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Tóth József Fertőboz polgármestere tisztelettel köszönti a három község polgármestereit, 

képviselőit, jegyző asszonyt, kirendeltség-vezető urat és örömmel üdvözli, hogy szinte teljes 

létszámmal van ismét jelen a három testület.  Az ülést megnyitja. Elmondja, hogy 2 napirendi 

pont van tervezve. 

 

Csorba János polgármester megállapítja, hogy Nagycenk Nagyközség képviselő-testülete 

határozatképes.  

Horváth László külsős alpolgármester,(?) Matiasec János képviselő,(?) és Horváth Rezső 

képviselő hiányoznak, ők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. 

 

Tóth József polgármester megállapítja, hogy Fertőboz Község képviselő-testülete 

határozatképes, teljes létszámmal képviseltetik magukat. 

 

Sellei Tamás polgármester megállapítja, hogy Pereszteg Község képviselő-testülete 

határozatképes, szintén teljes létszámmal vannak jelen. 

 

Tóth József 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 2014. évi ¾ éves munkájáról  

Előadó: Percze Szilvia jegyző (írásban) 

 

2./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. évi ¾ éves  

teljesítése és előirányzatának  módosítása 

    Előadó: Percze Szilvia jegyző (írásban)  

 

 

A polgármesterek felteszik szavazásra a napirendi pontok elfogadását. 

A napirendi pontokat a Képviselő-testületek egyhangúan elfogadták. 

 

 

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

egyhangúan, minősített többséggel elfogadta az ülés napirendi pontjait. 

 

44/2014.(X.7.) önkormányzati határozat 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ülés napirendi 

pontjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth József polgármester 
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Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

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

 

81/2014.(X.7. )önkormányzati határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ülés napirendi 

pontjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

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

egyhangúan, minősített többséggel elfogadta az ülés napirendi pontjait. 

 

70/2014.(X.7.) önkormányzati határozat 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ülés napirendi 

pontjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sellei Tamás polgármester 

 

1./ Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi ¾ éves munkájáról  

 

Tóth József polgármester elmondja, hogy az anyagot a képviselők írásban megkapták. 

Átadja a szót Percze Szilvia jegyző asszonynak, hogy tegye meg esetleges szóbeli 

kiegészítését. 

Percze Szilvia jegyző asszony szeretettel köszönti volt jegyző kollégáit, dr. Galambos 

György urat és Zambóné Németh Ilona asszonyt, akik segítettek a Közös Hivatal 

kialakításában, illetve beindításában és örül, hogy elfogadták a meghívást. 

Elégedett a hivatal munkájával, a kollégákkal. Szakmailag jó gárda ez a hivatal. Kell még 

változtatni bizonyos dolgokon, sok a feladat, de összességében rendben mennek a dolgok. A 

határozati javaslat is arról szól, ahogy megbeszéltük, ca.5-6 m Ft dologi kiadást nem 

nevesítettünk, most vissza fogjuk osztani és mindenki költheti a hivatal rezsiköltségére. 

Jelenleg 10 fő ellátja a 11 fő feladatát, amíg a kolléganő vissza nem jön a GYES-ről. A 

jutalmazást szerinte a dolgozók megérdemlik, de természetesen egyetértési joga van a 

helyileg illetékes polgármestereknek. 

Kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

Csorba János Nagycenk polgármestere köszöni a hivatal munkáját és a társtelepülések 

hozzáállását. Úgy tűnik jó döntés volt ez az egyesülés. Javasolni fogja a következő testületnek 

is, hogy folytassák bátran ebben a konstrukcióban a munkát. Egyetért a határozati javaslatban 

foglaltakkal és elfogadásra javasolja. 

 

Sellei Tamás Pereszteg polgármestere kér szót és megköszöni az együttműködés 

lehetőségét. Kényszer szülte állami elhatározás volt, de mégsem kellett a települések 

önállóságát feladni. 

A jó munka záloga az volt, hogy az esetleges problémákat kulturáltan tudtuk kezelni. 

Kívánom, hogy ilyen barátságos hangnemben tudjunk továbbra is együttműködni. A jövőről 

most választások előtt nem igazán lehet nyilatkozni, de semmi akadályt nem lát ennek az 

együttes munkának a tovább folytatásához. 
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Tóth József polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását: 

 

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

egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a hivatal beszámolóját. 

 

45/2014.(X.07.) önkormányzati határozat 

 

Fertőboz Község Önkormányzata elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 

2014.évi beszámolóját a hivatali munkáról. 

 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a dologi kiadásból 3,5 millió Ft összeg 

lakosságarányosan–megállapodás alapján-visszautalásra kerül az önkormányzat 

költségvetési számlájára azzal, hogy az összeget a hivatal rezsiköltség kiadására fordítja. 

 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói -átlagosan- 

1 havi jutalomban részesülnek a bérmaradvány terhére.  

 

A dolgozói jutalmazások esetében a helyileg illetékes polgármesternek egyetértési joga van.  

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: 2014. november 30.  

 

 

Csorba János Nagycenk polgármestere szavazásra teszi fel a hivatali beszámoló 

elfogadását: 

 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a hivatal beszámolóját. 

 

82/2014.(X.07.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014.évi beszámolóját a hivatali munkáról. 

 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a dologi kiadásból 3,5 millió Ft összeg 

lakosságarányosan–megállapodás alapján-visszautalásra kerül az önkormányzat 

költségvetési számlájára azzal, hogy az összeget a hivatal rezsiköltség kiadására fordítja. 

 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói -átlagosan- 

1 havi jutalomban részesülnek a bérmaradvány terhére.  

 

A dolgozói jutalmazások esetében a helyileg illetékes polgármesternek egyetértési joga van.  

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: 2014. november 30.  

 

 

 

Sellei Tamás Pereszteg polgármestere szavazásra teszi fel a hivatali beszámoló elfogadását: 
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Pereszteg Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a hivatal beszámolóját. 

 

 

71/2014.(X.07.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzata elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 

2014.évi beszámolóját a hivatali munkáról. 

 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a dologi kiadásból 3,5 millió Ft összeg 

lakosságarányosan–megállapodás alapján-visszautalásra kerül az önkormányzat 

költségvetési számlájára azzal, hogy az összeget a hivatal rezsiköltség kiadására fordítja. 

 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói -átlagosan- 

1 havi jutalomban részesülnek a bérmaradvány terhére.  

 

A dolgozói jutalmazások esetében a helyileg illetékes polgármesternek egyetértési joga van.  

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: 2014. november 30.  

 

 

  2./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. évi 

¾ éves teljesítése és előirányzatának módosítása 

 
 

Percze Szilvia jegyző asszonynak adja át a szót Tóth József polgármester, aki elmondja, 

hogy mint látszik a KÖH-nél a költségvetés egyszerűbb, mint az önkormányzatoknál. A bérek 

és a dologi kiadások szinte teljes egészében elviszik a költségvetési támogatást.  

Ebben az évben mindez növekedett a választások költségeivel, ez lesz a harmadik az idén, az 

előző kettő költsége eddig közel 2 millió Ft volt. Itt kellett minden bizottsági tagnak és 

választási iroda tagnak a költségeit lekönyvelni, függetlenül attól, hogy peresztegi, fertőbozi 

vagy nagycenki volt.  

Az államtól leigényelhető, jegyzői aláírással kimenő segélyeket is itt kell tervezni, ez nem 

történt meg az év elején, most ezt a hiányosságot pótolták a pénzügyesek. A 2000,-Ft az 

kamatbevételi összeg. Így összességében ezekkel módosult az előirányzat és ennek 

megfelelően alakult a teljesítés is. 

Kéri a módosítások elfogadását. 

 

Tóth József polgármester szavazásra teszi fel a szavazásra teszi fel a hivatali költségvetés 

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

egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a hivatal költségvetésének módosítását. 

 

46/2014.(X.07.) önkormányzati határozat 

 

Fertőboz Község Önkormányzata elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 

2014.évi költségvetésének módosításáról és a háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

javaslatot a határozat mellékletei 1.2.3 számú mellékletek szerinti tartalommal.  

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: 2014. november 30.  

 

 

 

Csorba János Nagycenk polgármestere szavazásra teszi fel a hivatali költségvetés 

módosítását: 

 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a hivatal költségvetésének módosítását. 

 

 

83/2014.(X.07.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014.évi költségvetésének módosításáról és a háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

javaslatot a határozat mellékletei 1.2.3 számú mellékletek szerinti tartalommal.  

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: 2014. november 30.  

 

 

Sellei Tamás Pereszteg polgármestere szavazásra teszi fel a hivatal költségvetésének 

módosítását: 

 

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

egyhangúan, minősített többséggel elfogadta a hivatal költségvetésének módosítását. 

 

 

72/2014.(X.07.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzata elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 

2014.évi költségvetésének módosításáról és a háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

javaslatot a határozat mellékletei 1.2.3 számú mellékletek szerinti tartalommal.  

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: 2014. november 30.  
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Tóth József polgármester elmondja, hogy Fertőboz olyan, mint egy nagycsalád, és ugyanezt 

érezte a társhivatalok vonatkozásában is. Ha szükség lett volna rá, biztosan számíthattak volna 

egymásra bármiben. Az együttműködés tökéletes volt. Jegyző asszony erőn felül teljesített 

és mindig, mindenhol és mindenkor a törvényesség és a települések érdekeinek szem 

előtt tartásával rendelkezésre állt. Köszönet érte. Kívánja, hogy a választások után is 

folytatódjon a települések között ez a jó munkakapcsolat. Megköszöni a házigazdáknak, 

Beke Attila fertőbozi képviselőnek és Ágnes Asszonynak, feleségének a helyet és a 

lehetőséget. 

 

Tóth József polgármester az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

Csorba János 

polgármester 

…………………….. 

Tóth József 

polgármester 

…………………….. 

Sellei Tamás 

polgármester 

 

 

 

 

 

 …………………….. 

Percze Szilvia 

jegyző 

 

 


