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Sellei Tamás Pereszteg polgármestere, - mint házigazda - tisztelettel köszönti a három 

község polgármestereit, képviselőit, és jegyzőasszonyt. Bemutatja Csigó Kornél 

kirendeltségvezetőt, mint új kollégát a peresztegi hivatalnál. Csigó Kornél elmondja, hogy 

Államigazgatási Főiskolát végzett 2007-ben, majd Répcelakon, Fertőrákoson, aztán a Járási 

Hivatalban és ismét Fertőrákoson dolgozott.  Minden igyekezetével azon lesz, hogy 

megfeleljen a Polgármester úr és a Jegyző asszony elvárásainak.  

 

Sellei Tamás fontosnak tartja elmondani, hogy kerek egy éve működik a három település egy 

egységben, a Közös Hivatal formájában. Megelégedéssel összegezhetjük, hogy minden 

zökkenőmentesen, rendben zajlik. Átadja a szót Csorba János polgármesternek, hogy 

vezesse le az együttes ülést. 

 

Csorba János örömmel üdvözli azt a tényt, hogy szinte teljes létszámmal van jelen a három 

testület.  

Az ülést megnyitja és megállapítja, hogy határozatképes.   

 

Megkéri a polgármestereket, hogy egyenként jelezzék a testületi létszámra vonatkozó 

adatokat. 

 

Tóth József polgármester Fertőboz részéről teljes létszámot jelent.  

Fertőboz Község képviselő-testülete határozatképes. 

 

Sellei Tamás polgármester Pereszteg 1 fő igazolt távollétet (Gáspár András) jelez. 

Pereszteg Község Képviselő-testülete határozatképes. 

 

Csorba János polgármester Nagycenk szintén 1 fő igazolt távollétet (Barasits László) jelez. 

Nagycenk Nagyközség képviselő-testülete határozatképes.  

 

Csorba János polgármester megkérdezi, hogy a meghívóban meghatározott napirendi 

pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele, kiegészítése? (nem volt) 

 

Az ülés napirendje:  

 

1./ Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 

     2013. évi munkájáról 

     Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

        2./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzatának módosítása és   

    zárszámadása 
    Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

        3./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése  

    Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

A polgármesterek felteszik szavazásra a napirendi pontok elfogadását. 

 

A napirendi pontokat a Képviselő-testületek egyhangúan elfogadták. 
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Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan, minősített többséggel elfogadta az ülés napirendi pontjait. 

 

9/2014.(II.6. )önkormányzati határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ülés napirendi 

pontjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

 

Fertőboz Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan, minősített többséggel elfogadta az ülés napirendi pontjait. 

 

7/2014.(II.6.) önkormányzati határozat 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ülés napirendi 

pontjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Pereszteg Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan, minősített többséggel elfogadta az ülés napirendi pontjait. 

 

8/2014.(II.6.) önkormányzati határozat 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ülés napirendi 

pontjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sellei Tamás polgármester 

 

Csorba János polgármester átadja a szót Percze Szilvia jegyző asszonynak. 

Jegyző asszony elmondja, hogy az írásos anyagot a képviselők megkapták, illetve mindhárom 

testület már tárgyalta a napirendi pontokat, most ezek megerősítése következik. Ismerteti, 

hogy Csigó Kornél kirendeltségvezető egy hónapja van a hivatalban, nagyon korrekt, 

lelkiismeretes és lelkes kollégának ismerte meg. A beszámolóval kapcsolatban megjegyzi, 

hogy a számok elmondják, minősítik a hivatalokban folyó munkát. Kéri a beszámoló 

elfogadását. 

 

Csorba János polgármester szerint is jó döntés volt a Közös Hivatal megalakítása. 

Természetesen figyeltek arra, hogy minden településen teljes körű ellátást, szolgáltatást 

kapjon a lakosság. Jegyző asszony kemény munkával hidalta át a köztes időszakban aljegyző 

asszony pótlását. 

 

Tóth József polgármester is csak megerősíteni tudja, hogy Jegyző asszony mindig, 

mindenkor teljes bevetéssel áll rendelkezésre a községek ügyeinek intézésben. Az 

együttműködés minden téren zökkenőmentes.  
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A nagycenki kollégák maximálisan ellátják a fertőbozi hivatalban az ügyfélszolgálati 

feladatokat, a lakosság semmilyen téren nem érzi hátrányát a változásnak.  

1./ Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 
 

Csorba János polgármester átadja a szót Percze Szilvia jegyző asszonynak, aki elmondja, 

hogy a napirendi pontokat a testületekkel a korábbi üléseken már ismertette, azt már 

tárgyalták. Kéri az esetleges hozzászólásokat, illetve a beszámoló elfogadását. 

 

Csorba János polgármester felteszi Nagycenk Képviselő-testülete felé szavazásra az első 

napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot. 

 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a beszámolót. 

 

10/2014.(II.6. )önkormányzati határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

Tóth József polgármester felteszi szavazásra Fertőboz Község Képviselő-testületének az 

első napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot. 

 

Fertőboz Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a beszámolót. 

 

8/2014.(II.6.) önkormányzati határozat 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

Sellei Tamás polgármester felteszi Pereszteg Község Képviselő-testületének szavazásra az 

első napirendi pontra vonatkozó határozat javaslatot. 

 

Pereszteg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a beszámolót. 

 

9/2014.(II.6.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról szóló beszámolót. 
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Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  azonnal 

        2./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzatának    

        módosítása és zárszámadása 
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy 11 főt finanszíroz az állam a jelenlegi 

felálláshoz, mi 10 fővel működünk, így képződött tartalékunk is. 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a KÖH 2013.évi előirányzat 

módosítását. 

 

Csorba János polgármester ismerteti a második napirendi pontot, majd kéri az esetleges 

hozzászólásokat. Ilyen nem volt, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 

 

11/2014.(II.6. )önkormányzati határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi előirányzat módosítását a 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   azonnal 

 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a KÖH 2013.évi zárszámadását. 

 

12/2014.(II.6. )önkormányzati határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és  

elfogadta a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadását a 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   azonnal 

 

 

Tóth József polgármester felteszi szavazásra Fertőboz Község Képviselő-testületének az 

második napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot. 

 

Fertőboz Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a KÖH 2013.évi előirányzat módosítását. 

 

9/2014.(II.6.) önkormányzati határozat 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi előirányzat módosítását a melléklet 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 
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Határidő:   azonnal 

 

Fertőboz Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a KÖH 2013.évi zárszámadását. 

 

10/2014.(II.6.) önkormányzati határozat 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadását a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   2014. április 30. 

 

 

Sellei Tamás polgármester felteszi Pereszteg Község Képviselő-testületének szavazásra az 

második napirendi pontra vonatkozó határozat javaslatot. 

 

Pereszteg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a KÖH 2013. évi előirányzat módosítását. 

 

10/2014.(II.6.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi előirányzat módosítását a melléklet 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   2014. április 30. 

 

Pereszteg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a KÖH 2013.évi zárszámadását. 

 

11/2014.(II.6.) önkormányzati határozat 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadását a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   2014. április 30. 

 

 

 

        3./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése  
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 
Csorba János polgármester felteszi Nagycenk Képviselő-testülete felé szavazásra a 

harmadik napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot. 
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Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a KÖH 2014.évi költségvetését. 

 

13/2014.(II.6. )önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és  

elfogadta a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a melléklet 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   2014. február 28. 

 

 

 

Tóth József polgármester felteszi szavazásra Fertőboz Község Képviselő-testületének az 

harmadik napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot. 

 

Fertőboz Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a KÖH 2014.évi költségvetését. 

 

11/2014.(II.6.) önkormányzati határozat 

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   2014. február 28. 

 

 

Sellei Tamás polgármester felteszi Pereszteg Község Képviselő-testületének szavazásra a 

harmadik napirendi pontra vonatkozó határozat javaslatot. 

 

Pereszteg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel elfogadta a KÖH 2014.évi költségvetését. 

 

12/2014.(II.6.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   2014. február 28. 

 

 

Ezzel az együttes ülés tervezett napirendi pontjai megtárgyalásra és megszavazásra kerültek. 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy tervei szerint a következő ülés szeptemberben 

lesz.  
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Csorba János polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása illetve 

javaslata. 

(nem volt) 

Mindhárom polgármester összegezve gyümölcsözőnek és problémamentesnek értékelte a 

Közös Hivatali együttműködést. 

 

A törvények betartása és a lakossági ügyek intézése, az ügyfélszolgálat maradéktalan 

teljesítése a cél, és továbbra is ezt kell, hogy ötvözze ez a Közös Hivatali társulás. 

 

Csorba János polgármester megköszöni mindhárom község Képviselő-testületének a 

közreműködést és a további jó együttműködés reményében bezárja az ülést.   

 

 

                                                                     K.m.f. 

 

…………………….. 

Csorba János 

polgármester 

…………………….. 

Tóth József 

polgármester 

…………………….. 

Sellei Tamás 

polgármester 

 

 

     ………………………… 

           Percze Szilvia 

                 jegyző 


