együtt.  

A megállapodás tervezetét a Képviselők kézhez kapták, a megállapodás alapvetéseiben nem 

módosul a Kópházi Közös önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos tervezethez 

képest, a legjelentősebb változást az jelenti, hogy nem került új ember felvételre. A jegyző és 

az aljegyző kérdését is saját állományból oldjuk meg, ez a megállapodásban rögzítésre került. 

Ez számunkra pedig költségmegtakarítást jelent. Illetve a szervezeti felépítés változott abban, 

hogy Harka egy fő köztisztviselőt saját erőből finanszíroz. Amennyiben ellenvetés nincs, úgy 

a magam részéről javasolom elfogadásra. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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6/2013.(II. 18.) Határozat: 
 
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodással kapcsolatos napirendi megtárgyalta, az 
abban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásának feltételeiről és működéséről szóló megállapodás megkötésére, annak aláírására. 
 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
4.N a p i r e n d : 

 
 

Polgármesteri Hivatal megszüntető okirata. 
 

Gaál István polgármester: a megállapodás megkötésével egyidejűleg gondoskodnunk kell a 
törzskönyvi átvezetésről is. Ennek egyik feltétele a polgármesteri hivatal megszüntető 
okiratának az elkészítése, annak elfogadása, mivel ezt is továbbítani kell majd a megállapodás 
aláírását követően a Magyar Államkincstár felé. Az Alapító okirat megszüntetője 
megküldésre kerül a képviselőknek, annak tartalmát megismerhették, a magam részéről 
javasolom elfogadásra. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
7/2013.(II. 18.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalva Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Megszüntető Okiratát elfogadja. 

A testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a törzskönyvi átvezetésről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. február 28.  
Felelős: jegyző 
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5.N a p i r e n d : 

 
 

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata. 
 
 

Gaál István polgármester: a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos alapkövetelmény az 

alapító okirat megléte. Ahogy már mondtam a megalakulásra nagyon rövid idő áll 

rendelkezésre. Harka községben is a héten sor kerül a megállapodás és az alapító okirat 

megtárgyalására. Ahogy a Képviselő társaim láthatták megállapodás egyik mellékletét képezi 

a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirata. Ezt is átvezetés céljából az elfogadást 

követően fel kell küldenünk a Magyar Államkincstárba a törzskönyvi átvezetés céljából. Az 

alapító okirat tartalmát a képviselők megismerhették, javasolom elfogadásra. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
8/2013.(II. 18.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal  
Alapító Okiratát elfogadja. 

A testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a törzskönyvi átvezetésről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. február 28.  
Felelős: jegyző 
 
 
Több hozzászólás nem lévén megköszönte a jelenlévők megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

   Gaál István     Szováti Júlia 
   polgármester       mb.jegyző 
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