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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587
Szám: 291-58/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
november 13-án 19,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről.

2012.

Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.
Jelen vannak: Csőbör Károly polgármester
Szente Kálmán alpolgármester
Németh Béla képviselő
Valente József képviselő
Varga Tibor képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: körjegyző helyett:
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.
Meghívottak: Borsné Marton Judit körjegyző (Ukk Körjegyzőség)
Pallér Edina körjegyző (Dabronc Körjegyzőség)
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Külön
köszöntötte a meghívott vendégeket, Ukk és Dabronc körjegyzőit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő és
a polgármester megjelent. Az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla képviselőt, és Szente Kálmán
alpolgármestert.
A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta.
Csőbör Károly
jóváhagyását.
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A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – a következők szerint elfogadta:
Napirend:
1. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
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2. Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési tervre
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
1.Napirend:
Tárgy: Javaslat Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester

/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az új önkormányzati törvény szerint,
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. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések
összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések
száma legalább hét. Elmondta, ehhez a jogszabályi változáshoz csak úgy felelne
meg az önkormányzatunk, hogy ha csatlakozunk Sümeg, Csabrendek vagy Gógánfa
központtal felállított közös hivatalhoz. Elmondta, tárgyalásokat folytatott az említett
önkormányzatokkal.
Sümeg álláspontja szerint, jó megoldás a végpontokon lévő ügyintézés, de hogy
naponta, vagy hetente történne ennek megvalósulása, arra nem kapott kielégítő
választ. A meglévő dolgozók közül 2 főt tudnának a közös hivatalban alkalmazni, és
hozzájárulást is kérnek az önkormányzatunktól ennek fenntartására, természetesen
lakosságszám arányában.
Csabrendekkel történt tárgyalások során kiderült, hogy ők nem partnerek a
végpontok kialakításában, a központban képzelik el az ügyintézést, valamint nem
tudnák a jelenlegi dolgozókat tovább foglalkoztatni.
Gógánfához történő csatlakozás esetében megoldottnak látszik a végpontokon
történő állandó ügyintézés, a mi esetünkben 3 fővel. (Bazsival közösen.) Ez a
megoldás tűnik a legjobbnak, mivel így biztosítva látszik a lakosság ügyeinek
helyben történő gyors, és hatékony intézése, valamint az sem utolsó szempont,
hogy a jelenlegi dolgozók megmaradhatnának, így biztosítva lenne a munkahelyük.
A képviselő-testületnek úgy kell meghoznia a döntését, hogy még nem látható a
jövő évi állami finanszírozás az önkormányzat vonatkozásában.
Pallér Edina körjegyző elmondta, hogy ő Dabronc, Borsné Marton Judit körjegyző
pedig Ukk Körjegyzőségéről jöttek. A körjegyzőségeikhez tartozó összesen 9
település hozná létre Gógánfa központtal a közös önkormányzati hivatalt, ahol
szívesen látnák Sümegprágát is, és már elmondható, hogy az imént csatlakozott
Bazsi Önkormányzata is. A végpontokon a többi település esetében is marad
ügyintézés, ez nehézséget jelent számukra, viszont a távolság is indokolja ennek
kialakítását. Elmondta, hasonló települések csatlakoznának, hasonló érdekekkel,
elvárásokkal. A 11 települést megosztanák a 2 jegyző között, 5 illetve 6-ra. Helyben
maradna a szociális-, anyakönyvi- és az adóügyek. Kiemelte, nagyon számítanak az
itt dolgozók munkájára.
Németh Béla képviselő kérdezte, melyik jegyzőhöz tartozna Sümegprága
Önkormányzata?
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Pallér Edina körjegyző válaszolta, Borsné Marton Judit jegyzőhöz, de a
helyettesítést oda-vissza ellátnák, a munkát meg tudnák osztani.
Borsné Marton Judit körjegyző jelezte, a települések életét nyomon követni 1
ember tudja. A jegyzőnek lesz a jövőben is helyben ügyfélfogadása.
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a Gógánfa által kidolgozott anyag
tartalmaz mínusz 6 millió forint hiány, ennek az alakulása hogyan várható?
Pallér Edina körjegyző válaszolta, újabbat nem tud mondani. Az sem szentírás,
amit abban összeállítottak. A 2012-es költségvetés terv adatai szerint lett a számítás
elvégezve, valamint a 2013. évi törvénytervezet szerint, ami szintén módosulhat. A
kiadás személyi része 22 fő dolgozóval lett számolva, a dologi része az idei évi
önkormányzatok költségvetési számai. Az már látható, hogy pl. 4 CD jogtárra nem
lesz szükség, több folyóiratot is le lehet mondani. Hogy a kiadási oldalon mi
jelentkezik, lesz-e szükség pl. számítógépre, azt még nem tudja megmondani. Az új
hivatal kialakítására vonatkozó szabályok is elég homályosak. A finanszírozást nem
látni a jövőre nézve, viszont a döntést meg kell hozni, hogy január 1-től induljon a
feladat. Nehezítené a munkát, ha nem január 1-től indulna az új hivatal, ezért
szükséges a döntések meghozatala.
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, hogy ha jól érti, a döntést meg kell
hozni az új hivatalról, a költségvetés viszont legkorábban februárban lesz elfogadva.
Borsné Marton Judit körjegyző válaszolta, igen. Visszatérve a 6 millió forint
hiányra, ez a számítás tartalmazza a végpontok közüzemi számláit, amit az
önkormányzatok átvállalnak. Pontosabb számítást nem tudtak végezni, mivel még
kérdéses a települések száma, hányszor kell egy-egy településre jönnie a jegyzőnek,
ez még nyitott kérdés. Most azt kell eldönteni a képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzat melyik közös önkormányzati hivatalhoz kíván csatlakozni.
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy továbbra is Sümegprágán lesznek
a képviselő-testületi ülések, és lesznek együtte ülések is?
Borsné Marton Judit körjegyző válaszolta, igen, akár 55 fővel.
Valente József képviselő véleménye szerint, a felvázolt lehetőségek közül jónak
tartja a Gógánfa közös hivatalhoz történő csatlakozást.

Csőbör Károly polgármester megkérdezte, van-e még kérdés, hozzászólás.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta az önkormányzat gógánfai
központtal szerveződő közös hivatalhoz történő csatlakozását, a határozati javaslat
elfogadását.

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2012. (XI. 13. ) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. január
1. napján hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésére figyelemmel a
település a hatósági-igazgatási feladatainak ellátása érdekében Gógánfa
központtal létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozást
határozta el.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fentiekről Gógánfa
Önkormányzatát a határozat megküldésével értesíteni szíveskedjék.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2012. november 20.
Német Béla képviselő elmondta, a távolság ne legyen akadály a munka
szempontjából sem, és Sümegprága ne legyen mostohagyermeke a közös hivatalnak.
Csőbör Károly polgármester elmondta, bízik a jó együttműködésben.

2. Napirend:
Tárgy: Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési tervre
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati
javaslat elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
82/2012. (XI. 13. ) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Sümegprága Települési Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési
tervét az előterjesztés szerint elfogadta.
A jóváhagyott 2013. évi belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
A képviselő-testület utasítja a Körjegyző helyettesét, hogy jelen
döntéséről, jegyzőkönyvi kivonat megküldésével tájékoztassa a Sümegi
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Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetőjén keresztül a
Társulást, valamint a belső ellenőrzési vezetőt.
Felelős:
Határidő:

Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. körjegyző helyett
2012. november 15. a kivonat megküldésére

Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 20,15
órakor bezárta.

K.m.f.

Csőbör Károly
polgármester

körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné
gazd. főea.

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Németh Béla
képviselő

Szente Kálmán
alpolgármester

