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99/6/2013. szám. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Harka Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületének 2013. február 26.-án 18:00 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  
 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
 
Gaál István   polgármester 
Szimon Zoltán alpolgármester 
Dudás György  képviselő 
Gálos Mihály  képviselő 
Kiss István  képviselő 
Pék Zsuzsánna  képviselő 
 
 
Harka Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Szabó Károly  polgármester 
Kovács Sándorné alpolgármester  
Vecsey Ottóné alpolgármester 

Fung Mátyás  képviselő  
Holyevác László képviselő 
Mohai Lászlóné képviselő  
Pláyer György képviselő  
 
 
Meghívottak:   
 
Böhm András  NNÖ Elnöke 
Lutter Tamás   jegyző 
Szováti Júlia  mb.jegyző 
 
 
Gaál István polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes. 
 
Szabó Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy Harka Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes. 
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Gaál István polgármester: Mivel a meghívóban megjelölt napirendi pontokon kívül más 
javaslat illetve azokkal kapcsolatban kérdés nem merült fel, javaslatára a képviselő-testületek 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását határozzák meg: 
 

N a p i r e n d : 

 
1. Megállapodás megkötése az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról. 
 Előterjesztő: Gaál István polgármester  
 
2. Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása.  
 Előterjesztő: Gaál István polgármester (írásban) 
 
1. Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése. 

Előterjesztő: Gaál István polgármester (írásban) 
 
 
1.N a p i r e n d : 

 
 

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos szándéknyilatkozat. 
 
 
Gaál István polgármester: a 2013. február 18-án megtartott testületi ülésen döntöttünk az 

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, miután a Kópházi Közös 

Önkormányzati Hivatal meghiúsult, Szabó Károly Harka Község polgármestere pedig 

kezdeményezte a két község közreműködésével közös önkormányzati hivatal létrehozását. 

Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete tisztában van azzal, hogy Ágfalva 

lakosságszáma – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.)  146.§ (3) előírása szerint – a figyelembe vett lakosságszám alapján meghaladja a 

2000 főt, így közös önkormányzati hivatal fenntartására nem kötelezett, de az Mötv. 85.§ (7) 

bekezdése azt 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 Harka nem kifejezetten 

határos Ágfalvával, de a törvény rendelkezései értelmében van lehetőség a megalakulásra. Sőt 

mi több egyfajta kényszerhelyzetben vagyunk, hiszen a jogszabályi rendelkezés alapján nem 

tagadhatjuk meg megállapodás megkötését.  

Azt hiszem, Képviselő-társaim nevében is elmondhatom - hogy bár az első időszakban a 
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feladatok csak szaporodnak a megalakulással – teljes mértékben pozitívan állunk a közös 

munkához. Bízunk abban, hogy a megalakulást követően a közös munka gördülékenyen fog 

menni, és abban, hogy ha nem is a közel jövőben, de a későbbiek folyamán 

költséghatékonyabban tudunk majd együtt dolgozni, és profitálunk majd az egészből. 

Ágfalva és Harka együttműködése nem ma kezdődött, a hátunk mögött álló néhány évben 

többször működtünk együtt. Az Ágfalvi Polgármesteri Hivatal állománya „beállt”, úgy 

gondolom, hogy a feladatköröket illetően, már rendezett a helyzet, úgy vélem ez Harkán is 

meg fog történni, így a két hivatal együttműködésével egy hatékony szervezetet tudunk 

létrehozni. Mindkét testület tudja, hogy a jövőben Ágfalva Község lenne a közös 

Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése, és a Közös Önkormányzati Hivatal 10 fővel fog 

tovább működni. Bízom benne, hogy az előttünk levő megállapodás megkötésével és 

aláírásával nem csak a következő önkormányzati választásokig, de azt követő évekre is 

biztosított lesz a hatékony feladatellátás. 

 

Szabó Károly polgármester: a törvény által kötelezve lettünk a közös hivatal kialakítására, itt 

is szeretném megköszönni Ágfalva pozitív hozzáállását, főleg azt, hogy a kezdetben négy 

község által tervezett együttműködés meghiúsulását követően is számunkra kedvezően áll a 

dologhoz. Egyetértek polgármester társammal abban, hogy ha a kezdetben nem is, de a 

későbbiek folyamán profitálunk a dologból, és az aláírást követően egy jól működő, hatékony 

szervezetet hozunk majd létre, melynek előnyeit több évig élvezhetjük. 

 

Ezután az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás aláírására 

következett. 

 

 

2.N a p i r e n d : 
 
 

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
 

 
Gaál István polgármester: a megállapodás egyik legfontosabb mellékletét az SZMSZ képezi. 
A rövid határidőre való tekintettel elkészült a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e is. 
Ebben jól látszik, hogy az eddigieknek megfelelően változatlanul biztosított az ügyfélfogadás 
a két településen, szabályozza a KÖH létszámát, a hivatali dolgozók, illetve a jegyző főbb 
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feladatait, ügyfélfogadási rendjét, rendelkezik a helyettesítésről, szabadságolásról, 
munkaértekezletről, pénzügyi és számviteli politikáról stb.  
Az SZMSZ tervezetét a képviselők kézhez kapták, hangsúlyoznom, kell hogy ez nem egy 
„kőbe vésett” dolog, valószínű, hogy a beállást követően szükséges lesz módosítani, de úgy 
gondolom, hogy jelenleg ez összeszedetten sikerült, javaslom elfogadásra. 
 
 
Gaál István felteszi szavazásra az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyása napirendi pontot. 

 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással  az alábbi határozatot hozta meg: 
 
9/2013.(II.26.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontot 
megtárgyalta. 
A képviselő-testület Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának egyéb véleményezés nélkül elfogadja. 
 
A képviselő- testület felhatalmazza a jegyzőt az SZMSZ.-ben foglaltak végrehajtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Szováti Júlia jegyző 
 
 
Szabó Károly felteszi szavazásra az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyása napirendi pontot. 
 
 
A Harka Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodással  az alábbi határozatot hozta meg: 
 
25/2013.(II.26.) Határozat: 
 
Harka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontot 
megtárgyalta. 
A képviselő-testület Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának egyéb véleményezés nélkül elfogadja. 
 
A képviselő- testület felhatalmazza a jegyzőt az SZMSZ.-ben foglaltak végrehajtására. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Szováti Júlia jegyző 
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3.N a p i r e n d : 
 

  
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése. 

 

Gaál István polgármester: a SZMSZ elkészültével egyidejűleg elkészült a költségvetés 

tervezete is. Akárcsak az előző napirendi pontnál, úgy itt is azt kell mondanom, hogy 

képlékeny a dolog. A felhasználható pénzeszközök tekintetébe egyfajta felülvizsgálat várható 

áprilisban, mivel a támogatásokat 4 hónapig az előző évi a másik 8 havi támogatást tárgyévi 

adatok alapján kapjuk, illetve felmerülhetnek olyan költségek, amelyekkel a megalakuláskor 

még nem számolhatunk, ezért előfordulhat, hogy szükséges lesz a módosításra. 

Az előzőekben megbeszéltek szerint a közüzemi díjakkal nem terveztünk, illetve csak azok a 

kiadások kerültek betervezésre, melyek elengedhetetlenül a hivatal működését szolgálják. 

A költségvetés tervezetét a képviselők kézhez kapták, javaslom elfogadásra. 

 

Gaál István felteszi szavazásra az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetése napirendi pontot. 

 
 
Ágfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással  az alábbi határozatot hozta meg: 
 
10/2013.(II.26.) Határozat: 
 
Ágfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetése kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta. 
A képviselő-testület a költségvetést elfogadja. 
 
Határidő:2013. március 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 
 
Szabó Károly felteszi szavazásra az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetése napirendi pontot. 
  
 
Harka Község Önkormányzatának képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással  az alábbi határozatot hozta meg: 
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26/2013.(II.26.) Határozat: 
 
Harka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ágfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetése kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta. 
A képviselő-testület a költségvetést elfogadja. 
 
Határidő:2013. március 31. 
Felelős  : Gaál István polgármester 
 
 

Gaál István polgármester: Több hozzászólás nem lévén megköszönte a Képviselő-
testületeknek a közreműködést, és a további jó közös munka reményében az ülést bezárta. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 
 Gaál István Szabó Károly 
 polgármester polgármester 
Ágfalva Községi Önkormányzata Harka Község Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 Szováti Júlia Lutter Tamás Kálmán 
 Ágfalva Község Jegyzője Harka Község Jegyzője 
 
 


