Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16.
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.
Szám: 1-23 / 2012.
Jegyzıkönyv
Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata
Képviselı-testülete 2012. november 29-én tartott közös testületi ülésérıl.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Halimba.
Jelen vannak: a./ Képviselı-testületi tagok:
Halimba:
Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester, Kovácsné Véber
Eszter, Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé Szijártó Margit képviselık;
Öcs:
Mészáros Tamás polgármester, Taschner Lászlóné alpolgármester, Kelemen
László, Szöllısi Tibor képviselık;
b./ Tanácskozási joggal résztvevık:
Dr. Jáger László jegyzı Ajka
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı
Sárfi Józsefné pénzügyi fımunkatárs, jegyzıkönyvvezetı.
Lakosság részérıl: 3 fı.
Tóbel János polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
halimbai 7 tagú képviselı-testület 6 tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést
megnyitja. Felkéri Öcs község polgármesterét, állapítsa meg a Képviselı-testülete
határozatképességét.
Mészáros Tamás polgármester üdvözli az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az öcsi
5 tagú képviselı-testület 4 tagja jelen van, így a testület határozatképes.
Tóbel János polgármester elmondja, hogy telefonon hívta össze a közös testületi ülést az
ügy sürgıs tárgyalására tekintettel.
Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.
NAPIREND
1./ Közös önkormányzati hivatal létrehozása Ajka Város Önkormányzatával
Elıadó: Tóbel János polgármester
2./ Körjegyzıség áramszolgáltatási számlájáról tájékoztató
Elıadó: Tóbel János polgármester
A Képviselı-testületek a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadták.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ 1./ Közös önkormányzati hivatal létrehozása Ajka Város Önkormányzatával
Elıadó: Tóbel János polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi, a napirend tárgyalásánál jelen van Dr.
Jáger László jegyzı)

Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy az új önkormányzati
törvény hatályba lépésével jövı év január 1-tıl a Körjegyzıség nem maradhat fenn jelenlegi
formájában. Ennek oka, hogy az azonos járáshoz tartozó települések alkothatnak közös
hivatalt, melyek lakosságszáma legalább kétezer fı. Taliándörögd községet a tapolcai
járáshoz sorolták, Halimba és Öcs az ajkai járásba fog tartozni. A hivatali feladatok ellátását
vagy önállóan, vagy közös hivatal mőködtetésével lehet megoldani. A Képviselı-testülettel
korábban ismertette a lehetséges módozatokat a közös hivatal létrehozására a környékbeli
településekkel, melyek polgármestereivel elızetesen többször tárgyalt, de egyedül Ajka város
fogadta Halimba községet közös hivatal kialakítására. A törvény szerint a város nem
tagadhatja meg a község fogadását közös feladatellátásra. Ajka Polgármesteri Hivatala tegnap
véglegesítette a megállapodás tervezetét, melyet kiküldtek a halimbai és öcsi képviselıknek.
Kéri dr. Jáger László jegyzı urat, foglalja össze a helyzetet, a szükséges teendıket és a
lehetséges jövıbeni együttmőködés módját.
Hozzászólások:
dr. Jáger László jegyzı köszöni a meghívást. Elmondja, hogy a megállapodás tervezetet
egyeztették a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Fıosztályával, részükrıl
nincsen akadály a megállapodás elfogadásának. Honlap tárgyalná Ajka város Önkormányzata,
ha itt elfogadják. Decemberben testületi ülésen fogadnák el a közös önkormányzati hivatal
alapító okiratát, egyeztetés után az ügyrendet is. A megállapodást el tudják fogadni, de
lépéshátrányban vannak, mert a közös hivatal mőködtetésének pontos fedezetét csak a
költségvetési törvény elfogadása után lehet megtervezni. Elmondja, hogy az elképzelések
szerint Halimbán kirendeltség fog mőködni, hogy ne kelljen az ügyfélnek feleslegesen
utazgatni Ajkára. A polgármesteri hivatal jelenleg adott létszámmal mőködik, mely
lehetıséget teremt, hogy esetenként akár Ajkán is intézhessék az ügyeket a községi lakosok.
A létszámkeret nem azt jelenti, hogy be is kell tölteni, azért célszerő megállapítani, hogy
késıbb legyen lehetıség változtatni szükség szerint. Elmondja, hogy a települések több
területen tartják a kapcsolatot, a kirendeltségen adott esetben a dolgozókat helyettesíteni is
tudják, minden ügycsoportban megfelelı szakképzett munkatárs dolgozik. A közös hivatal
költségvetését közösen fogadják el, de nem kötelezıen közös testületi ülésen, a létszám miatt
nem is lenne célszerő az utaztatás. A jogszabályok még nem véglegesek a finanszírozásra
vonatkozóan, de a cél, hogy minél kevesebb költség legyen. Feladatfinanszírozásra fognak
állami támogatást kapni, az a kirendeltségen jelenik meg.
Halimbán az ügyfélfogadás a megszokott rendben lenne, Öcs községben heti egy alkalommal.
Plusz vállalásként megoldható, hogy idıs személyeket a falugondnoki autóval utaztassanak,
esetleg a községi lakosok közvetlenül is Ajkán intézhetik ügyeiket, ha éppen a városban
járnak. Elmondja, hogy a szervezés szempontjából a legegyszerőbb és legolcsóbb megoldás
persze az lenne, ha minden ügyet Ajkán intéznének, de nem ez a cél, hanem, hogy a helyiek
itt helyben intézhessék az ügyeket.
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı javasolja, hogy a költségvetési törvény tervezet szerinti
finanszírozási lehetıségekrıl is tárgyaljanak a képviselık, hiszen ez lesz az alapja az esetleges
hozzájárulás fizetésnek.
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a költségvetési törvény tervezetben egy fı
alkalmazására 4.580eFt jelenik meg, amelyet az adók arányában csökkentenek különféle
számítási mód szerint. A költségvetési törvény tervezete szerint az állami támogatás
csökkenni fog, a gépjármőadó 60 %-át, az iparőzési adó is kevesebb lesz. A személyi és
dologi költségeket fedezni kell, a megállapodás szerint a különbözetet a községeknek kell
biztosítani, a kérdés, hogyan tudják ezt vállalni.

dr. Jáger László jegyzı elmondja, hogy hosszú távon a megállapodás egy keret lehet, melyet
úgy alakítanak majd, ahogy arra szükség lesz a gyakorlati tapasztalatok és napi igények
alapján, célszerően melléklettel lehetne kiegészíteni. Egy kötöttség van, a választások
alkalmával lehet kilépni a megállapodásból.
Mészáros Tamás polgármester szerint a legfontosabb kérdés a létszám meghatározása,
mivel ez befolyásolja a hozzájárulást a legjelentısebben.
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a tervezetben 7 fıt jelöltek meg, de két álláshely
betöltetlen lesz tartalék miatt. A költségvetési törvény elfogadása után lehet a végleges
adatokat meghatározni. Elmondja, hogy Öcs község lakosságszáma után 0,04 fı emberrel
lehet számolni a közös hivatal létszámánál, ez körülbelül 18ezer Ft-ot jelent összesen, látható,
hogy ebbıl nem lehet foglalkoztatni. Halimbai kirendeltségen 3-4 fı foglalkoztatására lát
lehetıséges a törvény tervezet szerint. Sok a feladat az egyes községeknél, a lakosságra
megállapított létszám nem arányos az ellátandó feladatokkal, hiszen vannak olyan feladatok,
melyet ugyanúgy meg kell oldani, bármekkora is a község. Ilyen például a testületek
mőködésével kapcsolatos ügyek, pályázatok, költségvetési, adózási feladatok. A járási
hivatalik az önkormányzati feladatok 47 %-át viszik el.
Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy felmerült, hogy közvetlenül Ajkán intézzék
az ügyeket, külön állapodjanak meg Ajkával, mivel nem mindegy, hova kell menni az
embereknek.
Szöllısi Tibor képviselı elmondja, hogy a körjegyzıségi hivatal ügyintézésével nincs semmi
gondja, ismeri a mőködést. Véleménye szerint a lakosoknak meg kell tartani azt a lehetıséget,
hogy közvetlenül is intézhessék az ügyeket Ajkán.
Tóbel János polgármester elmondja, hogy véleménye szerint nem mindegy, hogy a
kirendeltség a két falu ügyeit fogja-e ellátni, vagy csak Halimbáét, az elmondott
feladateloszlás miatt.
Kérdés:
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy Öcsnek mi szüksége van a kirendeltségre, ha Ajkán
közvetlenül is intézhetik az ügyeket.
Válasz:
Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy a lehetıséget szeretnék megadni a
lakosoknak.
Hozzászólás:
dr. Jáger László jegyzı elmondja, hogy menet közben megláthatják, hogyan mőködik az
ügyintézés a tervezett formában, és szükség szerint módosítanak, mert kiderülhet, más igény
merül fel. Az elhangzottak alapján úgy látja, hogy fı szempont a hozzájárulás kérdése, az
anyagi oldal. Azt javasolja, hogy a kirendeltségi dolgozók tekintetében óvatosabban
tervezhetnek. Jelezni szeretné, hogy Ajkánál kicsit más a képesítési elıírás. Bár sok feladat
ellátható középfokú végzettséggel, a városban inkább felsıfokú végzettségőek a dolgozók.
Arra törekednek, hogy magas színvonalú munkavégzés legyen, a takarékosság nem mehet a
színvonal rovására. Javaslatot két, 7 vagy 8 fı legyen a kirendeltség létszámkerete.
Válasz:

Tóbel János polgármester elmondja, hogy véleménye szerint 9 fıt javasol létszámkeretnek,
van a kistérségi társulásnak is kötelezettsége, melyeket el kell látni még fél évig. A tényleges
betöltött létszám januártól 4 fı legyen.
Kérdések:
Vass Szilvia fıelıadó kérdezi, hogy határozott idejő szerzıdésben gondolkodjanak-e.
Traszler Béláné fımunkatárs kérdezi, hogy január 1-e kiesik-e a foglalkoztatásból.
Válasz:
dr. Jáger László jegyzı elmondja, hogy jogfolytonosan kerülnek át a dolgozók, határozatlan
idıre.
Tóbel János polgármester javasolja, hogy szavazzanak a megállapodás tervezetrıl a
testületek.
A képviselık egyetértettek a javaslattal.
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
114/2012.(XI.29.)Ö.határozat
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete
a)
egyetért azzal, hogy Ajka város Önkormányzata, Halimba Község
Önkormányzata és Öcs Község Önkormányzata 2013. január 1. napjával
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladataik ellátására Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
elnevezéssel közös hivatalt hoz létre;
b.) elfogadja az Ajkai Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást;
c.) felkéri a polgármestert az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás aláírására Ajka és Öcs polgármestereivel;
d.) utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl a Veszprém Megyei Kormányhivatalt
tájékoztassa, továbbá az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát és
Halimba Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítását a Képviselı-testület soron következı ülésére
terjessze be.
Határidı: azonnal,
Felelıs: Tóbel János polgármester
A képviselık egyetértettek a javaslattal.
Ezt követıen Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
54/2012.(XI.29.)Ö.határozat
Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete
a)
egyetért azzal, hogy Ajka város Önkormányzata, Halimba Község
Önkormányzata és Öcs Község Önkormányzata 2013. január 1. napjával Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladataik ellátására Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel
közös hivatalt hoz létre;
b.) elfogadja az Ajkai Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást;
c.) felkéri a polgármestert az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás aláírására Ajka és Halimba polgármestereivel;

d.) utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl a Veszprém Megyei Kormányhivatalt
tájékoztassa, továbbá az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát és Öcs
Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítását a Képviselı-testület soron következı ülésére
terjessze be.
Határidı: azonnal,
Felelıs: Mészáros Tamás polgármester
2./ Körjegyzıség áramszolgáltatási számlájáról tájékoztató
Elıadó: Tóbel János polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Tóbel János polgármester elmondja, hogy mint a képviselık elıtt ismert, a Körjegyzıség
mőködési költségeit a fenntartó önkormányzatok viselik. Ide tartozik a villamos energia
költsége is. Idén szeptemberben az Eon által megbízott szakember ellenırizte a hivatal
épületének áramellátóját. Ezt egy-két évente eddig is megtették. Most kaptak egy számlát
1.232.406Ft összegrıl téves számlázás miatt, mivel a szolgáltató szerint a számlázáskor nem
rendelték a fogyasztásmérıhöz tartozó 150/5-ös áramváltókat. Az áram mennyiség tényleges
fogyasztása alapján most hozzárendelve a szorzót, küldték ki egy évre visszamenıleg, 2012.
májustól a számlát, a fogyasztó a körjegyzıség. Mivel ez nagyon jelentıs összeg, az
ügyfélszolgálatnál érdeklıdtek a lehetséges teendıkrıl. A tájékoztató levélben egyértelmően
leírták, hogy a szolgáltató hibájából ered a téves számlázás, de a fogyasztás megtörtént.
Részletfizetést lehet kérni 16 hónapra. Elmondja, hogy az idénre villamos-energiára tervezett
költségek fedezik az idei díjat, ezért emmiatt idén nem kell változtatni a fenntartó
önkormányzatok hozzájárulási összegét. Javasolja, hogy kérjék a részletfizetési lehetıséget és
a következıképpen fizessék a számlát: a 2011. évi májustól decemberig járó arányos összeget
Halimba és Öcs Község Önkormányzata fizesse meg, a 2012. évi januártól Halimba, Öcs és
Taliándörögd Önkormányzatai közösen, arányosan. Így Öcs községnek 166.374 Ft,
Taliándörögdnek 197.185Ft, Halimbának 868.847Ft hozzájárulást kell fizetni a
villanyszámlához. Mivel a Körjegyzıség meg fog szőnni januártól, Halimba Község
Önkormányzata átvállalná a számlafizetést, a társközségek Halimbának fizetnék meg a
különbözetet. Kéri a képviselık hozzájárulását.
Elmondja még, hogy 2002. évben felújították a hivatali épületet, új mérıórát alakítottak ki, az
egész épület szabványossági felülvizsgálata megtörtént. Ezt követıen valószínőleg
csökkenhetett a havi számlaösszeg. Kéri a képviselık véleményét.
Hozzászólások:
Szöllısi Tibor képviselı véleménye szerint az EOn hibája miatt miért nekik kell fizetni.
Vajai Sándor képviselı szerint a szolgáltató visszaszámolhatta volna minden évre, mivel
tényleges fogyasztás történt, így még szerencsésebb a helyzet, hogy csak egy évre kérik.
Válasz:
Tóbel János polgármester elmondja, hogy mivel tényleges fogyasztás alapján számláztak,
még az a legkedvezıbb, hogyha részletfizetést kérnek és havonta megfizetik a díjat, idén
decembertıl kezdve.
Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy Öcs részérıl elfogadható a részletfizetés,
javasolja, hogy vállalják.

Ezt követıen Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
55/2012.(XI.29.)Ö.határozat
Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárulását adja, hogy Halimba
Község Önkormányzata átvállalja a Körjegyzıség villanyszámla téves számlázás miatti
megfizetését 2011. májustól és vállalja az arányosan számított ráesı 166.374 Ft összeg
megfizetését.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidı: azonnal,
Felelıs: Mészáros Tamás polgármester
Tóbel János polgármester javasolja, hogy a halimbai képviselık is szavazzanak.
A képviselık egyetértettek a javaslattal.
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
115/2012.(XI.29.)Ö.határozat
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárulását adja, hogy Halimba
Község Önkormányzata átvállalja a Körjegyzıség villanyszámla téves számlázás miatti
megfizetését 2011. májustól és vállalja az arányosan számított ráesı 868.847 Ft összeg
megfizetését.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelıs: Tóbel János polgármester
Határidı: azonnal,

Miután több hozzászólás nem volt, a Tóbel János polgármester megköszönte a részvételt és
bezárta a közös testületi ülést.
Kmf.

Tóbel János
polgármester

Mészáros Tamás
polgármester

Kisné Borbély Adrienn
körjegyzı

