Nagylózs Község Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
Ügyiratszám:

72 /2012
Meghívó

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2012. január 18-án (szerda) 17 órára hívom
össze, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

2.

Közmeghallgatáson elhangzott kérdések és észrevételek megtárgyalása
- Közvilágítás kialakítása a temető feljáratnál
- Az új településközpont parkjának fenntartási költségei
- Orvosi ügyelet ellátásáról
- Az új lakóparkkal kapcsolatos problémák megbeszélése
Előadó: Tóthné Szigeti Éva -polgármester

3.

Az önkormányzat által bérbeadásra kerülő szántó ingatlan
bérleti szerződésének tartalmi ismertetése.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester

4.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek ismertetése. A közös önkormányzati hivatal létrehozása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző

5. Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók.
- Tájékoztatás a Csarnoktér felújításával kapcsolatos pályázatról
- Az orvos rendelőbe történő bútorbeszerzés
- Új kazán beszerzése az óvodába
- Tájékoztatás a mezőgazdasági utak felújításával kapcsolatos pályázatról.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva -polgármester
Zárt ülés:
6. Napirendi pont
Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
7. Az önkormányzat által bérbeadásra kerülő Nagylózs 1412/1 hrsz-ú, szántó ingatlan
bérleti szerződésének tartalmi ismertetése.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
Nagylózs, 2012. január 13.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester
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1.

Napirendi pont
Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be:
92/2011(X.12.)
93/2011.(X.12.)
94/2011.(X.12.)
95/2011.(X.12.)
96/2011.(X.12.)
97/2011.(X.12.)
98/2011.(X.12.)
99/2011.(X.12.)
100/2011.(X.12.)
101/2011.(X.12.)
102/2011.(X.12.)
103/2011(X.12.)
104/2011(XI.16.)
105/2011.(XI.16.)

Lejárt határidejű határozatokról beszámoló
Csatlakozás a Bursa Hung. Ösztöndíjpály.
továbbítva
Szélkerék építése okán, kivitelező
útfelújítása
elbírálás alatt
Kultúrház felújítása pályázat
Tájékoztatás az önk. Társulásairól
Konzorciumi megáll. S.Kövesd Önk. Pályázat elbírálás alatt
Norm.lakásfenntartási támogatás
Norm.lakásfenntartási támogatás
Norm.lakásfenntartási támogatás
Döntés telekárról, elidegenítési tilalom nélkül
Önk. Hozzájárulása munkavállaló
képzéséhez
rendkívüli átmeneti segély
III. negyedéves beszámoló
2012.évi költségvetési koncepció

106/2011.(XI.16.)

2012. évi Belső ellenőrzési terv

továbbítva

107/2011.(XI.16.)

Önk.tul.lévő csatornák fenntartása

Kap.viz.társ.
értesítése

108/2011.(XI.16.)
109/2011.(XI.16.)

Bursa Hungarica szabályzat
Árvíztározó pályázathöz KT.döntés

110/2011.)(XI.16.) Közterület elnevezés - Zsigmond u.
111/2011.(XI.16.)
112/2011.(XI.16.)
113/2011.(XI:16.)
114/2011.(XI.16.)

VOLÁN buszok éjszakai parkolóhelyének
kijelölése
Szoc.étkezés Szakmai Programjának
módosítása
Sportöltöző villamosellátásának fejlesztése
Döntés közös
energiabeszerzésről(kistésrség)

elbírálás alatt
földhivatalnál
kezdeményezve

továbbítva

115.(2011.(XI.16.) Norm.lakásfenntartási támogatás
116/2011.(XI.16.)

Norm.lakásfenntartási támogatás

117/2011.(XI.16.)

Norm.lakásfenntartási támogatás

118/2011.(XI.16.)

Döntés elidegenítési tilalomról

119/2011.(XI.16.)

Bursa Hungarica elbírálás

120/2011.(XII.14.)

Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2011.
évi tevékenységéről

továbbítva
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121/2011.(XII.14.) 2012. évi Munkaterv elfogadása
122/2011.(XII:14.) Tájékoztatás jegyző telj. Értékeléséről
123/2011.(XII.14.) 2012. évi telj.követelmények
124/2011.(XII.14.) Szántó ingatlan bérbeadása

Nagylózs, 2012. január 13.

Tóthné Szigeti Éva – polgármester
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2.

Napirendi pont
Előterjesztés

Tárgy: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek ismertetése. A közös önkormányzati hivatal létrehozása.

Magyar Közlönyben megjelenés: MK. 161. szám (2011. december 28.)
Hatálybalépés: több ütemben történik: 2012. január 1., 2012. április 15., 2013. január 1., továbbá a
2014. évi általános önkormányzati választások napja
Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta, a köztársasági elnök 2011. április 25-én kihirdette
Magyarország Alaptörvényét. Az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló
szabályozást sarkalatos törvény határozza meg. E sarkalatos törvényt az Országgyűlésnek az Alaptörvény
hatálybalépéséig, azaz 2012. január 1-jéig kellett megalkotnia.
E kötelezettségének tett eleget az Országgyűlés, amikor megalkotta Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt. A törvény indokolása szerint a törvény célja az önkormányzati rendszer
átfogó megújítása.
Az Alaptörvényben adott jogalkotási felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati rendszert a meglévő értékek
megőrzésével és több új elem beillesztésével újítja meg, megőrizve a demokratikus jogállam alapelveinek a helyi
hatalomgyakorlásban is érvényesülő szabályait.
Alapvető cél, hogy a választópolgároknak a helyi önkormányzáshoz való joga változatlanul és hiánytalanul
érvényesül, ugyanakkor az önkormányzati szervezet és működés átalakítása segítse elő a közigazgatási
szolgáltatások színvonalának emelését.
Általános cél egy olyan modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítése, amely
lehetőséget biztosít a demokratikus és hatékony működésre, ugyanakkor – a választópolgárok önkormányzáshoz
való kollektív jogait érvényre juttató és védendő módon –szigorúbb (felügyeleti jellegű) kereteket szab az
önkormányzati autonómiának, ugyanakkor átalakítja az összeférhetetlenség szabályait is.
A közös hivatalok létrehozásáról
A törvény 85.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belli
községi önkormányzatok, melyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja
el és a községek lakos létszáma nem haladja meg a kétezer főt.
A közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös
hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.
Amennyiben határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely
település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell a korábban leírt
feltételeknek. A kijelölés elleni döntés ellen az érintett önkormányzatok képviselő testületei jogszabálysértésre
hivatkozva törvényszékhez fordulhatnak.
Központi hivatal egy járáson belül elhelyezkedő önkormányzatok hozhatnak létre. A jelenleg érvényes tervezett
alapján:
Kapuvár járás: Agyagosszergény, Babót, Beled, Cirák, Csáfordjánosfa, Csapod, , Dénesfa, Edve, Fertőendréd,
Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Répceszemere, Szárföld, Vadosfa,
Vásárosfalu, Veszkény,Vitnyéd ( 26. 664 fő)
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Sopron járás: Ágfalva, Csér,Ebergőc, Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd, Fertőhomok, Fertőrákos,
Fertőszentmiklós,Fertőszéplak, Gyalóka, Harka, Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nagylózs,
Nemeskér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Pusztacsalád, Répcevis,
Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron,
Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira ( 94. 147 fő)
A tervezett szerint Győr-Moson-Sopron Megyében 7 járás kerül kialakításra (további járások: Győr,
Mosonmagyaróvár, Csorna, Tét, Pannonhalma)
A székhely települést (községek esetében) a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok
képviselő-testületei határozzák meg. A létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselőtestületek a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodásban határozzák meg, minden érintett településen
biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.
Megállapodhatnak abban is, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös
önkormányzati hivatal által létrehozott állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy
ügyfélszolgálati megbízotton keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen.
A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője, vagy megbízottja köteles a képviselő-testület ülésén
részt venni és az ott szükséges tájékoztatást megadni. A törvényben foglaltak szerint minden központi hivatal
jegyzője mellett aljegyzőt kell alkalmazni.
A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakoslétszám-arányos, többségi
döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.
Többségi a döntés akkor, ha – a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100 %-nak
tekintve – a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településre vonatkoztatott
százalékarány összesítve meghaladja az 50 %-ot.
Átmeneti rendelkezések a törvényben:
Az e törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek
felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják, a hatályba lépést követő hat hónapon
belül.
A polgármesteri hivatalt és közös önkormányzati hivatalt a hatályba lépést követő hatvan napon belül kell
kialakítani. ( 84-86. §. ) Ezen paragrafusok rendelkezései 2013. január 1-én lépnek hatályba. 2013. március 1.
napjára ki kell alakítani a hivatalokat, ellenkező esetben a fentiek szerinti – Kormányhivatal vezetőjének
kijelölésére kerül sor.
2012. január 18. napján a Kormányhivatalban jegyzői értekezleten veszek részt, az ott kapott további
információkról szóbeli előterjesztés keretében tájékoztatom a T. Képviselőket.
Az együttes jegyzői értekezletet követően kistérségi szinten is szervezni fog a Kormányhivatal tájékoztató
értekezleteket a jogszabály-változásokkal kapcsolatban a jogszerű és egységes jogalkalmazás érdekében.
Nagylózs, 2012. január 13.

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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