
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Letenye Város Képviselő-testületének, Kistolmács Község Képviselő-testületének, 
Murarátka Község Képviselő-testületének és Zajk Község Képviselő-testületének 2013. 
február 21-én 16,00 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében – 
tartott együttes üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Letenye Város Képviselő-testülete részéről: Halmi Béla polgármester, Rózsás Imre 
alpolgármester, Bedő Ildikó, Dömők József, Farkas Szilárd, Somogyi András és Dr. Szabó 
Ilona képviselők 
 
Kistolmács Község Képviselő-testülete részéről: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László 
alpolgármester, Erdélyi Zoltán, Mihálicz Lajos és Tóth Istvánné képviselők 
 
Murarátka Község Képviselő-testülete részéről: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre 
alpolgármester, Cséplő Zoltán és Marton Miklós képviselők 
 
Igazoltan maradt távol: Lakó József képviselő 
 
Zajk Község Képviselő-testülete részéről: Bagladi Róbert polgármester, Gerencsér Jenő és 
Grózner Tiborné képviselők 
 
Igazoltan maradtak távol: Mészáros Attiláné alpolgármester és Kovács Tibor képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 
Simonyai Imre műszaki osztályvezető 
 
Halmi Béla: Tisztelettel köszöntöm Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
tagjait, Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, Murarátka Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, Zajk Község Önkormányzata Képviselő-
testületének tagjait és a meghívott vendégeket. Az együttes ülés elindítása előtt néhány 
gondolatot szeretnék képviselőtársaimmal megosztani. A mai nap egy hivatalos fórum lesz. 
Én úgy gondoltam, tegnap erről beszéltünk a Gazdasági Bizottság ülésén, hogy egy 
ünnepélyes ülést fogunk tartani, ahol kimondottan az aláírásokat fogjuk megtenni. Erre 
március 1-jén kerülne sor ebben a teremben, ahol a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is jelen 
kell lennie. Egyébként Letenye 1989. március 1-jén lett város. A mai nap a mi életünkben 
rendkívüli, hiszen első alkalommal ülünk közös asztalnál és képviseljük az adott 
településeket. Mi a térségben már nagyon régóta együttműködünk, együtt dolgozunk, 
körjegyzőségben dolgoztunk eddig. Most a közigazgatás átszervezése során más formát kell 
felvenni. A polgármesterek úgy döntöttek, hogy továbbra is szeretnének Letenyéhez tartozni, 
és ez a négyes fogat a térség életét meghatározná, talán még szorosabb lenne az 
együttműködés az adott területen. Egy közös önkormányzati hivatalt kell nekünk létrehozni.  
Megállapítom, hogy Letenye Város Képviselő-testülete határozatképes, a Képviselő-testület 7 
tagja az ülésen megjelent. Javaslom az írásban kiküldött napirend tárgyalását.  Kérem, aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  (7 igen szavazat) 
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Birkás Zoltán: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületek tagjait és a meghívott 
vendégeket. Megállapítom, hogy Kistolmács Község Képviselő-testülete határozatképes, a 
Képviselő-testület 5 tagja az ülésen megjelent. Javaslom az írásban kiküldött napirend 
tárgyalását.  Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  (5 igen szavazat) 
 
Pál Józsefné: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületek tagjait és a meghívott vendégeket. 
Lakó József képviselő jelezte távolmaradását. Megállapítom, hogy Murarátka Község 
Képviselő-testülete határozatképes, a Képviselő-testület 4 tagja az ülésen megjelent. Javaslom 
az írásban kiküldött napirend tárgyalását.  Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  (4 igen szavazat) 
 
Bagladi Róbert: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületek tagjait és a meghívott 
vendégeket. Mészáros Attiláné alpolgármester és Kovács Tibor képviselő jelezték 
távolmaradásukat. Megállapítom, hogy Zajk Község Képviselő-testülete határozatképes, a 
Képviselő-testület 3 tagja az ülésen megjelent. Javaslom az írásban kiküldött napirend 
tárgyalását.  Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  (3 igen szavazat) 
 
Javasolt napirendi pontok:  
 
1./ Letenye város, Kistolmács, Murarátka és Zajk községekkel való Letenyei Közös  
     Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyása 
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
2./ Letenye Város Polgármesteri Hivatal megszüntető okirata 
     Előadó: Halmi Béla polgármester  
     (Csak Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalja.) 
 
3./ Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirenddel 7 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirenddel 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirenddel 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirenddel 3 igen szavazattal, 
egyhangúlag egyetértett. 
 
 
1./ Letenye város, Kistolmács, Murarátka és Zajk községekkel való Letenyei Közös  
     Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyása 
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testületek! Írásban kimentek az anyagok, gondolom sikerült 
mindenkinek áttekintenie ezeket a dokumentumokat. Letenyén a Humán és Ügyrendi 
Bizottság és a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és mindkét bizottság 
egyetért vele. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
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84. §-ában foglaltak szerint kell eljárnunk és 2013. március 1-jéig létre kell hoznunk a közös 
önkormányzati hivatalt. Ha ezzel mindenki egyet fog érteni, akkor március 2. napjától a 
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal létre fog jönni. Az anyag tartalmazza az elismert 
hivatali létszámot, akik megteszik a szükséges lépéseket ahhoz, hogy tudjunk mi dolgozni. Ez 
25,33 főt jelent és a későbbiek során, ha létrejön a közös önkormányzati hivatal, ez növekszik 
is 2,5 fővel. Ez a struktúra fogja mind a négy önkormányzat feladatait kiszolgálni. A 
határozati javaslat március 1-jétől lép életbe. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról, 
fenntartásáról szóló részletes megállapodás tartalmazza az adott önkormányzatok székhelyét, 
amely sehol nem változik. Lényegi változás gyakorlatilag nincs, továbbra sem fogunk 
kirendeltségeket létrehozni, Letenyén a hivatal a feladatokat ellátja. Én azt gondolom, hogy 
ennek a közös önkormányzati hivatalnak a létrehozása a hivatal létszámának a bővülésében 
fog testet ölteni. Az adott feladatokat hasonló módon el fogja látni a Letenyei Közös 
Önkormányzati Hivatal a településeknek. Én úgy gondolom, hogy nincs új a nap alatt, de 
ezeket a döntéseket meg kell tenni. A megkötendő megállapodásunk szervezeti és működési 
kérdésekről is szól, ezeket szervezeti- és működési szabályzatban kell rögzíteni. Kötelező 
jelleggel jegyzőnek és aljegyzőnek kell működni. A székhely Letenye, Kossuth L. u. 10. szám 
alatt van. A közös hivatal létszámáról már szóltunk. Magának a struktúrának a rendszere 
adott, ezek mozgásban lehetnek. Ez a megállapodás szól arról is, hogy január 1-jétől változott 
a jegyzői felügyelet is, eddig mindig a Képviselő-testület volt a munkáltatója a jegyzőnek, 
2013. január 1-jétől a polgármester foglalkozik a jegyző kinevezésével, illetve a jogviszony 
megszüntetésével. Mivel itt közös hivatalról beszélünk, nyilván minden egyes alkalommal, 
amikor ilyen történik - jelen esetben most is majd -, ki kell kérni az adott települések 
polgármestereinek a véleményét, hogy egyetértenek-e azzal a jegyzővel, akit a székhely 
település polgármestere gondol. Ezt figyelembe véve kell majd döntenie magának a 
polgármesternek és ugyanígy kell eljárni a megszüntetésnél is. Az aljegyző személyéről is 
hasonló módon kell dönteni. Ezek mind fontos kérdések. Közös üléseket is lehet tartani olyan 
kérdésekben, amelyek mindenkit érinthetnek. Egyébként úgy kell működtetni az adott 
települést, ahogy eddig tettük. A nyilvánosságot továbbra is ugyanúgy meg lehet tenni, ahogy 
eddig is az Önkormányzatok ezt a helyben szokásos módon megtették. Ha elfogadjuk a 
megállapodást, akkor ezt alá kell írni. Az ünnepélyes aláírást már említettem, ez március 1-jén 
történik meg. Én kérem a bizottsági elnököket, hogy az üléseken elhangzottakat ismertessék. 
A véleményeket várjuk az adott önkormányzatoktól is.  
 
Dömők József: Tisztelt Képviselő-testületek! A Humán- és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta 
az anyagot. Nagyon egyöntetű állásfoglalásra jutottunk. Úgy foglaltunk állást, hogy az elmúlt 
két évtizedben ragyogóan működött ez az együtt dolgozás, jó gyakorlat született, hiszen egy 
természetes környezetben, régióban vagyunk itt egymás szomszédságában. Ha jól működött 
ez az eddigi években, akkor itt az új törvényi előírásoknak megfelelően papíron új, amúgy a 
régi munkaszervezetben ugyanolyan eredményesen fog tudni működni ez az újonnan felálló 
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal. Finomításokra szükség lesz a törvényeknek 
megfelelően a belső technikai dolgokban, amelyet a jegyző és aljegyző vezetésével 
rugalmasan meg fog tudni oldani a hivatal. Én azt kívánom a magam és a Bizottságunk 
nevében, hogy ugyanilyen precizitással és pontossággal figyeljék a hivatal munkatársai a 
kistelepülések dolgait is, mint Letenye járási központét. A létszámokról szólva mindenképpen 
ki kellene használni a rendelkezésre álló normatívát. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testületek! A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
anyagot. Polgármester úr említette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényt. Amennyiben nem történne meg a közös önkormányzati hivatal 
létrehozása, akkor átmenne a hatáskör a Kormányhivatal vezetőihez. A következő hónap első 
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napjától ők mondanák meg, hogy melyik település hova fog tartozni. Mindenképpen a 
megszokott működést, ami bevált azt kell javasolni, ez mellett a Gazdasági Bizottság is 
kitartott. Felesleges a leírt dolgokat elismételni, a törvény szövege van leírva, ettől eltérni nem 
lehet. Működik a hivatal, jól működött eddig, reméljük a közös hivatal is jól fog működni. A 
megállapodás tervezetét elfogadásra javaslom a Gazdasági Bizottság nevében. Polgármester 
úr előterjesztését az ünnepélyes keretek között történő aláírásról támogatjuk. Köszönöm 
szépen. 
 
Pál Józsefné: A mai világban nagy divat az, hogy ami jól működik, azt borítsuk fel. 
Murarátkán – ezt a képviselők nevében is mondhatom -, mi úgy gondoltuk, hogy ezt ne 
vezessük be. Eddig is ragyogó, jól működő volt az együttműködés. Bebizonyosodott, hogy jól 
felkészült szakemberek dolgoznak a Polgármesteri Hivatalban, akik mindenben segítették 
eddig is a kistelepüléseket. Én szeretném, ha továbbra is így folytatódna az együttműködés. 
Köszönöm. 
 
Birkás Zoltán: Tisztelt Képviselő-testületek! Örülök, hogy ennek a történelmi pillanatnak 
részesei lehetünk. Én azt gondolom, hogy maradjunk úgy, ahogy eddig voltunk, ne sokat 
változtassunk azokon a dolgokon, ha tudunk, akkor csak jó irányba változzunk. Ez a négy 
Képviselő-testület most van először így együtt, viszont az ügyeinket mind itt intézzük 
Letenyén a Polgármesteri Hivatalban. Ha eddig jól ment, akkor ezután is jól fog menni, én ezt 
támogatom és a képviselőink is ezt fogják támogatni. Én örülök neki, hogy ez a pillanat adott 
és lesz egy pillanat, amikor aláírjuk majd a megállapodást. Köszönöm szépen, hogy ez így 
lehetséges. A megállapodás tervezettel kapcsolatban egy-két dolgot el kellene mondani, hogy 
jobban értsük. Rendben van az, hogy kapunk állami normatívát és azt mi egyben átadjuk 
Letenye városának és év végén azzal elszámol. Ezzel nincs semmi gond, ez törvényes, ennek 
így kell lenni. A másik is törvényes, csak azért mondom el, hogy lássuk a dolgokat. A 
polgármester úr nagyjából végigment a dolgokon, de itt vannak olyan részek, amelyeket ki 
kell belőle ragadni és el kell, hogy mondjuk. A székhelyként szolgáló ingatlan felújításával, 
bővítésével, korszerűsítésével kapcsolatos kiadások biztosítására esetenként a közös hivatal 
nem tulajdonos fenntartói a tulajdonossal közösen megállapodást kötnek. Itt a hivatal 
esetleges felújítása során mind a négy önkormányzatnak be kell szállni, ha nincs rá pénz. 
Most itt a Járási Hivatal is, akkor kell, hogy legyen rá pénz és ne a tagönkormányzatoknak 
kelljen ebbe beszállni anyagilag. Ezt is értjük mi.  
 
Dr. Keresztesi Tímea: Ez egy lehetőség.  
 
Birkás Zoltán: Igen. Ez egy lehetőség. Az 5. pont tartalmazza, hogy a hivatal működési 
költségét (személyi juttatások és járulékai, dologi kiadások) az Állam az adott évi 
összköltségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott 
feladatokkal arányban az elismert hivatali létszám alapján finanszírozza. A hivatal működését 
ezen állami támogatás biztosítja, amennyiben az állami támogatás a költségekre nem nyújt 
fedezetet, az afeletti költségeket a megállapodó önkormányzatok lakosságszám arányában 
viselik azzal, hogy a felek ebben az esetben a hivatal működését, létszámát rövid időn belül 
újratárgyalják. Remélem, hogy erre nem fog sor kerülni, és nem lesz rá szükség, hogy a külső 
tagönkormányzatok állják ezeket a költségeket. Ennyit szerettem volna kiegészítésként 
elmondani. Jegyző asszony a törvényesség képviselője köztünk és ő el tudja mondani, hogy 
miről van szó. 
 
Dr. Keresztesi Tímea: Tisztelt Képviselő-testületek! Birkás polgármester úrral mi ezt már 
megbeszéltük, hogy az önkormányzatoknak ezen túl is saját költségvetései lesznek és az ő 
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költségvetésükben is meg fog jelenni ez az állami normatíva, amely a hivatal működésére 
kell, hogy fordítódjon. Az első négy hónapban ezt az önkormányzatoknak utalják, a 
következő 8 hónapnak a finanszírozását még nem tudjuk biztosan, illetve más sem tudott erre 
nekünk pontos választ adni. Ezt a hivatal működésére adott normatív összeget utalja át a 
hivatal működéséhez minden egyes önkormányzat. A mi célunk, illetve Letenye Város 
Önkormányzatának is az a célja, hogy ebből a normatívából tudjunk gazdálkodni. Vannak 
beszámítások, amelyet majd a költségvetésből látunk, ezek visszavételre kerülnek az Állam 
részéről, ezeket kell majd időközben korrigálnunk. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos idejű 
működés után fogjuk azt látni, hogy elegendő ez az összeg, vagy nem elegendő. Ha nem 
elegendő, akkor újra kell tárgyalni ezeket a kérdéseket. Minden önkormányzat továbbra is 
önálló és önálló költségvetéssel rendelkezik, de ha nem éri el az adott önkormányzat a 2000 
főt, akkor köteles arra, hogy közös önkormányzati hivatalt hozzon létre és működtessen. 
Egyébként eddig is hasonlóan működött ez a rendszer, eddig igazgatás-szolgáltatási díjnak 
hívtuk, amit eddig az önkormányzatok nekünk biztosítottak. Eddig úgymond a közös 
önkormányzati költségvetésben, most viszont a célhoz kötöttség miatt a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében jelenítődik meg, illetve dönteni kell arról, hogy melyik önkormányzat, 
logikusan a székhely település önkormányzatának a költségvetésében jelenik meg a 
Polgármesteri Hivatal teljes költségvetése. Köszönöm szépen. 
 
Halmi Béla: Köszönöm jegyző asszony válaszát. Egyetértek vele. A hivatal létszámának a 
maximálása segíti a hivatalnak a működését. Bízom benne, hogy nem kell senkitől sem ehhez 
hozzájárulást kérni, vagy éppen a felújításhoz. Ezeket azért próbáljuk maximálisan 
kihasználni, mert ez fedezi azokat a költségeket dologiban is, amely várhatóan lesz. Letenye 
Város Önkormányzatának a költségvetésében van a közös hivatalnak a költségvetése is.  
 
Bagladi Róbert: Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz. Az eddigi munkával 
elégedettek vagyunk, és ezért is döntöttünk úgy a képviselőtársakkal, hogy továbbra is 
szeretnénk ezt a négyest fenntartani. Nyitottak vagyunk, illetve továbbra is számítunk Letenye 
város és a többi település segítségére és ez kölcsönös is. Azt gondolom, hogy minden 
képviselőtársam nevében ezt elmondhatom. Köszönöm szépen. 
 
Halmi Béla: Kérdezem a Tisztelt Képviselőket is, hogy van-e észrevételük? Úgy látom nincs. 
Minden Képviselő-testület külön fog szavazni. Először a letenyei képviselők szavaznak. 
Kérem, aki a megállapodás jóváhagyásával egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 
 
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

10/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja Kistolmács, Murarátka, Zajk Községek Képviselő-testületeivel a Letenyei 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó 2013. március 1-jén hatályba 
lépő megállapodást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és az 
abban foglaltak végrehajtására. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról szóló, jóváhagyott megállapodásról értesítse a Zala Megyei 
Kormányhivatalt. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Halmi Béla polgármester 

         Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
 
Birkás Zoltán: Kérem, aki a megállapodást jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 

Kistolmács Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja Kistolmács, Murarátka, Zajk Községek Képviselő-testületeivel a Letenyei 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó 2013. március 1-jén hatályba 
lépő megállapodást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és az 
abban foglaltak végrehajtására. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról szóló, jóváhagyott megállapodásról értesítse a Zala Megyei 
Kormányhivatalt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Birkás Zoltán polgármester 

         Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
 
Pál Józsefné: Kérem, aki a megállapodást jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja Kistolmács, Murarátka, Zajk Községek Képviselő-testületeivel 
a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó 2013. március 1-jén 
hatályba lépő megállapodást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és az 
abban foglaltak végrehajtására. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról szóló, jóváhagyott megállapodásról értesítse a Zala Megyei 
Kormányhivatalt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

         Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
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Bagladi Róbert: Kérem, aki a megállapodást jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja Kistolmács, Murarátka, Zajk Községek Képviselő-testületeivel a Letenyei 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó 2013. március 1-jén hatályba 
lépő megállapodást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és az 
abban foglaltak végrehajtására. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról szóló, jóváhagyott megállapodásról értesítse a Zala Megyei 
Kormányhivatalt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Bagladi Róbert polgármester 

         Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
 

 
2./ Letenye Város Polgármesteri Hivatala megszüntető okirata 
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az előző napirend előkészület volt a most következő 
napirendre. Letenye Város Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratáról van szó. Közös 
önkormányzati hivatalt hozunk létre, ennek feltétele az, hogy a jelenlegi Polgármesteri 
Hivatalnak kimondjuk a megszűnését. Erről a Letenye Város Képviselő-testülete dönthet, 
illetve dönteni fog. Mindkét bizottság tárgyalta az anyagot. A határozati javaslatban az 
szerepel, hogy február 28. napjával fog megszűnni Letenye Város Polgármesteri Hivatala. Ezt 
a megszüntető okiratot kell majd az Államkincstár részére megküldeni.  
 
Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a megszüntető okirat 
elfogadását. 
 
Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az anyagot, és a jogszabályokra 
tekintettel elfogadta a megszüntetésről szóló határozati javaslatot. Javasolja a Képviselő-
testületnek is elfogadásra azt, a megszüntető okirat tartalma szerint. Köszönöm szépen. 
 
Halmi Béla: Köszönöm. Kérem, aki egyetért Letenye Város Polgármesteri Hivatala 
megszüntető okiratának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezzen. 
 
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
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11/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 
1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva 2013. február 28. napjával Letenye Város 
Polgármesteri Hivatala (törzskönyvi nyilvántartási szám: 432117; székhelye: 8868 
Letenye, Kossuth L. u. 10.) megnevezésű költségvetési szervét jogutódlással 
megszünteti. 

 

2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Letenye Város Polgármesteri 
Hivatala megszüntető okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megszüntető okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg Letenye Város Polgármesteri Hivatala törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlése céljából. 

         Határidő: azonnal 
         Felelős:    Halmi Béla polgármester 
         Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
 
 
3./ Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testületek! A szándék megvolt az első napirend elfogadásakor 
a Letenyei Közös Hivatal létrehozására. Letenye Város Polgármesteri Hivatala 
megszüntetéséről is született döntés. Szükség van a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának elfogadására. Ezekről már beszélgettünk részletesen, hogy mi is kerül bele 
az alapító okiratba. A székhelyet, az alaptevékenységet kell megjelölni itt. A 4. pontban a 
közös hivatal ellátja a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Letenyei Hóvirág 
Óvoda tekintetében a gazdasági feladatokat. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el 
még a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás munkaszervezeti és belső ellenőrzési 
feladatait. A szakági besorolásokról van szó, felsorolja az alaptevékenységeket. Mindannyian 
tudjuk, hogy az önkormányzatoknak milyen alaptevékenységei vannak, vállalkozási 
tevékenységet továbbra sem végezhet. Kitér az illetékességi és működési területre. Letenye, 
Kistolmács, Murarátka és Zajk települések közigazgatási területe, valamint az I. fokú 
építésügyi hatósági feladatok tekintetében a jegyző illetékességét a járási hivatalokról szóló 
218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet határozza meg. A belső ellenőrzési feladat pedig a Dél-
Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területére 
terjed ki, tehát 27 településre. Fontos, hogy az itteni dolgozók a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény alapján, a Munka Törvénykönyve alapján, vagy megbízási jogviszonyban is 
dolgozhatnak. Ezeket tartalmazza az alapító okirat. Kérdés, vélemény van-e a kistelepülések 
részéről? Nincs. A letenyei képviselők részéről van-e kérdés, észrevétel? 
 
Dömők József: Kistolmács község polgármestere fontos dolgokat emelt ki az előbb a 
megállapodás tárgyalásánál. Egyértelmű számunkra, hogy nem csak a négy önkormányzat 
feladatait látja el ez a közös önkormányzati hivatal, hanem az adott településeken működő 
nemzetiségi önkormányzatok működését is biztosítja. A munka mennyisége adott a közös 
hivatal dolgozói számára, hiszen nemzetiségi önkormányzatok vannak Zajkon is, 
Kistolmácson is és Letenyén is, ezeknek a munkáját is ellátja a hivatal.  
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Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az alapító okiratot. Az alapító okirat 
olyan dokumentum, amely történelmi dokumentum, hiszen újraszabályozza a működését a 
közös hivatalnak. Kötelező, hogy miket írunk bele, ez olyan, mint egy cégnek az 
alapszabálya, ugyanazokat tartalmazza. Tartalommal majd menet közben kell megtölteni, ha 
valami probléma van, akkor mindig az alapító okiratra kell hivatkozni. Ez alapján lesz 
hivatalos és bejegyzett a hivatal, ezt meg kell küldeni a Magyar Államkincstárba. Ezt az 
ember tudomásul veszi és nincs is mit hozzátenni, hiszen nincs alternatívája a tárgyalásnak, 
hogy megváltoztassuk. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az alapító okirat 
elfogadását. Köszönöm szépen. 
 
Halmi Béla: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? Nincs. Kérdezem 
polgármester társaimat, hogy a címek pontosak-e az alapító okiratban? Igen. Ismét külön 
szavaznak a Képviselő-testületek. Kérem Letenye Város Képviselő-testületét, hogy az 
elfogadásról, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

12/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Mötv. 84 – 85. §-aiban, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában, valamint a Kistolmács, 
Murarátka és Zajk községek képviselő-testületeivel megkötött, a közös önkormányzati 
hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodásban foglaltakra a Letenyei 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2013. 
március 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Letenyei Közös Önkormányzati 
Hivatal törzskönyvi bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 

         Felelős:    Halmi Béla polgármester 
         Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
 
Birkás Zoltán: Kérem, aki az alapító okiratot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

8/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Mötv. 84 – 85. §-aiban, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában, valamint a Kistolmács, 
Murarátka és Zajk községek képviselő-testületeivel megkötött, a közös önkormányzati 
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hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodásban foglaltakra a Letenyei 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2013. 
március 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Letenyei Közös Önkormányzati 
Hivatal törzskönyvi bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 

         Felelős:   Birkás Zoltán polgármester 
         Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
 
Pál Józsefné: Kérem, aki az alapító okiratot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

8/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Mötv. 84 – 85. §-aiban, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában, valamint a Kistolmács, 
Murarátka és Zajk községek képviselő-testületeivel megkötött, a közös önkormányzati 
hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodásban foglaltakra a Letenyei 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2013. 
március 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Letenyei Közös Önkormányzati 
Hivatal törzskönyvi bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 

         Felelős:    Pál Józsefné polgármester 
         Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
 
Bagladi Róbert: Kérem, aki az alapító okiratot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

5/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Mötv. 84 – 85. §-aiban, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában, valamint a Kistolmács, 
Murarátka és Zajk községek képviselő-testületeivel megkötött, a közös önkormányzati 
hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodásban foglaltakra a Letenyei 
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Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2013. 
március 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Letenyei Közös Önkormányzati 
Hivatal törzskönyvi bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 

         Felelős:    Bagladi Róbert polgármester 
         Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
 
Halmi Béla: A közös napirendjeink elfogytak. Az egyebek keretében lehetőséget biztosítok 
arra, hogy a véleményt és észrevételt el lehet mondani.  
 
Somogyi András: Közös testületi ülés tartása költségvetésnél vagy bármely más témában 
hogyan lehetséges? 
 
Dr. Keresztesi Tímea: Megállapodás kérdése.  
 
Somogyi András: Évente egy-két alkalommal találkozni kellene, ezen jó lenne elgondolkodni. 
Meg kell találni a hivatalos találkozási formát.  
 
Halmi Béla: Köszönöm az észrevételt. Nem mindig kell közös testületi ülést tartani, csak a 
közös döntéseknél kell. Kérhetik a polgármester társaim, bármilyen területről 
indítványozhatják a közös testületi ülések összehívását, pl. a jegyző ügyében, a hivatal 
létszáma ügyében.  
 
Dr. Szabó Ilona: Javaslom, hogy a megállapodás ünnepélyes keretek között történő aláírásáról 
hozzanak a Képviselő-testületek határozatot. A meghívottakra teszünk-e javaslatot? A 
Kormányhivatal vezetője és a Járási Hivatal vezetője is kerüljön meghívásra.  
 
Dr. Keresztesi Tímea: Ezt nem testületi ülés keretében kell aláírni, mert a határozatot már 
meghozták a Képviselő-testületek. Az ünnepélyes aláírásra bárkit meghívhatnak a Képviselő-
testületek, a lakosság számára közzétehetik. A közös önkormányzati hivatal működését 
minden testületnek értékelnie kell, és ezt meg lehet együttes ülés keretében tenni. A 
költségvetés esetében is meg lehet tenni, bár Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt róla. Értelemszerűen javasoljuk, hogy jövőre ilyenkor év eleje táján össze lehet 
ülni. Lehet kihelyezett ülést is tartani másik településen. Magáról az ünnepélyes aláírásról 
lehet döntést hozni, de nem feltétlenül a kötelező döntési körbe tartozik.   
 
Halmi Béla: Az ünnepélyes keretek között történő aláírásról külön szavaznak a Képviselő-
testületek. A letenyei képviselőket kérdezem. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Letenyei 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 2013. március 1-jén 
ünnepélyes keretek között Letenyén a Városháza tanácstermében kerüljön aláírásra, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
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13/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Letenyei 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 2013. március 1-jén 
ünnepélyes keretek között Letenyén a Városháza tanácstermében kerüljön aláírásra.  
 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős:   Halmi Béla polgármester 

 
Birkás Zoltán: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás 2013. március 1-jén ünnepélyes keretek között Letenyén a 
Városháza tanácstermében kerüljön aláírásra, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

9/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 2013. 
március 1-jén ünnepélyes keretek között Letenyén a Városháza tanácstermében kerüljön 
aláírásra.  
 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős:   Birkás Zoltán polgármester 

 
Pál Józsefné: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás 2013. március 1-jén ünnepélyes keretek között Letenyén a 
Városháza tanácstermében kerüljön aláírásra, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

9/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 2013. 
március 1-jén ünnepélyes keretek között Letenyén a Városháza tanácstermében kerüljön 
aláírásra.  
 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 
Bagladi Róbert: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás 2013. március 1-jén ünnepélyes keretek között Letenyén a 
Városháza tanácstermében kerüljön aláírásra, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

6/2013. (II.21.)  számú  h a t á r o z a t : 
 
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Letenyei 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 2013. március 1-jén 
ünnepélyes keretek között Letenyén a Városháza tanácstermében kerüljön aláírásra.  
 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 
Halmi Béla: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 16,50 órakor bezárom.        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 K.m.f. 
 
  
 
      Halmi Béla                         Birkás Zoltán 
      polgármester               polgármester 
 
 
 
 
      Pál Józsefné              Bagladi Róbert 
      polgármester                polgármester 
 
 
 
 
 
     Dr. Keresztesi Tímea 
               jegyző 


