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Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. február 18.
napján megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kóbor Attila polgármester
Garabné Herbszt Anna képviselő
Hanzséros Béla képviselő
Hanzséros József képviselő
Németh Gyula képviselő
Szalai Mihály képviselő

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Turi Lajos polgármester
Fejes Imre alpolgármester
Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester
Barcza Attila képviselő
Nagy Lajos képviselő
Papp Gyula képviselő
Rajczi János képviselő

Vezér Beáta körjegyző

Kóbor Attila polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés határozatképességét,
mivel Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének megválasztott 7 fő tagja közül 6 fő
jelen van.

Turi Lajos polgármester: Én is köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés
határozatképességét, mivel Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének megválasztott 7 fő
tagja közül 7 fő jelen van.
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Kóbor Attila: A jegyzőkönyv hitelesítésére Gömbösné Kelemen Rita Sarród Község alpolgármesterét
és Hanzséros József Fertőszéplak Község Képviselő-testületének tagját kérem fel.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

Mindkét település Képviselő-testülete a napirendi pontot az alábbiak szerint egyhangúan elfogadta.

Napirendi pontok:

1. Közös Önkormányzati hivatal létrehozása
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Turi Lajos polgármester

1. napirendi pont
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Néhány szóval visszatekintenék erre a közel másfél éves
együttműködésünkre. Azt gondolom, mindkét testület igyekezett megfelelni a választói elvárásoknak,
és még annyit is hozzátettünk, hogy építő együttműködést sikerült kialakítanunk a szomszédos
településekkel, különösen Sarróddal, amely településsel közös körjegyzőséget működtetünk, illetve
óvodai társulást tartunk fent. A körjegyzőség megalakításával igyekeztünk korrekt együttműködést
kialakítani a két település között. A korrektségtől nem elválasztható a tisztesség, és mivel a személyes
kapcsolatink is jók, ezért az abszolút korrektség jellemezte az együttműködésünket. Igyekeztem
különös figyelmet fordítani arra, mint gesztor település polgármestere, hogy minden segítséget
megadjunk Sarród településnek, hiszen számunkra nagyon fontos a jó együttműködés. Jegyző
asszony vezeti a két hivatalt, szorosan együttműködve velem, illetve polgármester úrral. Ő határozza
meg, melyik hivatalban milyen tevékenységek folynak. Azt hiszem, ésszerűen vannak elosztva a
feladatok, amellett, hogy székhely településként nálunk történik a két település adóügyeinek
intézése, amely Fertőszéplak esetén 3 adónemet, Sarród esetén 6 adónemet érint, itt végezzük
mindkét település Bursa Hungarica ügyeinek intézését, a termőföld-hirdetmények kifüggesztését,
testületi határozatok nyilvántartását és a körjegyzőség gazdálkodásával és működésével kapcsolatos
feladatokat, a munkaügyek kivételével. Polgármester úr tájékoztatott arról, hogy két probléma
merült fel a sarródi képviselő-testület részéről, egyrészt az irányítói jogok részéről, másrészt a
finanszírozás kérdésében. Az irányítói jogok tekintetében a jogszabály egyértelműen fogalmaz. Azt
hiszem, eddig sem volt probléma, hogy mint gesztor település polgármestere beleszóltam volna
sarródi hivatal működésébe. Tudom, hogy nehéz megszokni, de a jövőben egy hivatalról kell
beszélnünk, amely jelenleg két telephelyen működik. A hivatal feladata a két testület ügyeinek vitele,
így együtt kell működtetnünk. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy jelen megállapodást nem
Turi Lajos és Kóbor Attila polgármesterek kötik, hanem Sarród és Fertőszéplak önkormányzatok
Képviselő-testületei. Bármi is történik a mi személyünkkel, ennek a hivatalnak továbbra is korrekt
feltételek mellett működnie kell. A költségmegosztás tekintetében visszautalnék arra, hogy
mindvégig a korrektségre törekedtünk, és a fertőszéplaki hivatalban ellátott, a körjegyzőség egészét
érintő feladatok indokolják a dologi költségek 50-50%-os megosztását. Korábban is ezekkel a
feltételekkel kötöttük meg a körjegyzőségi megállapodást, ami jól működött, a jövőben is hasonlóan
jól működhet. Én azt javaslom, a testületek azt a megállapodást fogadják el, amit polgármester úrral
korábban egyeztettük, és a végleges változatot most kiosztottunk. Azt gondolom, ez a
legtisztességesebb és legkorrektebb megállapodás, amit ebben a kérdésben köthetünk.
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Turi Lajos polgármester, Sarród: Azt gondolom, akkor tudunk együtt működni, ha a fertőszéplaki
testület is érzékeli a sarródi testület problémáit, gondolkodásmódját. Teljesen egyetértek azzal, hogy
a körjegyzőségi társulás egy korrekt társulásként jött létre és problémamentesen működött. Az, hogy
a korábbi megállapodás újragondolása szóba kerülhetett, az időközben bekövetkezett
jogszabályváltozásokból eredeztethető, illetve az abban szereplő irányítási jogosítványok
megváltozásából. Azonban ezeket a szabályokat nekünk tudomásul kell vennünk, még akkor is, ha
első olvasatra akár úgy is érezhetnénk, hogy a változás hátrányosan érint bennünket. Mi mindenkép
az együttműködésben gondolkozunk, de úgy érezzük, hogy a bekövetkezett jogszabályi változások
miatt a lakosságarányos finanszírozás a részünkről igazságosabb lenne. Bennünket nem a rosszindulat
vezérel, mert menet közben kiderült, hogy a két finanszírozási forma között gyakorlatilag alig van
különbség, inkább az igazságérzetünk az, ami motivál bennünket. A törvény is úgy fogalmaz, hogy
eltérő megállapodás hiányában a költségekhez lakosságarányosan járulnak hozzá a felek. Az eredeti
megállapodáshoz képest néhány helyen módosítottuk a megállapodást – vélemény kikérése helyett
vélemény figyelembe vételét kértük beleírni – azt gondolom, ezek után a megállapodás részünkről
elfogadható. Valószínűleg a jogszabálymódosítás már abba az irányba mutat, hogy a kormányzat a
nagyobb településeket szeretné kedvezőbb helyzetbe hozni. Érzékeljük azt, hogy mi kedvezőtlenebb
pozícióban vagyunk, és még ezt is féltjük. Ezt a megállapodást nekünk úgy kell megkötni, hogy hosszú
távra megalapozza a két település együttműködését, és mások által is vállalható legyen. Mi azt
gondoltuk, hogy a létszámarányos finanszírozás igazságosabb lenne, erre a széplaki testület azt
mondta nem, maradjon minden a régiben, nekem személy szerint ez fáj egy kicsit. Ennek ellenére ma
mi azért jöttünk, hogy a megegyezésre törekedjünk. Minden szálon, legyen az iskola, óvoda,
Fertőszéplakhoz kötődünk, letettük a voksot Fertőszéplak mellett. A jegyző asszonynak nemcsak
velem, hanem a testülettel is nagyon korrekt az együttműködése, a törvényességi észrevételeit,
javaslatait elfogadjuk. A létszámmegosztásnál azt érzem, hogy Sarródon egy kicsit szoros a helyzet.
Igyekszünk ezen valamilyen formában változtatni, mert nem szeretnénk, ha a lakosságot a hivatali
feladatellátási körben nem tudnánk kiszolgálni. A mi szándékunk, hogy ez az együttműködés
létrejöjjön és működjön. Természetesen, ha problémák adódnak, akkor a választások után 60 nappal
lehetőségünk lesz az együttműködést felülvizsgálni. Akkor is azt gondolom, nekünk nem lehet célunk
más irányba gondolkodni, mert a környező nagyobb városok közelében egyikünk sem lehet gesztor.
Mi együttműködésre törekszünk, és ez a cél vezérel bennünket ezen a megbeszélésen is.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Célszerűbb a hasonló nagyságú települések
együttműködését preferálnunk. Amit a korábbi megállapodásban Sarród részéről nehezményezték,
azokat maximálisan elfogadtuk, ennek szellemében módosítottuk a megállapodást és pontosítottunk
a szövegen.

Nagy Lajos képviselő, Sarród: Amikor tárgyaltunk a megállapodásról, már azt tartottuk szem előtt,
hogy a kormányzatnak hosszabb távon minél nagyobb egységek létrehozása a célja. Akkor már eleve
csak a létszámarányos teherviselés jöhet szóba. Mi ezt már megelőlegeztük volna.

Barcza Attila képviselő, Sarród: Én is azt gondolom, a megegyezésre törekvés vezérel bennünket. Egy
ilyen horderejű megállapodásnál azonban azt gondolom, nem azt kell néznünk, kik most a vezetők,
hanem a dokumentumot az ő személyüktől függetlenné kell tenni. A megállapodás korábbi változata
a törvény alapján készült, azonban kiderült, van lehetőség finomításokra, amik a mostani változaton
már átvezetésre kerültek. Az nem derül ki számomra, hogy véleményeltérés esetén mi a követendő
eljárás. Úgy vélem, az előző körjegyzőségi megállapodás ettől független, így én teljesen új
gondolatmenet mentén indultam el a költségek tekintetében. A másik, amit a törvény nem tesz
lehetővé a számunkra, azok egy kicsit érzékenyen érintettek bennünket. Ezek az ország összes
önkormányzatára vonatkoznak, mégis kicsit érzékenyen érintenek bennünket. Ha ez alapján
figyelembe kell venni a törvényt, akkor én úgy gondoltam, a finanszírozás kérdésében is vegyük
figyelembe a törvény ajánlásait, és az legyen lakosságarányos. Látva az új kimutatást, én nagyobb
különbségre gondoltam az eredeti és a lakosságarányos finanszírozás között. Ha jól látom, 234 e Ft-
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ról van szó, így ez a kérdés már elvesztette a realitását. Én továbbra is a lakosságarányos
költségmegosztást tartom igazságosabbnak, hiszen jóval kevesebb a bevételünk, és adott esetben a
kiadásainak akár háromszorosak is a 3 település miatt.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Ha rákényszerít a helyet arra, hogy tovább társuljunk, az
egy teljesen más helyzet, akkor új alapokra kell helyezni az együttműködést. Én maximálisan el
tudom fogadni azt a módosítást, hogy sarródi ügyekben a polgármester véleményét figyelembe kell
venni, egyértelmű, hogy a sarródi polgármester véleménye nélkül sarródi ügyekben intézkedés nem
történhet. A finanszírozás kérdésében megértem Sarródnak ezt az álláspontját, de kérem, hogy
Sarród is értse meg a miénket. Az előzőekben felsoroltam, hogy a társulás keretében milyen
feladatokat látunk el, és a polgármester úr említette az imént, milyen nyomás nehezedik az
ügyintézőkre, holott csak egy részét végzik a közös feladatoknak. A bérköltségeket, az épület
működtetésének költségeit mindenki saját maga állja. Ha a hivatal dologi költségeit nézzük, itt
Fertőszéplakon jóval nagyobb költségek jelentkeznek a munka során, tekintettel arra, hogy a feladat
is több. Én ezért érzem igazságosabbnak az 50-50%-os arányt.

Barcza Attila képviselő, Sarród: A bizalom nemcsak az én részemről, de azt hiszem, mindenki részéről
100%-os. Az említett szinonimák Fertőszéplak oldaláról is felvetődtek volna ellenkező esetben.
Továbbra is azt gondolom, ezt a megállapodást nem lehet személyekhez kötni. A költségeket az előbb
elhangzottak tekintetében el tudom fogadni, igaz, így Sarród a törvény szerint most nagyobb súllyal
vesz részt a hivatal működtetésében.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Amikor a megállapodást megkaptuk, polgármester
úr, körjegyző asszony és jómagam leültünk, és átbeszéltük ezt a megállapodást, hiszen mi is éreztük,
hogy vannak benne olyan kérdések, ami Sarród számára hátrányosak lehetnek. Én a törvényesség
nem létét nem is feltételeztem, azonban a pontosítások, mint hogy a polgármester véleményét
figyelembe kell venni, és nem csak kikérni, akkor Sarród ügyét képviseltük. A költségek
vonatkozásában az eredeti megállapodáshoz tartom magam, vagyis az 50-50 %-hoz. Azt gondolom –
ismerve a munkákat – nem egy olyan jelentős összeg, amiről érdemes beszélni. Azt viszont
megjegyezném, hogy azt a tudást, ami a pénzügyes és az adós részéről a rendelkezésre állt, azt
hasznosította Sarród és Fertőszéplak is. Én mégis a megoldás mellett foglalok állást és támogatom a
dologi kiadások 50-50%-os megosztását. Ha csatlakozik valaki, azonnal belép a létszámarányos
finanszírozás. Én inkább azt javaslom, ne 4 és 2 főt nézzünk a hivatal létszámánál, hanem a feladatok
megoldását. Gondolok arra, ha bármi történik Sarródon, pl. betegség, legyen helyettesítés.

Kóbor Attila: Egy hivatal van, a hivatalnak mindkét településen működnie kell.

Németh Gyula képviselő, Fertőszéplak: Részben egyetértek a sarródi észrevételekkel. Alakuláskor
határoztuk meg a hozzájárulás arányait. A törvényt nem mi alkotjuk, érveket én is tudnék felhozni,
azonban ehelyett javaslom az 50-50%-os költségviselést. Ez a két testület nagyon korrektül dolgozott
együtt eddig is, és bízom benne, hogy fog ezután is. A kölcsönösség a kulcsszó az
együttműködésünkben.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Szavazásra bocsátom a fertőszéplaki Képviselő-testület
felé, aki egyetért az előterjesztés szerinti, a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség megszűntetését
elrendelő okirat kiadásával, jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:



5

11/2013. (II. 18.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség
megszüntető okiratát a melléklet szerint kiadja.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Szavazásra bocsátom a fertőszéplaki Képviselő-testület
felé, aki egyetért az előterjesztés szerinti, a dologi költségek 50-50%-os arányban, a személyi
kiadások, valamint az épület működésével kapcsolatos felmerülési hely szerinti kiadások
finanszírozását tartalmazó közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodással, jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

12/2013. (II. 18.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást
az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Szavazásra bocsátom a fertőszéplaki Képviselő-testület
felé, aki egyetért az előterjesztés szerinti, a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását
elrendelő alapító okirat kiadásával, jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

13/2013. (II. 18.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint
kiadja.

Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Kóbor Attila polgármester
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Turi Lajos polgármester, Sarród: Szavazásra bocsátom a sarródi Képviselő-testület felé, aki egyetért
az előterjesztés szerinti, a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség megszűntetést elrendelő okirat
kiadásával, jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

8/2013. (II. 18.) képviselő-testületi határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség megszüntető
okiratát a melléklet szerint kiadja.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Turi Lajos polgármester

Turi Lajos polgármester, Sarród: Szavazásra bocsátom a sarródi Képviselő-testület felé, aki egyetért
az előterjesztés szerinti, a dologi költségek 50-50%-os arányban, a személyi kiadások, valamint az
épület működésével kapcsolatos felmerülési hely szerinti kiadások finanszírozását tartalmazó közös
önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodással, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen, szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

9/2013. (II. 18.) képviselő-testületi határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást
az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

Turi Lajos polgármester, Sarród: Szavazásra bocsátom a sarródi Képviselő-testület felé, aki egyetért
az előterjesztés szerinti, a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását elrendelő alapító
okirat kiadásával, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen, szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

10/2013. (II. 18.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint
kiadja.
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Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Turi Lajos polgármester

Kóbor Attila: Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy az fertőszéplaki és sarródi Képviselő-
testületek együttes ülését bezárom.

A jkv. lezárva.

kmf.

Kóbor Attila Turi Lajos
polgármester polgármester
Fertőszéplak Sarród

Vezér Beáta
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gömbösné Kelemen Rita Hanzséros József
alpolgármester képviselő

Sarród Fertőszéplak
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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) alapján a
helyi önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. Közös önkormányzati
hivatalt azok a járáson belüli községi önkormányzatok hozhatnak létre, amelyek közigazgatási
területét legfeljebb egy település közigazgatási határa választja el egymástól, és a községek
lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések
összlakosságszáma legalább 2.000 fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.

Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települések az
általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodnak meg. Amennyiben a
határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, akkor a kormányhivatal
vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó településeket.

A közös önkormányzati hivatal létrehozására szóló határidő az Motv. hatályba lépésétől számított 60
nap, azaz 2013. március 1-e.

Az közös önkormányzati hivatalok létrehozásról az abban közreműködő önkormányzatoknak
megállapodást kell kötniük, melyben legalább az alábbiakról kell megállapodniuk:

 közös önkormányzati hivatal létszáma
 a megállapodásban ki kell térni arra, hogy az érintett településeken hogyan biztosítható az

igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételek,

 az alapítás költségeinek forrása alapítók szerint,
 a folyamatos működtetés, üzemeltetés feltételeit, ezen belül az alapítók hozzájárulásának

arányát, mértékét, éves megállapításának módját,
 az irányítási jogok gyakorlásának módját, esetleges megosztását vagy valamely alapító szerv

részére történő kizárólagos biztosítását,
 a közös működtetés megszűnésének, megszüntetésének szabályait.

Tekintettel arra, hogy Fertőszéplak és Sarród községek 2011. évben körjegyzőséget alapítottak, és a
körjegyzőség megfelel azon jogszabályi feltételeknek, hogy a közös önkormányzati hivatallá alakuljon
át, így az akkor kötött megállapodást, illetve az abban foglalt elveket alapul lehet venni a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnál is. Ezt szem előtt tartva,
polgármesterekkel. illetve körjegyzővel történt egyeztetést követően készítettük el a megállapodás
tervezetét (1. számú melléklet), a közös önkormányzati hivatal alapító okiratát (2. számú melléklet),
valamint a körjegyzőség megszüntető okiratát (3. számú melléklet).

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt dokumentumokat jóváhagyni szíveskedjenek.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség
megszüntető okiratát a melléklet szerint kiadja.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Kóbor Attila polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerint
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kóbor Attila polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint kiadja.

Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2013. február 8.

Kóbor Attila
polgármester
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Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sarród Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Áht.
11. § rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. § (2)-(3) szerinti tartalommal

Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség

MMeeggsszzüünntteettőő ookkiirraattáátt
az alábbiak szerint adja ki:

A költségvetési szerv

1. Megnevezése: Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség

2. Székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

3. Megszüntető szerveinek megnevezése: Fertőszéplak Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

címe 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete
9435 Sarród, Rákóczi u. 8.

4. A megszűnés módja: Általános jogutódlással

5. A megszüntetés oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. előírja közös önkormányzati
hivatalok létrehozását, ezzel egyidőben a
körjegyzőségek megszüntetését.

6. Közfeladatok jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott közfeladatot a
továbbiakban Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
alapján létrehozandó új szervezet, Fertőszéplaki
Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 9436
Fertőszéplak, Petőfi u. 2.) látja el, mely egyben a
megszűnő szervezet általános jogutódja.
A költségvetési szervvel foglalkoztatási
jogviszonyban állók jogviszonya közös
megegyezéssel, áthelyezéssel, vagy felmentéssel
megszűnik.
A közfeladat jövőbeni ellátáshoz szükséges
köztulajdon egyrészt Fertőszéplak Község
Önkormányzata tulajdonában lévő, fertőszéplaki
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291 hrsz-ú, természetben a 9436 Fertőszéplak,
Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan, valamint Sarród
Község Önkormányzata tulajdonában lévő, sarródi
237 hrsz-ú, természetben a 9435 Sarród, Petőfi u.
8. szám alatti ingatlan, azok berendezési és
felszerelési tárgyaival együtt, melyet az
önkormányzatok a létrejövő közös önkormányzati
hivatal ingyenes használatába adnak.

7. Kötelezettségvállalás rendje: A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv
kötelezettséget utoljára a megszüntető szerv
költségvetésének terhére 2013. február 28-i
teljesítéssel vállalhat. Az ezt követő időpontban
történő kötelezettségvállalás, vagy ezt követő
időpontra szóló kötelezettségvállalás semmis.

8. Megszűnés időpontja: 2013. február 28.

Fertőszéplak, 2013. február 14. Sarród, 2013. február 13.

Kóbor Attila Turi Lajos
polgármester polgármester

Záradék:
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség jelen megszüntető okiratát Fertőszéplak Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (…) képviselő-testületi határozatával, Sarród
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (…) határozatával fogadta el.

Vezér Beáta
körjegyző
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MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL

Az önkormányzati döntés-előkészítés, végrehajtás szervezés, a hivatali működés, a hivatali
szolgáltatásokhoz történő ügyféli hozzáférés biztosítása, az önkormányzati szervek és intézmények
munkájának segítése érdekében

Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.
adószáma: 15728173-2-08
statisztikai számjele: 15728173-8411-321-08
PIR törzsszáma: 737775
képviseli: Kóbor Attila polgármester

Sarród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
székhelye: 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.
adószáma: 15728269-2-08
statisztikai számjele: 15728269-8411-321-08
PIR törzsszáma: 728263
képviseli: Turi Lajos polgármester

(továbbiakban: Megállapodó Felek)
önkéntes közös akarattal elhatározzák, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 85. §- ba foglalt felhatalmazással élve hivatali feladataik közös ellátására 2013.
március 1. napjától Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) alapítanak és tartanak
fenn a következők szerint.

1. A Közös Önkormányzati Hivatal adatai:
1.1. A Hivatal megnevezése:

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal

1.2. A Hivatal székhelye, telephelyei:
Székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.
Telephelye: 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.

1.3. A Hivatal képviselője: a jegyző, aki a hivatal képviseletével egyes ügyekben írásban a hivatal
ügyintézőjét vagy jogi képviseletre jogosult személyt, illetve szervezetet is megbízhat.

1.4. A Hivatal egyéb azonosító adatait (adószám, statisztikai számjel, törzsszám, stb.) a hivatal Alapító
Okirata, illetve a törzskönyvi nyilvántartásba vételről kiadásra kerülő okirat tartalmazza.

1.5. A Hivatal jogi személy.

2. A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja:

2.1. A jelen megállapodás érvényességéhez a megállapodásban részt vevő önkormányzatok
képviselő-testületeinek minősített többséggel külön-külön meghozott elfogadó határozata szükséges.
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2.2. A jelen megállapodás módosítását - minősített többségű határozatával – bármely képviselő-
testület kezdeményezheti. A valamely képviselő-testület által kezdeményezett módosítás csak a
képviselő-testületek minősített többséggel meghozott egybehangzó határozata esetén, az abban
megjelölt időpontban lép hatályba.
A képviselő-testületek minősítet többséggel meghozott egybehangzó határozata szükséges a
megállapodáshoz később csatlakozni kívánó más önkormányzat befogadásához is.

2.3. A jogszabály, vagy annak felhatalmazása alapján kormányszerv által hozott kötelező érvényű
rendelkezés által megkívánt módosítás – beleértve a később csatlakozni kívánó más önkormányzat
befogadását is - a képviselő-testületek külön döntése nélkül válik a megállapodás részévé.

2.4. A megállapodást felmondani csak az önkormányzati általános és rendes választások évében
lehet, a választás napját követő 60 napon belül. A megállapodást felmondó önkormányzatot a
felmondás hatályba lépése napjáig terhelik a megállapodás szerinti kötelezettségek, és illetik a
jogosítványok.

2.5. A megállapodás tartalmát érintő testületi döntést (elfogadás, módosítás, felmondás) a képviselő-
testületek nem ruházhatják át.

3. A Hivatal szervezete:

3.1. A hivatal központi hivatali szervezete a székhely településen, 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2. szám
alatti helyiségben működik.

3.2. A hivatal Sarród községben a Rákóczi u. 8. szám alatti önkormányzati épületben állandó jelleggel
„Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi Kirendeltsége” (továbbiakban: Kirendeltség)
elnevezéssel a hivatali nyitva tartás teljes ideje alatt kirendeltséget működtet Sarród települést érintő
hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából. A kirendeltség a
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként működik.

4. A hivatal létszáma

Megállapodó Felek a hivatalnál közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak létszámát
maximum 6 főben határozzák meg.

5. A tényleges munkavégzés helye:

5.1. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálatban állók tényleges munkavégzésének helye a
következők szerint alakul:

5.2. A központi hivatalban foglalkoztatottak száma maximum 4 fő. Itt történik Fertőszéplak és Sarród
települések vonatkozásában az adóügyek intézése.

5.4. A Kirendeltségen maximum 2 fő látja el a hivatali feladatok teljes vertikumát, melyekben a jegyző
szükség szerint működik közre.

6. A HIVATAL munkaideje, az ügyfélfogadási rendje:

6.1. A hivatal munkaideje heti 40 óra, mely a központi hivatalban és a kirendeltségen egységes.
Hétfő: 7.30 – 16.00
Kedd: 7.30 – 16.00
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Szerda: 7.30 – 16.00
Csütörtök: 7.30 – 16.00
Péntek: 7.30 – 13.00

6.2. Ügyfélfogadás megegyezik a hivatali munkarenddel.

6.3. A jegyző hetente két alkalommal, kedden 8-12 óra, csütörtökön 12.00 és 16.00 óra között tart
kihelyezett ügyfélfogadást a hivatal sarródi kirendeltségén. Amennyiben az ellátandó feladatok
nagysága indokolja, a jegyző más (több) napokon is elláthatja Sarródon a feladatát, azonban ez nem
jelenthet Sarród Község Önkormányzatának további pénzügyi hozzájárulást. Amennyiben a
székhelyen történő munkavégzés indokolja, úgy ettől eltérő napon is megtarthatja a jegyző az
ügyfélfogadást.

6.3. A központi hivatal saját ügyfélfogadási idején belül köteles fogadni a társtelepülésen lakókat is.

7. A Hivatal irányítása és felügyelete:

7.1. A testületek együttes ülésen tárgyalják meg a hivatal Alapító Okirata elfogadását, Szervezeti és
Működési Szabályzata jóváhagyását, éves költségvetése elfogadását, zárszámadását és a jegyző éves
beszámolóját a hivatal munkájáról.

7.2. A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata közbenső módosítására vonatkozó, és a
működésével kapcsolatos egyéb képviselő-testületi döntéseket a testületek külön-külön tartott
ülésükön hozzák meg, de bármelyik testület kezdeményezheti valamely, a hivatal működésével
kapcsolatos kérdés együttes ülésen történő megvitatását.

7.3. A Hivatalt Fertőszéplak Község polgármestere irányítja, azonban Sarród községben működő
Kirendeltségre vonatkozó irányítási kérdésekben köteles Sarród község polgármestere előzetes
véleményét figyelembe venni.

7.4. Fertőszéplak település polgármestere határozhatja meg, hogy a Hivatal köztisztviselői,
alkalmazottai kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához hozzájárulását milyen
körben írja elő. Amennyiben a fentiek szerinti hozzájárulásával élni kíván, úgy a sarródi
kirendeltségen dolgozó köztisztviselők tekintetében döntése előtt köteles Sarród Község
Polgármesterének véleményét figyelembe venni.

7.5. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint együttes
képviselő-testületi ülésen kell határozni. A két testület azonban felhatalmazza annak
polgármestereit, hogy két testületi ülés közötti időben halaszthatatlan döntést igénylő ügyekben
együttesen határozzanak.

7.6. A hivatal tekintetében az alapítói jogokat gyakorló irányító szervek Fertőszéplak és Sarród
Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei, irányító szerve Fertőszéplak Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

7.7. A jegyző köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást
a Képviselő-testület részére megadni.

7.8. A jegyző évente – együttes testületi ülésen – számol be a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról.
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8. A hivatal vezetése:

8.1. A hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül.

8.2. A jegyzőt – a 8.3. pontban meghatározott kivétellel – pályázat alapján, a jelen megállapodásban
érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntésének megfelelően,
határozatlan időre Fertőszéplak Község polgármestere nevezi ki.

8.3. Az érintett települések polgármesterei megállapodásuk szerint a hivatal megalakulásakor a
megszűnő Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség körjegyzőjét a hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják.

8.4. A Megállapodó Felek tudomásul veszik a tovább foglalkoztatott jegyző előzetesen kinyilvánított
döntését, mely szerint a megszűnő Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség közszolgálati jogviszonyban
állókat a hivatalban tovább foglalkoztatja.

8.5. A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat Fertőszéplak település polgármestere gyakorolja. Az
egyéb munkáltatói jogok közül a béremelés, jutalmazás gyakorlásához mindkét település
polgármesterének a hozzájárulása szükséges. Bármely önkormányzat polgármestere jogosult
azonban – előre meghatározott, kizárólag az adott önkormányzatot érintő célfeladat eredményes
teljesítése esetén jutalomban részesíteni a jegyzőt. Ennek költsége az adott önkormányzatot terheli.

A jegyzőt rövidebb idejű távolléte esetén az általa kijelölt ügyintéző helyettesíti. A jegyző tartós (egy
hónapot meghaladó) távolléte esetén helyettesítéséről Fertőszéplak Község Önkormányzatának
polgármester gondoskodik Sarród Község Önkormányzata polgármestere véleményének kikérése
mellett.

9. A Hivatal működésének biztosítása:

9.1. A hivatal költségvetését, működési és fenntartási költségeit a képviselő-testületek együttes
ülésen határozzák meg. A hivatal költségvetése Fertőszéplak Község Önkormányzata
költségvetésében szerepel. Az alapítással kapcsolatban költség nem merült fel. A szerződő képviselő-
testületek kijelentik, hogy a Hivatal fenntartásának költségeihez a következők szerint járulnak hozzá:

a) A Közös Önkormányzati Hivatalt illető állami támogatás lehívására és felhasználására a
mindenkori költségvetési törvény szerint az önkormányzatok jogosultak, azzal, hogy a
normatív hozzájárulást kötelesek a lehívást követő 3 munkanapon belül átutalni a székhely
szerinti önkormányzat számlájára, aki azt felhasználási kötöttséggel, kizárólag a hivatal adott
évi működésére fordíthatja.

b) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők személyével kapcsolatos bérjellegű kiadások
fedezetét a jegyző kivételével az az önkormányzat biztosítja, amelyik hivatalban a
köztisztviselő munkáját ellátja. A jegyző és 2014. évtől kezdődően az adóügyi feladatokat
ellátó ügyintéző bérjellegű kiadásait megállapodó felek 50-50%-os arányban viselik.

c) Az állami támogatáson felül szükséges működési költségeket Megállapodó Felek 50-50 %-os
arányban viselik. megállapodó feleknek az őket terhelő hozzájárulást úgy kell a hivatal
részére megfizetni, hogy az a hivatal működésében likviditási nehézséget ne okozzon.

d) A hivatal költségvetését képezi a feladatellátással kapcsolatos működési kiadások, az
irodatechnikai eszközök üzemeltetése, karbantartása, a hivatal által ellátott feladatokhoz
kapcsolódó szoftverek beszerzése, üzemeletetése, internet- és telefon előfizetések, melynek
kereteit megállapodó felek évente a hivatal költségvetésében állapítják meg. A szoftverek a
hivatal megszűnése esetén –amennyiben az informatikai rendszerekről leválaszthatók - az
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addigi felhasználási helyük szerinti önkormányzat vagy alakuló hivatal tulajdonába mennek
át. Amennyiben nem választható le, úgy a megtartó hivatal a másik felet a költségtérítés
arányában kifizeti.

e) A Megállapodó Felek kijelentik, hogy a hivatali munka ellátásához szükséges kisegítői
személyi és tárgyi feltételeket (takarító és kézbesítő dolgozó, irodabútorzat, informatikai
hardver eszközök, fűtés, világítás, elektromos ellátás, kommunikációs szolgáltatások,
mentálhigiéniai szükséglet stb.) a d) pontban foglaltak kivételével az érintett településeken,
saját költségükön folyamatosan biztosítják.

f) A Megállapodó Felek kijelentik, hogy az 1.2 pontban meghatározott ingatlant és helyiségeit,
valamint ezek berendezési tárgyait (különösen: bútorok, irodatechnikai eszközök)
megállapodó felek térítésmentesen adják a hivatal használatába és ezeknek, valamint,
valamint a felszerelési tárgyaknak a felújításáról, karbantartásáról is felek gondoskodnak.

9.2. A hivatal szervezetére, működésére vonatkozó belső szabályzatokat, a dolgozók munkaköri
leírásait a jegyző készíti el, az a Megállapodó Felek polgármesterei jóváhagyásával válik hatályossá.

9.3. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete fogadja el és hagyja jóvá Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes
írásbeli véleményének figyelembe vételével.

10. A működés nyilvánossága:

10.1. A Hivatal köteles a hivatali munka átláthatóságát, nyilvánosságát minden társult településen a
helyben szokásos, illetve az erre vonatkozó helyi szabályzatban rögzített módon biztosítani.

10.2. A Hivatal közreműködik az önkormányzati, testületi működés nyilvánosságának jogszabályszerű
biztosításában is.

11. Hatálybalépés

12.1. Jelen megállapodás 2013. március 1-jén lép hatályba.

Kóbor Attila Turi Lajos
polgármester polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzata Sarród Község Önkormányzata

Záradék:
Jelen megállapodást Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2013. (II. 18.)
képviselő-testületi határozatával, Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2013. (II.
18.) határozatával hagyta jóvá.

Fertőszéplak, 2013. február 18.

Vezér Beáta
körjegyző
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Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) –
(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal

AAllaappííttóó ookkiirraattáátt
2013. március 1. hatállyal az alábbiak szerint adja ki:

A költségvetési szerv

1. Megnevezése: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal

2. Székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

3. Telephelye címe: 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.
neve: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi

Kirendeltsége
4. Jogelődjének neve: Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség

székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

5. Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1)
bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-
és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint
az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.

6. Alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat
Fertőszéplak és Sarród települések vonatkozásában. A közös
hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás
tartalmazza.
Sarród településen a hivatalnak kirendeltsége működik az
igazgatási és pénzügyi tevékenység végzésére.

7. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

8. Az alaptevékenységek:
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz

kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz

kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselő-
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választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz

kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok általános végrehajtó

igazgatási tevékenysége
841173 Statisztikai tevékenység

A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9. Illetékessége: Fertőszéplak és Sarród települések közigazgatási területe

10. Működési köre: Gyámhatósági feladatok: 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális igazgatás:
311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
Kereskedelmi igazgatás: 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a
vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról;
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről;
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
Hagyatéki eljárás: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi
XXXVIII. tv.
Temetkezési szolgáltatás engedélyezése: 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. tv. végrehajtásáról
Telepengedélyek kiadása: a 358/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól

11. Irányító szerv neve: Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

12. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
neve, székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9435 Sarród, Rákóczi u. 8.

+
13. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

14. Vezetőjének megbízási rendje: A közös önkormányzati hivatal vezetője a jegyző. A jegyző
kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezéseinek
megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei
– pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. A
jegyző kinevezéséhez az érintett települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos többségi döntése
szükséges.
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14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoz- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
tatási jogviszonyok megjelölése: valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.

rendelkezései az irányadóak, illetve egyéb foglalkoztatási
jogviszony (pl: megbízási jogviszony) is létrejöhet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. szabályai szerint.

Záradék
Jelen alapító okirat a Möotv. 146. § (2) bekezdése alapján 2013. március 1-vel lép hatályba, ezzel egyidejűleg
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2011. szeptember 1-től hatályos, egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (…) Képviselő-
testületi határozatával, Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (…) önkormányzati
határozatával fogadta e.

Fertőszéplak, 2013. február 14. Sarród, 2013. február 13.

Kóbor Attila Turi Lajos
polgármester polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzata Sarród Község Önkormányzata


