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…/2012. Kt. Ülésszám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Szokolya Község Képviselő-testületének és Kóspallag Község Önkormányzatának 
képviselő testületének 2012. október 9-én megtartott együttes üléséről. 
 
Jelen vannak:   

Stefkó Imre   Kóspallag község polgármestere 
Stedra Gáborné  Kóspallag község alpolgármestere 
Dr Cseri Tibor   körjegyző 
Fenyődi Andrea  képviselő 
Schmidt Miklós  képviselő 
Farkas Erika   jegyzőkönyvvezető 

 
Stefkó Imre Kóspallag polgármester köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 
kóspallagi Képviselő-testület határozatképes, javasolja a kiküldött napirend elfogadását, továbbá 
jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Erikát javasolja.  Megállapítja, hogy a napirendet és a 
jegyzőkönyvvezető személyét 4 igen, egyhangú szavazattal Kóspallag község Képviselő-
testülete elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 

1. Döntés Szokolya – Kóspallag Községek Közös Hivatalának létrehozásáról 2013. 
január 1-el. 
Előadó: polgármester 

 
 
1.  Döntés Szokolya – Kóspallag Községek Közös Hivatalának létrehozásáról 2013. január 

1-el. 
 /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva / 
 
Gyurcsik Mihály polgármester:  Kóspallag Község  Önkormányzata 2012. december 31-el 
kilépett a körjegyzőségéből, ezzel lehetőség  nyílik  arra, hogy  más  településsel közös hivatalt  
hozzon létre.  Szokolya Község képviselő testülete a  mai napon kilépett a Kismaros – Szokolya 
Községek  Körjegyzőségéből, így a Kismaros-Szokolya Községek Körjegyzősége 2012. 
december 31-vel megszűnik, nincs akadálya, hogy Kóspallaggal közös hivatalt hozzunk létre.  
 
Révész Árpád: 2013-tól Szokolya a szobi járáshoz fog tartozni. Mivel Kóspallag is oda 
tartozik, így adott a lehetőség a közös hivatal létrehozására. Pár éve az iskolások utaztatásával  
már megindult valamiféle közeledés a két település között. Célunk, hogy az iskolát, az óvodát, a 
bölcsődét és a hivatalt megtartsuk, nemcsak a Szokolya részére, hanem a Kóspallag részére is.  
Mint székhelytelepülés talán több lehetőségünk lesz, akár ha csak a pályázatokat említem. A két 
település között sok a személyes kapcsolat is, ezért azt gondolom, hogy a közös hivatal 
létrehozása mindkét település részére pozitív előrelépést jelent. 
 
Stefkó Imre polgármester: Az volt a célunk, hogy ne másodhegedűsek legyünk. A 
körjegyzőségben mi olyanok voltunk mint a mostohagyerek. Úgy éreztük, hogy mi csak 
statisztikai szám voltunk a körjegyzőségben. Nekünk is az a célunk, hogy előbbre lépjünk. Sok 
mindent tettünk a falunkért, ami elsősorban nem pénz kérdése. A Képviselő-testületünk úgy 
foglalt állást, hogy a jövőben Szokolyával hoz létre közös hivatalt. 
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Gyurcsik Mihály: Természetesnek veszem, hogy a székhely településnek kötelessége a 
társtelepülés ügyeit intézni, segíteni, támogatni. Az a törekvés, hogy Kóspallagon az alapvető 
ügyfélproblémák megoldhatók legyenek. Elkezdtük szervezni a diákétkeztetést. Az iskola ugyan 
átkerül az államhoz, de az óvoda, bölcsőde itt marad. A Greensoft Kft-vel tárgyalásokat 
folytatunk, hogy az étkeztetés helyben történjen. Kiderült, hogy Kóspallagon működő konyha 
van. A vállalkozó azt tervezi, hogy a kóspallagi konyhát kibérli, és innen oldja meg a 
diákétkeztetést Szokolyán is. Ez jó Szokolyának, és jó Kóspallagnak is.  
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Nálunk Kóspallagon nem az volt a probléma, hogy nem 
működött a körjegyzőség, hanem, hogy a gazdálkodási feladatokat a Márianosztrai hivatalban 
végezték, és az információáramlás állandó csúszásban volt. Előfordult, hogy egy-egy pályázat 
megírását a képviselő-testületnek kellett elvégeznie, mivel semmiféle segítségez nem kaptunk a 
körjegyzőségtől. Példaként említhetem az akadálymentesítési pályázatot, melynek 
elszámolására a mai napig nem került sor. Ezért is foglalt állást amellett a kóspallagi képviselő-
testület, hogy kilépünk a körjegyzőségből és közös hivatalt hozunk létre Szokolyával. Bízzunk 
benne, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző lesz. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Voltak olyan problémák, hogy nem tudtuk, hogy kinek mi a dolga. 
Fontosnak tartom, hogy tudjuk, hogy a hivatalban hány embert tudunk foglalkoztatni, mert a 
településen élőket tájékoztatnunk kell. 
 
Révész Árpád: Kóspallagon minimum 2 főt kívánunk foglalkoztatni. 
 
Lucza Gergely: Az Alapító okiratban mindent le kell fektetni. Az alapító okiratban fogjuk 
meghatározni a feladatokat és a létszámokat. 
 
Gyurcsik Mihály polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a határozat meghozatalához 
minősített többségú szavazás kell. 
 
Fenyődi Andrea: Javaslom, hogy ebben a fontos döntésben név szerint szavazást tartsunk. 
 
Stefkó Imre polgármester megállapítja, hogy  Kóspallag Község képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal,  egyhangúlag megszavazza a név szerinti szavazást. 
 
Stefkó Imre polgármester: Felkérem a Kóspallag település képviselőit név szerint szavazzon 
az írásban előterjesztett határozati javaslatról, mely szerint  Szokolya – Kóspallag Községek 
Közös Önkormányzati Hivatalt hozzanak létre . 
 
Stefkó Imre                igen 
Stedra Gáborné          igen 
Fenyődi Andrea         igen 
Schmidth Miklós       igen 
 
Stefkó Imre polgármester úr megállapítja, hogy Kóspallag Község képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, mely minősített többség, egyhangúlag elfogadja a közös hivatal létrehozására 
írásban előterjesztett határozati javaslatot. 
 
 
 
 
 
 
. 
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…/2012.(10. 09.) sz. Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy  
 
1. Az 1990. évi LXV. törvény - továbbiakban: Ötv. –39. § (1) bekezdésében 
(valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1), továbbá 85.§. (1) bekezdésében, mely 
2013. január 1-től hatályos) foglaltak alapján igazgatási feladatai ellátására 2013. január 1-
től a Szokolya Község Önkormányzatával közös hivatalt hoz létre, szokolyai székhellyel. 
 
2.  Ennek érdekében megbízza Stefkó Imre polgármestert, hogy Szokolya 
község polgármesterével a fentiek értelmében a közös hivatal  alapításával, létrehozásával 
kapcsolatos Társulási megállapodást, Alapító okiratot, SZMSZ-t és egyéb döntéseket 
előkészítsék. A Társulási megállapodás a jogi szabályozásnak megfelelően tegye lehetővé 
más települések csatlakozását is a közös hivatalhoz. 
 
3. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy 2012. október 16-ra hívjon össze 
képviselő-testületi ülést, ahol napirendi pontként terjessze elő a közös hivatal alapításával, 
létrehozásával kapcsolatos Társulási megállapodást, Alapító okiratot, SZMSZ-t és a 
szükséges egyéb döntéseket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Más egyéb észrevétel vagy bejelentés nem lévén a polgármester úr az ülést bezárja. 
 
 
 
 
                                                                                  Kmf 
 
 
 
 

                         Stefkó Imre                                            Dr. Cseri Tibor 
                        polgármester                             körjegyző 

 
 
       Farkas Erika 

Jegyzőkönyvvezető 


