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Készült: Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mosonudvar 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Újrónafő Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. május 23-án 18.30 órai 
kezdettel megtartott együttes üléséről 

 
Az ülés helye: Művelődési Ház (Mosonszolnok, Fő u. 101-103.) kisterme 
 
 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Napirend előtt: 
 
Török Sándor polgármester köszönti a megjelenteket a három önkormányzat 
képviselő-testületeinek második együttes ülésén. Felhatalmazást kér a levezető 
elnöki tisztség betöltéséhez. 
 
A jelenlévők egyhangúan támogatják, hogy az együttes ülés levezető elnökének 
tisztségét Török Sándor Mosonszolnok község polgármestere töltse be. 
 
Török Sándor polgármester úr megállapítja a határozat-képességet, mivel 
Mosonszolnok Község Önkormányzatának 7 fős Képviselő-testületének tagjai közül 
6 fő képviselő, Mosonudvar Község Önkormányzatának 5 fős Képviselő-testületének 
tagjai közül 4 fő képviselő és Újrónafő Község Önkormányzatának 5 fős Képviselő-
testületének tagjai közül 4 fő képviselő jelen van. Külön köszönti a települések 
Polgármestereit és a Körjegyzőket. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Mosonszolnok Község Önkormányzat részéről 
Pribránszki György alpolgármester urat, Mosonudvar Község Önkormányzat részéről 
Csütörtöki Lőrinc alpolgármester urat és Újrónafő Község Önkormányzat részéről 
Kelemen Benő alpolgármester urat kéri fel. Ismerteti a napirendi pontot. 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Újrónafő község Önkormányzatának a Körjegyzőséghez történő csatlakozási  
     kérelmének megtárgyalása 
    Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

      Rinczki Lajos András polgármester 
      Kertész Attila polgármester 
  

Török Sándor polgármester úr megkérdezi a Képviselő-testületek tagjait, hogy van-e 
valakinek napirend módosító javaslata.  
 



Módosító javaslat nem volt. 
 
Mosonudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
  
 
 
 
N a p i r e n d :  
  
1.) Újrónafő község Önkormányzatának a Körjegyzőséghez történő 

csatlakozási kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

        Rinczki Lajos András polgármester 
        Kertész Attila polgármester 

 
Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy a 2012. április 12-én 
tartott együttes ülésen olyan döntés született, hogy felkérik a körjegyzőket, hogy 
készítsenek egy tájékoztató anyagot a közös hivatal kialakításának lehetőségéről. 
Sajnálattal állapítja meg, hogy az eltelt 1 hónap alatt sem tudtak meg olyan 
információkat, amelyek igazából elősegítenék a döntés meghozatalát. Felhívja a 
képviselők figyelmét arra is, hogy 2013. január elsejétől nem körjegyzőségben 
dolgoznának, hanem közös önkormányzati hivatal létrehozásáról fognak majd 
dönteni. Kéri a körjegyzőket, hogy ismertessék az általuk összeállított anyagot.  
(    sz. melléklet) 
 
Gálné dr. Takács Eszter körjegyző elmondja, hogy a két körjegyzőség beszámolóit 
vették alapul, a 2011. évi adatokkal. Továbbra sincs véglegesnek mondható 
információ arról, hogy mely feladatok kerülnek el a járásokhoz, és melyek maradnak 
az önkormányzatoknál. Az önkormányzati ügyek száma jóval magasabb, mint az 
államigazgatásiaké. Véleményük szerint, nem lesz olyan nagymértékű a változás, 
mint, ahogy arról a médiában hallanak. A személyi kérdésekben egyelőre a jelenleg 
is foglalkoztatottakat vették figyelembe azzal az eltéréssel, hogy a Jánossomorjával 
fennálló adóhatósági társulás embereivel már nem számoltak, mivel várhatóan a 
társulás ez év december 31-én megszűnik. Az elkészített anyagot vitaindítónak 
szánták. Arról sincs még tudomásuk, hogy az új törvény határoz-e meg a közös 
hivatal felállításánál kötelező létszámokat, továbbá a hivatalok finanszírozásának 
módját sem ismerik.  

  
Dr. Dudás Eszter körjegyző elmondja, hogy az elkészített anyag második részénél a 
Mosonszolnok-Mosonudvar Körjegyzőség költségvetésének felosztását vették alapul 
és ehhez igazították Újrónafőét is. Ahhoz, hogy a testületek információt kaphassanak 
a 3 településből álló hivatal költségvetéséről, Mosonszolnok és Mosonudvar 
Községek Körjegyzősége költségeiből levették a prémium éves és adóigazgatással 



kapcsolatos kiadásokat; Újrónafő tekintetében pedig a jelenlegi lélekszámarányos 
költségekhez hozzáadták a körjegyzőség újrónafői hivatalának rezsiköltségeit. A 
hivatali helyiségek költségeit %-os arányban próbálták meghatározni. Véleményük 
szerint a létszámarányos megosztás torz képet mutatna. Más megoldást kellene 
találni a működtetés finanszírozására. Véleményük szerint figyelembe lehetne venni 
az ügyiratszámot, vagy azt, hogy az ügyintézők heti hány órában látják el adott 
település ügyeit, esetleg az önkormányzatok költségvetési főösszegét lehetne 
kiindulási alapnak tekinteni. Kiegészítésként még elmondja, hogy áttekintették más 
körjegyzőségek költségvetéseit is, illetve, hogy mások milyen megoldással 
dolgoznak. Lényegében véve az látható, hogy mind a személyi, mind a dologi 
kiadások tekintetében, a települések a saját dolgozóikat, valamint saját településük 
hivatali épületének kiadásait saját keretből finanszírozzák; míg a több település 
feladatait ellátó köztisztviselők esetében pedig munkaidő vagy települési lélekszám 
alapján osztják meg a költségeket.   
 
Török Sándor polgármester úr megköszöni a tájékoztatást. A vitára bocsátás előtt 
elmondja, hogy a szaklapok már foglalkoznak a járási és új önkormányzati törvény 
elfogadását követő változásokkal. Az egyik ilyen, hogy a hivatalokban várhatóan 
kötelező lesz a helyettes jegyző kijelölése. Még a jogutódlásról sincs tudomásuk. A 
közös hivatal felállításánál nem tartja szerencsésnek az ügyiratszámok alapján 
számított hozzájárulást. Mosonudvar Önkormányzatával a létszámarányos 
hozzájárulásról állapodtak meg annak idején; a munka is sokkal több volt a 
Körjegyzőség létrehozásával, illetve egész éves költségvetési évvel sem 
rendelkeztek még a hátuk mögött.  Mosonszolnok és Mosonudvar települések 
esetében - az új önkormányzati törvényben az önálló hivatal létezéséhez előírt - 
2000 főt elérik, de azt is figyelembe kell venni, hogy a törvény esetleges módosítása 
során nem írnak-e elő még magasabb számot. Akkor azonban már más 
településekkel nem lehet felállítani, illetve növelni a hivatalt, mivel addigra azok is 
döntenek a csatlakozásról. A három település együtt eléri a 3000 főt, ami nagyobb 
biztonságot jelentene a finanszírozásra és a dolgozók munkahelyének megtartására, 
valamint az intézmények fenntartására. Továbbra is javasolja a hármas hivatal 
felállítását. Kéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket.  
 
Tóth Ferenc képviselő úr elmondja, hogy továbbra sem utasítja el a hármas hivatal 
létrehozását, de véleménye szerint még vannak olyan területek, amelyről beszélniük 
kell. Továbbra sem tartja a legfontosabb szempontnak az intézmények kérdésének 
belevonását a jelenlegi témába. A mosonszolnoki iskolának korábban szüksége volt 
a megfelelő tanulólétszámra, ezért a Képviselő-testület hozott olyan döntéseket, 
amelyek alapján az újrónafői szülők a mosonszolnoki iskolát választották (a 
gyermekek szállítása, ingyenes tankönyv, stb.)  
A létszámmal kapcsolatban felvetődött, hogy egybevág-e a törvényhozók 
szándékával – létszámcsökkentés -, mivel a javaslat a jelenlegi létszámot 
tartalmazza. Érdemesnek tartja azt is megfontolni, hogy kell-e főállásban foglalkoztat-
ni a helyettes jegyzőt. Hozzáteszi, hogy a szabálysértési ügyek elkerülésével jelentős 
tehertől szabadultak meg a jegyzők. Véleménye szerint a létszám kérdése még 
további kidolgozást igényelne. 
A finanszírozással kapcsolatban benyújtott számokat elfogadja, hiszen úgy is az első 
év végén derül ki, hogy jól döntöttek-e. Véleménye szerint a költségvetési főösszeg 
nem lenne jó alapja a finanszírozás megosztásának, hiszen nem egyenlők a 
települések lehetőségei. Ahol több a lehetőség, ott több az elvégzendő feladat is. 



Reálisabbnak találja az ügyintézők által ellátott feladatok és ügyiratszám szerinti 
megosztást. Nem ismeri azonban, hogy az ellátott feladatok alapján, hogyan lehetne 
a költségeket megosztani. Véleménye szerint az előterjesztésben írt települési 
hozzájárulások mértékei nem helyesek. Véleménye szerint Mosonudvar és 
Mosonszolnok esetében nincs, míg Újrónafő esetében levonták az állami 
hozzájárulás mértékét.  
 
Török Sándor polgármester úr megjegyzi, hogy más településeken az ekkora 
főösszeggel gazdálkodó önkormányzatnál legalább másfélszeres a dolgozói létszám. 
 
Dr. Dudás Eszter körjegyző megköszöni az észrevételt és tájékoztatja a jelenlévőket, 
hogy az összehasonlíthatóság érdekében a települési hozzájárulások mértéke 
helyesen Mosonszolnok 53.356,302 EFt, Mosonudvar 14.209,698 EFt, Újrónafő 
16.445 EFt lenne. A közös hivatalnál dolgozók munkaköri leírásában rögzíteni lehet 
azt, hogy melyik településen hány órát foglalkozik az ügyekkel a köztisztviselő és 
ennek alapján lenne megosztva a jövedelme. Tájékoztatja a képviselő urat, hogy bár 
valóban elkerültek a jegyzőktől a szabálysértési hatáskörök, de azok - számára 
legalábbis - eddig sem jelentettek jelentős terhet, mert kb. 10-15 ilyen ügy fordult elő 
évente. Az államigazgatási feladatok többsége továbbra is a jegyzőknél marad. A 
dolgozói létszámra tett észrevételét illetően nem ért egyet. A két adóigazgatási 
feladatot ellátó kolléga teendőit is a jelenlegi létszámmal oldanák meg, amellett, hogy 
– ismételten hangsúlyozza – a feladatok várhatóan számottevően nem csökkennek. 
A dolgozói létszámot illetően hozzáteszi, hogy ugyanazon ügytípusokat tekintve, 
ügyiratszám arányosan, Újrónafőn 1,5 emberrel kevesebb alkalmazott van.   
 
Gálné dr. Takács Eszter körjegyző kiegészítésként elmondja, hogy szükségesnek 
tartja a főállású helyettes jegyző alkalmazását, mert a szabálysértések ugyan 
elkerülnek az Önkormányzattól, de a panaszok és az un. „tyúkperek” továbbra is ide 
fognak tartozni. A hivataloknál nem dolgozik olyan köztisztviselő, aki helyettesíthetné  
a jegyzőt szükség esetén. Csak a három település képviselő-testületi üléseinek 
előkészítése és ehhez kapcsolódó feladatok nagyon sok munkát jelentenek. Emellett 
a korábbi köztisztviselői törvény és most az új közszolgálati törvény sem engedi meg, 
hogy a jegyző, ill. az aljegyző részmunkaidős legyen. Az önkormányzatok 
költségvetési főösszegét csak mint alternatívát jelölték meg az előterjesztésben. 
 
Gellén Imre képviselő úr egyetért Tóth Ferenc képviselő úr véleményével, mely 
szerint a hivatal felállítása és finanszírozása ne kerüljön egyik önkormányzatnak se 
többe, mint eddig. A számok és feladatok ismerete nélkül azonban nehéz döntést 
hozni.  
 
Rinczki Lajos András polgármester úr véleménye szerint az aljegyző 4 órában 
történő foglalkoztatása éppen olyan, mint a polgármesteri tisztség társadalmi 
megbízatásban történő ellátása. Nem gondolja, hogy a lakosságarány szerint 
megosztást teljesen el kellene vetni. Kéri, hogy járjanak utána a körjegyzők, hogy 
más körjegyzőségek mekkora létszámmal látják el feladataikat és mekkora 
költségvetéssel rendelkeznek. 
 
Kertész Attila polgármester úr véleménye szerint a törvény kimondja majd, hogy a 
közös hivatalban hány embert lehet foglalkoztatni. Amennyiben adott önkormányzat 



további létszámot kíván alkalmazni, azt saját kereteiből kell majd finanszíroznia. A 
közös létszámban biztosan döntésre tudnának jutni.  
 
Lachmann János képviselő úr elmondja, hogy ezen az ülésen sem jutottak sokkal 
előbbre, mint áprilisban. Véleménye szerint nem szükséges az előzetes megbeszé-
léseknél mindhárom Képviselő-testület teljes létszámban való jelenléte. Akkor kellene 
közösen leülni, amikor az álláspontok közelítenek egymáshoz.  
 
Török Sándor polgármester úr elmondja, hogy az előzetes információk szerint már 
május végére ígértek költségvetési sarokszámokat és konkrét információkat. 
Véleménye szerint nem volt baj, hogy mindenki jelen van az egyeztetéseken. 
Javasolja, hogy akkor üljön össze ismét a három Képviselő-testület, amikor már 
ismerik legalább a sarokszámokat és az ellátandó feladatokat.   
 
A jelenlévők egyetértenek Török Sándor polgármester úr javaslatával. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Török Sándor polgármester megköszöni a 
részvételt, az ülést 19.50 órakor bezárja.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Török Sándor                      Rinczki Lajos András 
                    polgármester                      polgármester 

 
                                
 
                                       Gálné dr. Takács Eszter 

Körjegyző 
 
 

 
                  Kertész Attila dr. Dudás Eszter 
                  polgármester       körjegyző 

  
  

 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 

         Pribránszki György       Csütörtöki Lőrinc 
alpolgármester        alpolgármester 

 
 

Kelemen Benő 
     alpolgármester  
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Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Mosonudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete és  
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete által  

2012. május 23-án 18.30 órai kezdettel  
megtartott együttes üléséről 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  


