JEGYZŐKÖNYV

Száma:

- 1./2012

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 13.-án
18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében
megtartott soron kívüli üléséről.
Jelen vannak:
•
•
•
•
•
•
•

Gál János polgármester
Kleszó Tibor alpolgármester
Brunner Éva
Hajdu József
Kelemen Károlyné
Kovács Béla képviselő
Nagy Béla képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Tanácskozási joggal jelen van:
•

Derekas Sándor jegyző

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti.
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő
testületi tag közül 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kleszó Tibor alpolgármester és Kovács Béla
képviselőket, akiket a testület 7 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendi
pontjára, amit a jelenlévő képviselők 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
2. Döntés Polgármesteri Hivatal létszámáról
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
3. Egyebek

Napirendek tárgyalása
1. Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása

A Képviselő-testület 2012. szeptember 25-i ülésén tárgyalta a közös önkormányzati hivatal
létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat kérdését, és a 72/2012.(IX. 25.) határozatában
döntött a Mezőkövesd Város Önkormányzatával közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásának szándékáról.
Tard Község Önkormányzatán kívül a Mezőkövesd város Önkormányzatával közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó szándékát tudomásunk szerint az alábbi
települések is jelezték: Borsodivánka, Egerlövő, Négyes, Szomolya, Tiszabábolna Tiszavalk.
Mezőkövesd Város Önkormányzata a csatlakozásról
megtárgyalta és azzal egyetértve elfogadta-.

szóló

szándéknyilatkozatokat

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d.) pontja rögzíti, hogy a képviselő-testület
törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét, 33. cikkének (3)
bekezdése pedig kimondja, hogy a testület törvényben meghatározottak szerint hivatalt hozhat
létre.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban:
Mötv.) 84.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri
hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. 2013. január 01. napjától. A törvény
értelmében a 2000 fő lakosságszámot el nem érő településeken nem működhet önállóan
polgármesteri hivatal. A közös hivatalt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv) alapján 2013. január 01-ét követő 60 napon belül kell
kialakítani.
A Mötv. 84.§ (5) bekezdése szerint az Önkormányzatok által létrehozandó közös
önkormányzati hivatal elnevezése Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal lenne.
A Mötv. 85.§-a szabályozza a közös hivatal létrehozásának feltételeit, amely szerint:
Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város,
akkor a város a székhelytelepülés.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint
minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A megállapodás tervezetben ezért
valamennyi csatlakozó település vonatkozásában ügyfélszolgálati megbízott tevékenykedik a
helyszínen, amennyiben nincs az adott településen kirendeltségi központ. Az önkormányzatok
által a feladatellátásra átadott személyek, illetve tárgyi eszközök felsorolását az elfogadásra
javasolt megállapodás melléklete tartalmazza.
Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az
érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg, különös
tekintettel a feladatfinanszírozás nyújtotta lehetőségekre.
A Mötv. IV. fejezete rendelkezik az önkormányzatok társulásainak szabályairól. A 95. § (4).
bekezdése értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése,
végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri
hivatala látja el. 2013. január 01. napjától, tehát megszűnik a kistérségi társulás
munkaszervezete, mint önálló jogi személy és a munkavállalók jogviszonyát a hivatal
alkalmazottainak jogviszonyához kell igazítani. A társulási megállapodásban azonban
rendelkezni kell arról, hogy a volt munkaszervezet dolgozóinak költségeihez milyen arányban
járulnak hozzá a társult önkormányzatok.

A fentiekre tekintettel a közös önkormányzati hivatal létszáma 68 fő, mely létszám
tartalmazza a megszűnő kistérségi munkaszervezettől hivatalhoz kerülő 4 fő (pénzügyi
ügyintéző, közfoglalkoztatási ügyintéző, 2 fő gépkocsivezető) létszámát is.
A feladatfinanszírozás alapján a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részére
mindösszesen 50,36 főre történik majd meg január 01-től a finanszírozás, a többlet létszámot
a csatlakozó önkormányzatoknak kell saját költségvetésükből finanszírozniuk jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás 7.1.9. pontja alapján.
A finanszírozásra nem kerülő többletfeladatokhoz történő önkormányzati hozzájárulásra azért
van szükség, mert az alábbi feladatok ellátását továbbra is szükségesnek tartjuk a
településeken:
- informatikai feladatok,
- közbeszerzési referensi feladatok,
- pályázati, stratégiai referensi feladatok,
- közterület felügyelők,
- gépjárművezető,
- kézbesítő (jelentős postaköltség takarítható meg ezáltal, tehát rentábilis a
foglalkoztatása).
A köznevelési, egészségügyi intézmények átadásával együtt pedig kizárólag a közneveléssel
kapcsolatos feladatok mentek át az államhoz a 3000 fő feletti településeken a működtetés
továbbra is az önkormányzatok dolga lesz. Az önkormányzati vagyon az állam ingyenes
használatába kerül, de a vagyonkezeléssel, vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
továbbra is az önkormányzatoknál maradnak.
A 84.§ (4) bekezdése értelmében a hivatal működési költségét az állam – az adott évi
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott
feladataikkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére folyósít.
A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett települések képviselőtestületei határozzák meg, melyet a megállapodás 2. számú melléklete szerinti szervezeti tabló
és a megállapodás 4. pontja tartalmaz.
A január 01. napjától bekövetkező változások miatt szükséges a mellékelt, megállapodás és
alapító okirat tervezet, elfogadása valamint az önkormányzatoknak ki kell mondaniuk, hogy a
feladatokat jelenleg ellátó Polgármesteri Hivatalok, mint önálló költségvetési szervek
megszűnnek. Az alapító okirat elfogadását követően a Magyar Államkincstár által még
történhetnek változtatások, de az idő rövidségére való tekintettel javasoljuk az
államháztartásról szóló kormányrendelet rendelkezései alapján elkészített jelenlegi tartalmú
alapító okirat elfogadását.
A 2012. évi CXC törvény 6. §-a szerint A polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat
polgármestere dönthet arról, hogy a polgármesteri hivatal jegyzőjét, aljegyzőjét – annak
egyetértésével – pályázat kiírása nélkül tovább foglalkoztatja, illetve a megszűnő
körjegyzőség körjegyzőjét a polgármesteri hivatal jegyzőjeként, foglalkoztatja. Ebben az
esetben a jegyző, aljegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. Információim
szerint Mezőkövesd Város Polgármestere a jegyző és aljegyző személyében a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozását követően változtatni nem kíván.
A közös hivatal működőképességének biztosítása érdekében javaslom, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a kiadmányozási,
gazdálkodási szabályzatot 2012. december 30-ig készítse el.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és nyilvánítsa ki
azon szándékát, hogy 2013. január 01-vel Mezőkövesd székhellyel és további 7 település
részvételével közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni.
Gál János polgármester külön felhívja a figyelmet a megállapodás tervezet 3.1.3, 3.1.4, 3.2
és 4.4 pontjaira. Illetve változás az előző megállapodás tervezethez képest, hogy a
megállapodás módosítása esetén minden résztvevő önkormányzat képviselő-testületének
minősített többséggel hozott döntése szükséges.
A munkarend egységesítésre kerül, az ügyfélfogadási időket az 5.2 pont tartalmazza. A 6. a
kirendeltségeken ellátandó feladatokat, a 7. a lakosságszám arányos finanszírozást. Minden
önkormányzat bevállal embereket, ami a szervezeti táblában látható.
Hajdu József képviselő kérdezi, hogy a közös finanszírozásban mit kell fizetni az
informatikuson kívül, valamint a megállapított ügyfélfogadási idő szerinte kevés, javasolja a
jelenlegi ügyfélfogadási rendet.
Kelemen Károlyné képviselő javasolja, hogy a hozzájárulás utalásának határideje 3-a helyett
5.-e legyen
Kovács Béla képviselő szerint a gazdálkodásban féket jelentene a fajlagos maximum kiadás
megállapítása.
Derekas Sándor jegyző véleménye szerint a külön elfogadás problémás, mert módosító
indítványt kell előterjeszteni, azt minden testületnek minősített többséggel el kell fogadni
A képviselő testület megvitatta a módosítási javaslatokat és megállapodott abban, hogy a
javaslatok közül csak a Tardi kirendeltséget érintő ügyfélfogadási idő módosítását terjeszti
elő, melyet 7 fő képviselő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásához kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
112 / 2012. (XII. 13.) Határozat
Tárgy: szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közös önkormányzati
hivatal létrehozására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkövesd, Borsodivánka,
Egerlövő, Négyes, Szomolya, Tiszabábolna és Tiszavalk településekkel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-a alapján Mezőkövesdi
Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös hivatalt hoz létre és kíván működtetni
2013. január 01. napjától.
2./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét
képező megállapodást változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a megállapodást Tard Község Önkormányzata nevében aláírja.
3./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatalnak az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Alapító Okiratát
elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot Tard Község
Önkormányzata nevében aláírja.

4./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tard Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala (székhely: 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1. sz..) elnevezésű
költségvetési szervet 2012. december 31. napjával megszünteti és a költségvetési szerv
előterjesztés 3. számú mellékletét képező megszüntető okiratát elfogadja. Felhatalmazza a
Polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzati
hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokat ellássa.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
1. számú melléklet a 112 / 2012.(XII .13.) önkormányzati határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIALAKÍTÁSÁRÓL ÉS
FENNTARTÁSÁRÓL

1. Általános rendelkezések
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3400 Mezőkövesd, Mátyás
király út 112.; képviseli: Dr. Fekete Zoltán polgármester);
Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3462 Borsodivánka,
Szabadság út 12.; képviseli: Bogdán József polgármester)
Egerlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3461 Egerlövő, Dózsa György
út 21.; képviseli: Gordos Attila polgármester);
Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út
45.; képviseli: Farkas Andrásné polgármester)
Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3411 Szomolya, Szabadság
tér 1.; képviseli: Guczi István polgármester)
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.;
képviseli: Gál János polgármester)
Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3465 Tiszabábolna, Fő út
113.; képviseli: Hencz Zsolt polgármester)
Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3464 Tiszavalk, Templom u.
2.; képviseli: Domonkos Józsefné polgármester) /továbbiakban: Felek/
ezúton megállapodást kötnek az alábbiakban foglaltak szerint és feltételekkel:

A megállapodás célja:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84.§-ban foglalt felhatalmazással élve, a 85. § (1) bekezdése alapján –
összhangban Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 239/2012. (IX.26.)
önkormányzati határozatában, Borsodivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
27/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozatában, Egerlövő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a 15/2012. (VII.12.) önkormányzati határozatában, Négyes Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a 24/2012. (VIII.01.) önkormányzati határozatában,
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 64/2012. (VII.26.)

önkormányzati határozatában, Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
72/2012. (IX.25.) önkormányzati határozatában, Tiszabábolna Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 46/2012. (VI.19.) önkormányzati határozatában Tiszavalk Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a 39/2012. (IX.06.) önkormányzati határozatában
kinyilvánított szándékával - 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra 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 és tartanak fenn.

2. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, telephelyei, a megállapodás
létrehozása, módosítása, megszüntetése
2.1./ A Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése:
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
2.2./ A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye:
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
2.3./ A Közös Önkormányzati Hivatal telephelyei:
a.) 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.
b.) 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 7.
c) 3462 Borsodivánka, Szabadság út 12.
d.) 3461 Egerlövő, Dózsa György út 21.
e.) 3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út 45.
f.) 3411 Szomolya, Szabadság tér 1.
g.) 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
h.) 3465 Tiszabábolna, Fő út 113.
i.) 3464 Tiszavalk, Templom u. 2.
2.3. A megállapodás létrehozása:
2.3.1 A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek külön-külön
testületi ülésen, testületenként minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A
döntés az egyes képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
2.3.2 A megállapodás jövőbeli, további működtetéséről az általános önkormányzati
választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselőtestületek a 2.3.1 pont szerinti döntéssel. A hatékony együttműködés érdekében elvárt, hogy

amennyiben a további működtetést a Képviselő-testületek folytatni kívánják, az erről szóló
megerősítő döntést mielőbb közöljék a többi önkormányzattal, hogy a jogszabályban foglalt
60 napos határidőben a megállapodások megkötésre kerülhessenek.
2.4. A megállapodás módosítása:
2.4.1 A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve
bármely képviselő-testület a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével.
2.4.2 A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot 15 napon belül a résztvevő
önkormányzatok felé továbbítani, amennyiben az jelen pontban foglaltaknak megfelel. A
módosítási javaslat nem érintheti az 2.1, 2.2. pontokat, és nem irányulhat a Hivatal megjelölt
határidőn kívüli megszüntetésére. A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésőbb 30
napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni, és a döntés meghozataláról 15 napon belül
kötelesek értesíteni a többi résztvevő önkormányzatot.
2.4.3 A megállapodás módosításának minősül a csatlakozás, amelyre azonban a
vonatkozó jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját követő
hatvan napon belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell tárgyalnia
minden résztvevő képviselő-testületnek olyan időpontban, hogy az az esetleges csatlakozást a
jogszabályi határidőben lehetővé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen
megállapodás emiatt szükséges módosítását valamennyi, a jelen megállapodást megkötő
önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta.
2.4.4 A megállapodás módosításának minősülő kizárásra csak az általános
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A kizárást bármely
önkormányzat kezdeményezheti bármely másik önkormányzattal szemben. Kizárási oknak
minősül, ha valamely társuló fél súlyosan megsérti a megállapodást, különös tekintettel az
együttműködési és a fizetési kötelezettségek teljesítésére. A súlyos megsértés fogalma a
megállapodás céljának és működőképességének szempontjából értékelendő. A megállapodás
súlyos megsértése tényének megállapításáról az érintett önkormányzaton kívül minden résztvevő
önkormányzat minősített szótöbbséggel hozott döntése szükséges, a kizárási eljárást csak ezt
követően lehet lefolytatni. A kizáráshoz - a kizárással érintett önkormányzaton kívül – minden
résztvevő önkormányzat minősített szótöbbséggel hozott döntése szükséges. A kizárás a
döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő közlést követő 10. napon lép hatályba.
2.4.5 A megállapodás módosításának minősülő felmondásra csak az általános
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A felmondás
egyoldalú írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötő többi
önkormányzat hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő
közlését követő 15. napon belül lép hatályba. A felmondásról szóló döntést legkésőbb az általános
önkormányzati választások napját követő 40. napig kell közölni.
2.4.6. A döntés közlésének napja az a nap, melyen az összes érintett önkormányzattal
írásban közölték azt. Amennyiben az érintett önkormányzatokkal nem azonos napon közölték a
döntést, a döntés közlésének napja az a nap, melyen az utolsó közlés megtörtént.

2.5. A megállapodás megszüntetésének módja:
2.5.1 A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselőtestületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak
meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban (illetőleg az annak mellékletét képező
közös megegyezést rögzítő megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötő

önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét
követő tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják.
2.5.2 Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint
kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak.
2.5.3 A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben a 2.3.1 pontban meghatározott
szabályok irányadók azzal, hogy a döntéshez nem szükséges együttes ülés tartása, a döntéseket
külön ülésen is meg lehet hozni.
2.5.4 A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás
szerinti pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A közös Hivatal vagyongyarapodását a jelen
megállapodás megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás arányában –
pályázat esetében a vállalt saját erő arányában, - kell megosztani. Ha ez nem állapítható meg, a
vagyont - az általános önkormányzati választások évének január 1-jei - lakosságszám
arányában kell megosztani.

3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI
3.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása
3.1.1 A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Mezőkövesd Város
Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik – az alábbi pontokban részletezett
kiegészítésekkel.
3.1.2 A székhelytelepülés polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 67.§-ában foglaltak alapján a képviselő-testületek döntései szerint
és saját hatáskörben irányítja a közös önkormányzati hivatalt.
3.1.3 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal
bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáráról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló
képviselő-testületek együttes ülésén döntenek, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges.
3.1.4 A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves
költségvetése Mezőkövesd Város Önkormányzat költségvetésének részét képezi, mely a jelen
megállapodásban rögzített, a Hivatal működési költségei viselésének arányára és teljesítésének
feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül.
3.1.5 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal éves
költségvetési és szakmai beszámolójáról – a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselőtestületi ülés előtt – együttes testületi ülésen döntenek.
3.2. A megállapodást megkötő községeket megillető további jogosultságok:
- Kezdeményezési- és javaslattételi jog illeti meg a képviselő-testületeket az adott
településen működő kirendeltség működését érintő és az irányító szerv
hatáskörébe tartozó ügyekben,

- az adott település polgármesterének egyetértése szükséges az adott
településen
működő
kirendeltség
köztisztviselője,
alkalmazottja
kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, vezetői megbízásának
visszavonásához, felmentéséhez és jutalmazásához,
- a Hivatal szabályzatainak irányító szerv általi elfogadása előtt a települések
polgármestereit véleményezési jog illeti.

3.3. A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyző és az aljegyző
3.3.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti.
3.3.2. A jegyző és az aljegyző felett Mezőkövesd Város polgármestere gyakorolja a munkáltatói
jogokat, az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
3.3.3. A jegyző évente egy alkalommal valamennyi képviselő-testület előtt beszámol a közös
önkormányzati hivatal működéséről.

4. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése
4.1. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:
- Jegyző
Közvetlenül a jegyző alá tartozik:
▪ Közbeszerzési referens
▪ Vagyongazdálkodási referens
▪ Jegyzői referens
- Aljegyző
Közvetlenül az aljegyző alá tartozik:
A hatósági és szociális iroda, melynek dolgozói:
Mezőkövesd Város Közigazgatási területén
▪ Szociális ügyintéző
▪ Szociális ügyintéző
▪ Szociális ügyintéző
Az iroda Igazgatási csoportja-önálló csoport:
▪ Igazgatási csoportvezető, hatósági ügyintéző
▪ Ipar- és kereskedelmi ügyintéző
▪ Építéshatósági ügyintéző
▪ Építéshatósági ügyintéző
▪ Építéshatósági ügyintéző
▪ Anyakönyvvezető
- Szervezési Iroda
Irodavezető
▪ Szervezési referens
▪ Testületi, bizottsági ügyintéző
▪ Testületi, bizottsági ügyintéző
▪ Polgármesteri asszisztens
▪ Jegyzői asszisztens
▪ Személyügyi, szervezési ügyintéző
▪ Szervezési ügyintéző
▪ Szervezési ügyintéző
▪ Kézbesítő
▪ Informatikus
▪ Egerlövői ügyfélszolgálati megbízott- Egerlövői Önkormányzat által finanszírozott
A szervezési Iroda szervezeti egységéhez tartoznak az alábbi kirendeltségek
▫ Tardi Kirendeltség

▪ Kirendeltségvezető
▪ Pénzügyi, adóügyi ügyintéző
▪ Szociális, igazgatási ügyintéző
▪ Szervezési ügyintéző – Tardi Önkormányzat által finanszírozott
▫ Szomolyai Kirendeltség
▪ Kirendeltségvezető
▪ Pénzügyi, adóügyi ügyintéző
▪ Szociális, igazgatási ügyintéző
▪ Szervezési ügyintéző –Szomolyai Önkormányzat által finanszírozott
▫ Tiszai Kirendeltség
▪ Kirendeltségvezető (Borsodivánka)
▪ Pénzügyi, adóügyi ügyintéző (Borsodivánka)
▪ Településüzemeltetési, szociális ügyintéző (Borsodivánka) - Borsodivánkai
Önkormányzat által finanszírozott
▪ Négyesi ügyfélszolgálati megbízott
▪ Tiszabábolnai ügyfélszolgálati megbízott
▪ Tiszabábolnai ügyfélszolgálati megbízott - Tiszabábolnai Önkormányzat által
finanszírozott
▪ Tiszavalki ügyfélszolgálati megbízott
- Kincstári Iroda
Irodavezető
Pénzügyi szolgáltató és koordinációs csoport- önálló csoport
▪ Csoportvezető (költségvetési ügyintéző)
▪ Főkönyvi könyvelő
▪ Főkönyvi könyvelő
▪ Központi támogatások elszámolása ügyintéző
▪ Pénztáros, bérkönyvelő
▪ Analitikai könyvelő, anyakönyvvezető
▪ Közfoglalkoztatási ügyintéző, tárgyi eszköz nyilvántartó
▪ Egerlövői pénzügyi ügyintéző
Adócsoport-önálló csoport
▫ Csoportvezető (Adóügyi ügyintézési, behajtási feladatok)
▪ Adóügyi ügyintéző
▪ Adóügyi ügyintéző
▪ Adóügyi ügyintéző
▪ Adóügyi ügyintéző, adóbehajtó
- Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Iroda
Irodavezető
▪Városüzemeltetési ügyintéző
▪Városüzemeltetési ügyintéző
▪Városüzemeltetési ügyintéző
▪Városfejlesztési ügyintéző
▪Pályázati, stratégiai referens
▪ Közterület-felügyelő
▪ Közterület-felügyelő
▪Gépkocsivezető
▫ Kistérségi csoport- nem önálló csoport

▪Kistérségi pénzügyi ügyintéző – irányításában a kincstári irodavezető
közreműködik
▪Közfoglalkoztatás szervező
▪Gépkocsivezető
▪Gépkocsivezető
4.2. A Közös Önkormányzati Hivatal részeként a következő kirendeltségek, önálló vagy nem
önálló ügyfélszolgálatok működnek:
a.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal
Egerlövő Községben „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Egerlövői
Ügyfélszolgálata” elnevezéssel 226 hrsz-on lévő, 40 m² alapterületű önálló ügyfélszolgálatot
működtet 3461 Egerlövő, Dózsa György út 21. szám alatt az Egerlövő települést érintő
közigazgatási, önkormányzati ügyek helyben történő intézése céljából. Az ügyfélszolgálati
ügyintézők a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői.
b.) Felek megállapodnak, 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal Szomolya
Községben „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szomolyai Kirendeltsége”
elnevezéssel 170/5 hrsz-on lévő, 55 m² alapterületű kirendeltséget működtet 3411 Szomolya,
Szabadság tér 1. szám alatt a Szomolya települést érintő közigazgatási, önkormányzati ügyek
helyben történő intézése céljából. A kirendeltség a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatal önálló csoportjaként működik, mint szervezeti egység.
c.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal Tard
Községben „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége”
elnevezéssel 358 hrsz-on lévő, 117 m² alapterületű kirendeltséget működtet 3416 Tard, Rózsa
Ferenc út 1. szám alatt a Tard települést érintő közigazgatási, önkormányzati ügyek helyben
történő intézése céljából. A kirendeltség a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal önálló
csoportjaként működik, mint szervezeti egység.
d.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal
Borsodivánka Községben „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszai
Kirendeltsége” elnevezéssel 324 hrsz-on lévő, 69,67 m² alapterületű kirendeltséget működtet
3462 Borsodivánka, Szabadság út 12. szám alatt, a Borsodivánka, Négyes, Tiszabábolna,
Tiszavalk településeket érintő közigazgatási, önkormányzati ügyek intézése céljából. A
kirendeltség a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal önálló csoportjaként működik,
mint szervezeti egység.
A Tiszai Kirendeltséghez az alábbi ügyintézők tartoznak, akik biztosítják Négyes,
Tiszabábolna, Tiszavalk településeken is a közigazgatási,és az önkormányzati ügyek
helyben történő intézését:
da.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal
Négyes Községben 1 hrsz-on lévő, 70,42 m² alapterületű nem önálló ügyfélszolgálatot
működtet 3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út 45. szám alatt, a Négyes települést
közigazgatási, önkormányzati ügyek helyben történő intézése céljából. Az
ügyfélszolgálati ügyintéző a Tiszai Kirendeltség szervezeti egységéhez tartozó
köztisztviselő.

db.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszabábolna Községben 119/3 hrsz-on lévő, 46,51 m² alapterületű nem önálló
ügyfélszolgálatot működtet 3465 Tiszabábolna, Fő út 113. szám alatt, a Tiszabábolna
települést érintő közigazgatási, önkormányzati ügyek helyben történő intézése céljából.
Az ügyfélszolgálati ügyintézők a Tiszai Kirendeltség szervezeti egységéhez tartozó
köztisztviselők.
dc.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszavalk Községben 19 hrsz-on lévő, 31,26 m² alapterületű nem önálló
ügyfélszolgálatot működtet 3464 Tiszavalk, Templom u. 2. szám alatt, a Tiszavalk
települést érintő közigazgatási, önkormányzati ügyek helyben történő intézése céljából.
Az ügyfélszolgálati ügyintéző a Tiszai Kirendeltség szervezeti egységéhez tartozó
köztisztviselő.
4.3. A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 68 fő, melyből
a mezőkövesdi székhelyeken 47 fő
a Tiszai kirendeltségi borsodivánkai telephelyén 3 fő
az egerlövői ügyfélszolgálaton 2 fő
a négyesi ügyfélszolgálaton 1 fő
a szomolyai kirendeltségen 4 fő
a tardi kirendeltségen 4 fő
a tiszabábolnai ügyfélszolgálaton 2 fő
a tiszavalki ügyfélszolgálaton 1 fő köztisztviselő, ügykezelő vagy fizikai alkalmazott dolgozik
mezőkövesdi székhelyen, 4 fő kistérségi ügyintéző látja el feladatait.
Jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező szervezeti tabló szerint.
4.4. A közös hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A
székhelytelepülésen, a kirendeltségeken, illetve az ügyfélszolgálatokon dolgozó
köztisztviselők kinevezéséhez, felmentéséhez, illetményének megállapításához az érintett
települések polgármesterének előzetes jóváhagyása szükséges.
4.5. A köztisztviselők feletti egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző, az irodavezetők, illetve
kirendeltségek esetében a kirendeltség-vezetők gyakorolják.

5. A Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje
1./ Munkarend:
hétfőtől – szerdáig: 7:30-16.00
csütörtökön:

7.30-17.00

pénteken:

7:30-12:30.

2./ Ügyfélfogadás:
Mezőkövesd székhelyen:
Jegyzői fogadóóra:
Minden héten kedden 8.00 - 12.00
Ügyfélfogadás:

Hétfő, Szerda:

8.00 – 12.00

Csütörtök:

8.00 – 18.00

Kedd, Péntek:

nincs

Borsodivánka telephelyen:
Hétfő, Szerda:

7.30 – 16.00

Csütörtök:

7.30 – 17.00

Kedd, Péntek:

7.30 – 12.30

Egerlövő ügyfélszolgálaton:
Hétfő, Szerda:

8.00 – 12.00

Csütörtök:

12.00 – 16.00

Négyes ügyfélszolgálaton:
Hétfő, Csütörtök:

7.30 – 16.00

Péntek:

7.30 – 13.30

Szomolyai Kirendeltségen:
Hétfő, Csütörtök:

8.00 – 15.00

Péntek:

8.00 – 12.00

Tardi Kirendeltségen:
Hétfő:

8.00 – 12.00

Szerda:

8.00 – 16.00

Csütörtök:

13.00 – 16.00

Tiszabábolna ügyfélszolgálaton:
Hétfő, Szerda, Péntek: 8.00 - 12.00
Kedd:

13.00-16.00

Csütörtök:

8.00 – 17.00

Tiszavalk ügyfélszolgálaton:
Hétfő, Péntek

8.00 - 12.00

Kedd:

8.00 - 16.00

3./ A kirendeltségi, illetve az ügyfélszolgálati ügyintézők munkarendje megegyezik a
közös önkormányzati hivatal munkarendjével.

6. A közös hivatal székhelytelepülése, illetve a kirendeltségek által nyújtott
szolgáltatások
6.1. Kizárólag a közös hivatal székhelytelepülésén ellátandó feladatok az alábbiak:
- informatikai feladatok,
- közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés,

- pályázati ügyintézés.
6.2.

A kirendeltségek illetékességi területén biztosítani
ügyfélforgalommal járó ügytípusok ellátását, különösen:

szükséges

a

nagy

- szociális és gyermekvédelmi ügyek,
- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció,
- anyakönyvi, hagyatéki ügyek,
- pénztári ki- és befizetések, önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos ügyintézés,
- adóigazgatási ügyek,
- vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyintézés,
- birtokvédelem,
- településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok,
- önkormányzati intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatok,
- kulturális, sport, nemzetközi kapcsolatok.
6.3.Valamennyi kirendeltségen biztosítani szükséges a képviselő-testület, illetve
amennyiben nemzetiségi önkormányzat működik a településen, annak
tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását.
6.4.A 6.1.; 6.2; 6.3 pontokban fel nem sorolt ügytípusok a munkaszervezés célszerűségét
figyelembe véve elláthatók a székhelyen és a kirendeltségeken is. Ennek részletezését
a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

7. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ
HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI
VISZONYAI

7.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás
7.1.1

A közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik,
a hivatali feladatellátásra használt helyiségek dologi kiadásai) az állam - az adott évi
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által
ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e
célra elkülönített számlájára folyósít.

7.1.2. Az állami normatíva a megállapodást megkötő önkormányzatok között lakosságszámarányosan kerül elszámolásra. Az egyes önkormányzatokat illető keret tekintetében az
egyes önkormányzatok a jegyző szakmai javaslatainak figyelembe vételével, a
megállapodásban jóváhagyott létszámkereten belül gazdálkodnak. Az egyes
településekre jutó normatívából a kirendeltségeken foglalkoztatottakhoz kapcsolódó
személyi kiadásokat és a kirendeltség működtetéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat
kell fedezni.
7.1.3. A normatívával nem fedezett közös költségekhez az önkormányzatok lakosságszámarányosan, saját bevételük terhére járulnak hozzá.

7.1.4. A költségvetési hozzájárulás tervezett összegéről Mezőkövesd Város Polgármestere
legkésőbb a tárgyév január 31-ig tájékoztatja a közös önkormányzati hivatal
fenntartásában részt vevő települések önkormányzatait, melyek ezzel kapcsolatos
észrevételeiket legkésőbb tárgyév február 10-ig megteszik Mezőkövesd Város
Önkormányzata felé.
7.1.5. A közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok vállalják,
hogy a 7.1.2. pont szerinti összegeket saját költségvetésükbe betervezik, valamint a
közös hivatal költségvetésében elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének
településre eső részét a tárgyhónapot követő hónap 03. napjáig, az adott év
decemberére eső összeget, pedig december 30-ig átutalják Mezőkövesd Város
Önkormányzata részére.
7.1.6. Felek megállapodnak, hogy minden év január 31-ig elszámolnak az előző évi
hozzájárulásokkal. Mezőkövesd Város Önkormányzata e határidőig az elszámolást
írásban eljuttatja a községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy
ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított
30 napon belül részükről megtörténik.
7.1.7. A települések fizetési kötelezettségeik késedelmes teljesítése esetén az adós
önkormányzat – a jegybanki alapkamatnak megfelelő – késedelmi kamattal növelt
összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Mezőkövesd Város Polgármestere a nem
teljesítő önkormányzatot felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a felszólítás
eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati napján jogosult a tagok által a
pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott beszedési megbízás benyújtására a nem teljesítő
önkormányzattal szemben.
7.1.8. Amennyiben a 7.1.5. pont szerinti elszámolás alapján Mezőkövesd Város
Önkormányzata részéről keletkezik fizetési kötelezettség a közös önkormányzati
hivatal fenntartásában részt vevő más önkormányzat irányába, és az elszámolás
alapján járó összeget Mezőkövesd Város Önkormányzata a 7.1.5. pontban
meghatározott határidőn belül nem utalja át az érintett község bankszámlájára, úgy az
érintett önkormányzat polgármestere Mezőkövesd Város Önkormányzatát felszólítja a
jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal növelt összeg 30 napon belüli
megfizetésére, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati
napján jogosult a tagok által a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott beszedési
megbízás benyújtására Mezőkövesd Városi Önkormányzattal szemben.
7.1.9.

A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit az
önkormányzatok képviselő-testületei külön-külön testületi ülésen határozzák meg és
akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben a felek képviselő-testületei valamennyi
esetben minősített többséggel azt elfogadják. Felek kijelentik, hogy a Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartásának személyi költségeihez az alábbiak szerint
járulnak hozzá:
- Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a mezőkövesdi
székhelyén dolgozó köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, fizikai alkalmazottak
közül a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám 40 fő, valamint saját
önkormányzati költségvetéséből 7 fő köztisztviselő személyi juttatásait és a
munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a székhelyen felmerülő dologi
kiadásokat.

- A kistérségi csoporthoz tartozó köztisztviselők finanszírozásának költségeit a
kistérségi társulás viseli.
- Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Tiszai
Kirendeltség telephelyen dolgozó borsodivánkai, illetve a tiszai kirendeltséghez
tartozó települések jogi, településüzemeltetési feladatait intéző, a feladatfinanszírozás
alapján településre jutó létszám 2,5 fő köztisztviselő, valamint saját önkormányzati
költségvetéséből 0,5 fő köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő
járulékok kiadásait, továbbá a telephelyen felmerülő dologi kiadásokat.
- Egerlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja az egerlövői
ügyfélszolgálat telephelyen dolgozó, a feladatfinanszírozás alapján településre jutó
létszám 1,35 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,65 fő köztisztviselő
személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a telephelyen
felmerülő dologi kiadásokat.
- Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Tiszai
Kirendeltséghez tartozó négyesi ügyeket intéző, a feladatfinanszírozás alapján
településre jutó létszám 0,7 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,3 fő
köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá
a telephelyen felmerülő dologi kiadásokat.
- Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Szomolyai
Kirendeltség telephelyen dolgozó, a feladatfinanszírozás alapján településre jutó
létszám 3,81 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,19 fő köztisztviselő
személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a telephelyen
felmerülő dologi kiadásokat.
- Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Tardi Kirendeltség
telephelyen dolgozó, a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám 3,04 fő,
valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,96 fő köztisztviselő személyi
juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a telephelyen felmerülő
dologi kiadásokat.
- Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Tiszai
Kirendeltséghez tartozó tiszabábolnai ügyeket intéző, a feladatfinanszírozás alapján
településre jutó létszám 1,2 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,8 fő
köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá
a telephelyen felmerülő dologi kiadásokat.
- Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Tiszai
Kirendeltséghez tartozó tiszavalki ügyeket intéző, a feladatfinanszírozás alapján
településre jutó létszám 0,76 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,24
fő köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait,
továbbá a telephelyen felmerülő dologi kiadásokat.
-

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó alábbi 1 fő
informatikus végzettségű köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő
járulékok kiadásait a Felek közösen, lakosságszámuk arányában biztosítják.

8. A közös önkormányzati hivatal vagyoni viszonyai
8./ Felek kijelentik, hogy az ügyek ellátásához szükséges tárgyi feltételeket az érintett
települések a következők szerint biztosítják:
8.1. Ingatlanok, ingóságok használatba adása
8.1.1. A székhelyen és telephelyeken a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására
használt ingatlanok, ingóságok a közös önkormányzati hivatalt fenntartó
önkormányzat tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös
önkormányzati hivatal használatába adnak. Az ingatlanok beruházási és felújítási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
8.1.2. A közös hivatalt fenntartó önkormányzat tulajdonában álló, a közös hivatal ingyenes
használatába adott ingatlanok felsorolását, illetve az ingatlanok adatait a 2. számú
melléklet tartalmazza.
8.1.3. A közös hivatali feladatellátást szolgáló 2. számú melléklet szerinti ingatlanok
használatának kizárólagosságáról, vagy a használat megosztásáról, annak arányairól
felek a 2. számú melléklet szerint rendelkeznek.
8.1.4. A kizárólagosan használt ingatlanok esetében a közös önkormányzati hivatal viseli az
ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket,
melyekhez a tulajdonos önkormányzatok az átadott ingatlanok alapterületének
arányában kötelesek hozzájárulni. Ezek közé tartoznak különösen a közüzemi
szolgáltatások díjai, az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, illetve a közös
önkormányzati hivatal foglalkoztatottai által okozott kisebb hibák javítása. Az ezeken
kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások,
rekonstrukciók elvégzése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az átalakítás, a
felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek tartja.
8.1.5. A közös önkormányzati hivatal és a tulajdonos önkormányzat által közösen használt
ingatlanok esetében az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával
kapcsolatos költségeket a tulajdonos és a közös önkormányzati hivatal közösen viselik
Felek által közösen meghatározott megosztás szerint. A közösen használt ingatlanok
esetében a megosztásra kerülő, illetve a kizárólag a tulajdonos önkormányzatot terhelő
költségek behatárolására a kizárólagosan használt ingatlanokra vonatkozó pontban
meghatározottakat kell alkalmazni.
8.1.6. A közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásai megosztásának arányait a 2.
számú melléklet tartalmazza.
8.1.7. A tulajdonos önkormányzat 2013. január 1. napjától kezdődően a közös
önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja a közös önkormányzati hivatali
feladatok ellátásához szükséges ingó vagyont, így különösen:
-

Valamennyi település biztosít ügyintézőnként legalább egy íróasztalt, egy
ügyintézői- és egy ügyfélszéket, továbbá számítógépet, nyomtatót,
telefonkészüléket a hozzájuk tartozó hálózati hozzáféréssel. A települések által
biztosított tárgyi feltételek tételes kimutatását jelen megállapodás 3. számú
melléklete tartalmazza.

8.1.8. Az ingyenes használatba adott ingóságok 2013. január 1. napjától a közös
önkormányzati hivatal önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek. A használatba adás
ingyenes és a jelen megállapodás szerinti közös hivatali feladatellátás időtartamára
szól.

9. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA
9.1. A Hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és hivatali munka
átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
9.2 A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról a
jegyző gondoskodik a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét
képező, a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló
szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
9.3
.

9.4

A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő képviselő-testületi
döntések nyilvánosságának biztosítása a jegyző feladata
A jegyző a határozatok nyilvánosságáról a nyilvános ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé
tételével, a rendeletek nyilvánosságáról kihirdetésükkel gondoskodik az egyes
önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak előírásai szerint.
A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdekű
információk, közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos
döntéshozók és felelősök az egyes polgármesterek. Ezen információk nyilvánosságra
hozatalának rendje főszabály szerint az egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való
közzététel; az ezen felül biztosított további közzétételi helyekről (pl. honlap, helyi
sajtótermék, egyéb hirdetőtáblák, stb.) az egyes önkormányzatok szervezeti és működési
szabályzatai rendelkeznek.

10. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
10.1.Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult
egyeztető tárgyalást összehívni, Mezőkövesd Város Önkormányzatának székhelyére. Az
egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül, melynek elkészítéséről a tárgyalást összehívó
polgármester köteles gondoskodni és köteles azt legkésőbb a tárgyalástól számított öt
munkanapon belül mindegyik jelen megállapodást jóváhagyó fél polgármesterének
megküldeni.
10.2.Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezetett és ennek alapján jelen
megállapodás módosítása szükséges, úgy Mezőkövesd Város Polgármestere az
emlékeztető általa történő kézhezvételét követő harminc napon belül köteles a
megállapodás módosításáról készült előterjesztést Mezőkövesd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elé terjeszteni, továbbá köteles ugyanezen határidőn belül a közös
önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok polgármesterei
számára megküldeni, akik a kézhezvételt követő tizenöt napon belül kötelesek azt saját

képviselő-testületük elé jóváhagyásra beterjeszteni.
10.3.Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal kötelesek
egyeztetni.
10.4. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita
elbírálására kikötik a Mezőkövesdi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
10.5. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának képviselőtestülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, 2013. január 1.
napján lép hatályba.
10.6. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a köztisztviselők juttatásaira,
illetménykiegészítésére vonatkozó önkormányzati rendeleteket legkésőbb 2013. január
31-ig hatályon kívül helyezik és legkésőbb 2013. március 1-ei hatállyal a juttatások
tárgykörében új rendeleteket alkotnak.
10.7. Amennyiben az állami támogatás a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez nem
elegendő, úgy a tag önkormányzatok a hiányzó forrást az általános önkormányzati
választások évének január 1-jei települési lakosságszám arányában biztosítják. Átmeneti
szabályozásként 2013-14. évben a 2012. január 1-jei lakosságszám az irányadó.
10.8. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás
tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös
hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy
méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul
felülvizsgálják.
10.9.Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a
képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében
helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.
Mezőkövesd, 2012. december .
..................................................................

............................................................

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Bogdán József
polgármester

..................................................................

............................................................

Gordos Attila
polgármester
..................................................................

Guczi István
polgármester
..................................................................

Hencz Zsolt
polgármester

Farkas Andrásné
polgármester
............................................................

Gál János
polgármester
............................................................

Domonkos Józsefné
polgármester

ZÁRADÉK:
Jelen Megállapodást
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………./2012. (XII.19.)
önkormányzati határozatával,
Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ………//2012. (XII.13.)
önkormányzati határozatával,
Egerlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……./2012. (……….)
önkormányzati határozatával,
Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. (XII.14.) önkormányzati
határozatával,
Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………./2012.(XII.14.)
önkormányzati határozatával,
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………/2012.(XII.13.)
önkormányzati határozatával,
Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………/2012.(XII.14.)
önkormányzati határozatával,
Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2012. (…..)
önkormányzati határozatával,
fogadta el.
A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében 2012. december ……. napján
ellenjegyzem:

.............................................................
dr. Jakab Orsolya
körjegyző

............................................................

..................................................................

............................................................

Kövecses Zsolt
jegyző
..................................................................

Dr. Koncz Judit
Körjegyző

Dr. Katona Kálmán
körjegyző

Derekas Sándor
jegyző

2. melléklet a 112 /2012. (XII.13.) önkormányzati határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mezőkövesd Város Önkormányzat, Borsodivánka Község Önkormányzat, Egerlövő Község
Önkormányzat, Négyes Község Önkormányzat, Szomolya Község Önkormányzat, Tard
Község Önkormányzat, Tiszabábolna Község Önkormányzat és Tiszavalk Község
Önkormányzat Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:
1.

Költségvetési szerv megnevezése:

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

2.

Költségvetési szerv székhelye:

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

3.

Költségvetési szerv telephelye:

4.

5.

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 7.
3462 Borsodivánka, Szabadság út 12.
3461 Egerlövő, Dózsa György út 19.
3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út 45.
3411 Szomolya, Szabadság tér 1.
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
3465 Tiszabábolna, Fő út 113.
3464 Tiszavalk, Templom u. 2.
Jogelődjének megnevezése, székhelye: Mezőkövesd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, Mezőkövesd
Borsodivánka – Négyes - Tiszavalk Községek
Képviselő-testületeinek Körjegyzősége,
Borsodivánka
Szomolya Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, Szomolya
Tard Község Polgármesteri Hivatala, Tard
Tiszabábolna-Tiszadorogma Önkormányzatok
Körjegyzősége, Tiszabábolna

6.

Költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal ellátja
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és 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.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályban a számára
meghatározott feladatokat Mezőkövesd, Borsodivánka, Egerlövő, Négyes, Szomolya,
Tard, Tiszabábolna és Tiszavalk települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait
részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Egerlövő, Szomolya, Tard és Borsodivánka településeken a közös hivatalnak
kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi és adózási tevékenység végzésére.

7.

Államháztartási szakágazati besorolása:

8.

841105 - Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890216
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint
támogatásuk
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkozatás
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Vállalkozási tevékenység: nem végez, alaptevékenységén belül a rendelkezésre álló,
e célra részben lekötött személyi és anyagi kapacitásokat szabadon kihasználhatja.

9.

Illetékessége, működési köre:

10. Irányító szervek neve, székhelye:

Mezőkövesd Város közigazgatási területe,
Borsodivánka Község közigazgatási területe,
Egerlövő Község közigazgatási területe,
Négyes Község közigazgatási területe,
Szomolya Község közigazgatási területe,
Tard Község közigazgatási területe,
Tiszabábolna Község közigazgatási területe és
Tiszavalk Község közigazgatási területe
Mezőkövesd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Mezőkövesd

11. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye:
Mezőkövesd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Mezőkövesd
Borsodivánka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Borsodivánka
Egerlövő Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete, Egerlövő
Négyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Négyes
Szomolya Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Szomolya
Tard Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Tard
Tiszabábolna Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Tiszabábolna
Tiszavalk Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Tiszavalk
12. Gazdálkodási besorolás:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Ellátja az önállóan működő, külön
együttműködési megállapodásban rögzített költségvetési szervek gazdálkodási feladatait.
13. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
A jegyzőt a város polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki és
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerinti), közszolgálati jogviszony, megbízási
szerződésen alapuló jogviszony
Záradék:
Jelen alapító okirat
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 323/2012. (XII.19.)
önkormányzati határozatával,
Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 53//2012. (XII.13.)
önkormányzati határozatával,
Egerlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2012. (XII.27.)
önkormányzati határozatával,
Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 46/2012. (XII.14.)
önkormányzati határozatával,
Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2012.(XII.14.)
önkormányzati határozatával,
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2012.(XII.13.) önkormányzati
határozatával,
Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012.(XII.14.)
önkormányzati határozatával,
Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 74/2012. (XII.27.)
önkormányzati határozatával,
2013. január 1-jén lép hatályba.
Mezőkövesd, 2012. december 27.

..................................................................

............................................................

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Bogdán József
polgármester

..................................................................

............................................................

Gordos Attila
polgármester

Farkas Andrásné
polgármester

..................................................................

Guczi István
polgármester

............................................................

Gál János
polgármester

..................................................................

Hencz Zsolt
polgármester

............................................................

Domonkos Józsefné
polgármester

..................................................................

dr. Jakab Orsolya
körjegyző

............................................................

Dr. Katona Kálmán
körjegyző

..................................................................

Kövecses Zsolt
jegyző

............................................................

Derekas Sándor
jegyző

..................................................................

Dr. Koncz Judit
körjegyző
3. melléklet a 112 /2012. (XII.13.) önkormányzati határozathoz

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa létrehozott Tard Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalt, mint helyi önálló költségvetési szervet az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 11.§ (1), (7) bekezdései, az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 14. § (2)-(3) bekezdései
alapján az alábbi megszüntető okirattal megszünteti:
1./ A megszüntetett költségvetési szerv neve:
Tard Község Polgármesteri Hivatala
2./ A költségvetési szerv székhelye:
3416 Tard Rózsa Ferenc út 1. sz.
3./ A megszüntetett költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló szerve:
Tard Község Önkormányzata

3416 Tard Rózsa Ferenc út 1. sz.
4./ A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Tard Község Önkormányzata
3416 Tard Rózsa Ferenc út 1. sz.
5./ A megszüntető szerv neve:
Tard Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
3416 Tard Rózsa Ferenc út 1. sz.
6./ A költségvetési szerv megszűnésének módja:
A költségvetési szerv általános jogutódlással, egyesítéssel (összeolvadással) szűnik meg. A
megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatot a jövőben a Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
7./ A megszüntetett költségvetési szerv vagyona felett rendelkezésre jogosult:
A feladatellátáshoz szükséges vagyon használatát külön megállapodás keretében
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részére Tard Község Önkormányzata
biztosítja. A rendelkezési jog a megszüntetett költségvetési szerv által használt ingatlan és
2012. december 31-ig birtokába került ingóságok esetében (a december 31-ei állapot
szerinti leltár alapján) Tard Község Önkormányzatát, mint alapítót illetik.
8./ A megszüntetett költségvetési szerv valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénzvagy pénzben kifejezett tartozásai:
A megszüntető okirat hatályba lépéséig terjedő időben keletkezett pénztartozásokra a
jogutódlás szabályai az irányadók.
9./ A megszüntetés oka:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 85.§ (7)
bekezdése, valamint a 146/D. § (1) bekezdése írja elő. A megszüntetésre került
Költségvetési szerv feladatait a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el 2013.
január 01. napjától.
10./ A megszüntetett költségvetési szerv feladatainak jövőbeni ellátása:
A Tard Község Önkormányzata által megszüntetett költségvetési szerv Alapító Okiratában
meghatározott valamennyi alaptevékenységét, szakfeladatát Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el 2013. január 01. napjától. A megszűnő költségvetési
szervnél foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásáról külön megállapodás rendelkezik
11./A megszüntetett költségvetési szerv utolsó kötelezettségvállalásának határideje:
2012. december 30.
12./A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja:
2012. december 31.
A Megszüntető Okirat az aláírását követő napon lép hatályba, a megszüntetett önkormányzati
költségvetési szerv Alapító Okirata 2012. december 31. napján hatályát veszti.
Tard, 2012. december 13.
Gál János
Polgármester

Záradék:
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2012. (XII. 13)
önkormányzati határozatával a Megszüntető Okiratot elfogadta és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (1), (7) bekezdései, az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése
alapján az önkormányzati költségvetési szervet megszüntette.
Ellenjegyzem:
Tard, 2012. december 13.
Derekas Sándor
Jegyző

2.

Döntés Polgármesteri Hivatal létszámáról

Gál János polgármester elmondja, hogy a jelenlegi hivatali létszámból 1 fő átkerül a járási
hivatalba ügysegédi feladatok ellátására, a közös hivatalhoz kerülő 4 főn kívül 1 fő
köztisztviselőről kell dönteni. Két lehetőség van, melyből egyik a leépítés a másik az
önkormányzati feladatokon történő tovább foglalkoztatás, mely a jelenlegi finanszírozási
keretek között nem kivitelezhető.
Kovács Béla képviselő szerint sem tud már az önkormányzat több foglalkoztatottat
felvállalni.
Kelemen Károlyné képviselő szerint az előző testület már nevezett meg embert.
Hajdu József képviselő szerint csak létszámkeretet kell meghatározni, a név szerinti döntés
nem feladatuk.
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Polgármesteri Hivatal
létszámához kapcsolódó kérdéseket és 7 fő képviselő igen szavazatával ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
113 / 2012. (XII. 13.) Határozata
Tárgy:   ±  Ú±
Tard község önkormányzatának képviselő testülete az általa fenntartott önálló Polgármesteri
Hivatal 2012. december 31.-el történő megszűnése, és 2013. január 1-el közös Önkormányzati
hivatal létrehozása miatt a Polgármesteri Hivatal jelenlegi álláshelyeinek számát 2013. január
1. napjától 2 fővel – 6 főről 4 főre – csökkenti. A megszüntetett álláshelyeken
foglalkoztatottak közül 1 fő a 2013. január 1.-el megalakuló Járási Kormányhivatal részére
átadásra kerül, 1 fő létszám leépítéséről e döntésnek megfelelően 2012. december 31.-ig a
jegyző – a polgármester egyetértésével- intézkedni köteles.
A képviselő testület a létszámleépítéssel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat
fenntartói körén belül a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatellátás következtében a fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A létszám leépítéséhez kapcsolódó költségek enyhítésére az önkormányzat pályázatot kíván
benyújtani a központi költségvetéshez.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: jegyző

3. Egyebek
Gál János polgármester Brunner Éva képviselő felé teszi fel a kérdést, miszerint észleli,
hogy folyamatosan bejár a hivatalba, ott engedély nélkül magán célú fénymásolásokat végez,
valamint nem feltétlenül mindig a képviselői munkájához szükséges dolgokat intézi.
Brunner Éva képviselő elmondja, hogy joga van a hivatalban tartózkodáshoz, mert minden
anyagai és tárgyi feltételt, segítséget meg kell kapnia a képviselő munkájához.
Derekas Sándor jegyző: konkretizálva a dolgot: a képviselő asszony az eddigiek során a
képviselői munkájához szükséges minden segítséget a hivataltól megkapott. Ez nem azt
jelenti, hogy kérés és a hivatal vezetésének tudta és engedélye nélkül itt azt tesz, amit akar.
Véleménye szerint ez egyetlen munkahelyen, vagy hivatalban sem lehetséges. A jelzett
esetekben pedig a hivatali kolléganők elmondása szerint egyáltalán nem a képviselői
munkához kapcsolódó tevékenység történt. Ezért jelezte a történteket a Polgármester felé.
Kovács Béla képviselő a Brunner Éva képviselő által működtetett blogból ismertet néhány
szemelvényt.
Brunner Éva képviselő kijelenti, hogy örül, hogy a képviselő olvassa a fórumát, mert ő nem
szokta olvasni, nem érdekli mi van rajta, nem tudja mit ír a férje.
A képviselő testület részéről egyéb indítvány javaslat nem érkezett, Gál János polgármester az
ülést bezárta, megköszönve a képviselőknek az éves munkáját a közelgő ünnepekre tekintettel
jó pihenést kívánt.
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