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Jegyzőkönyv
Készült: Mátramindszent, Dorogháza és Szuha községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2013. április 04. napján tartott együttes testületi üléséről.
Jelen vannak: Mátramindszent, Dorogháza és Szuha községek polgármesterei,
4 fő mátramindszenti képviselő, 3 fő szuhai képviselő,4 fő dorogházi képviselő.
Bata József jegyző, Czank Vincéné pénzügyi főelőadó és a jegyzőkönyvvezető a
jelenléti ívek szerint.
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket. Kéri a Dorogházi és Szuhai
polgármestereket, hogy állapítsák meg a képviselő-testületeik határozatképességét.
Farkasházy András polgármester megállapítja, hogy a Dorogházi képviselő-testületből 5 fő jelen
van, így a testület határozatképes.
Tóth Zoltán István polgármester megállapítja, hogy a Szuhai képviselő-testületből 4 fő jelen van,
így a testület határozatképes.
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a Mátramindszenti képviselő-testületből 5 fő jelen
van, így a testület határozatképes.
Horváth János polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívón kiküldöttek szerint.
Dorogháza község képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Szuha község képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Mátramindszent község képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Bata József jegyző
2. Javaslat a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás
módosításáról
Előterjesztő: Horváth János polgármester
3. Javaslat a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatára
Előterjesztő: Bata József jegyző
4. Egyebek
1. napirendi pont tárgyalása
Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Bata József jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Horváth János polgármester felkérte Bata József jegyzőt, előterjesztését tegye meg.
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött előterjesztéshez. Kiemelte, hogy a
Körjegyzőség önálló költségvetési szerv volt, a Képviselő-testületek által megállapított éves
költségvetés alapján működött. A jelenlegi beszámoló jogszabályi követelményeken alapul. A
körjegyzőség saját bevétellel nem rendelkezett, az önkormányzatok által biztosított pénzeszközöket
osztotta be, azzal gazdálkodott.
Ezt követően ismertette írásos előterjesztését.
Végezetül elmondta, hogy a Képviselő-testületnek most dönteni kell, hogy a Körjegyzőség, mint
megszűnő intézmény a 2012. évi beszámoló szerinti vagyont, illetve a 2012. december havi átfutó
kiadást kinek adja át.
Az intézmény 2012 év végi szabad pénzmaradványa 73 e Ft, mely a 2012. december hónapban
lejelentett személyi jellegű kiadások fedezetére szolgál.
Mivel a Körjegyzőség működése az Önkormányzatok tulajdonát képező épületekben, az
önkormányzat eszközeivel történt, vagyonát csupán egy számítógép és egy 0-ra leírt szoftver
képezi. Figyelembe véve e csekély vagyont, javasolja, hogy a jogutód intézmény könyveibe
kerüljön átadásra, illetve az átfutó kiadás is itt kerüljön elszámolásra Ezen tételek részletes
jegyzőkönyv alapján kerüljenek átvezetésre.
Végezetül kérte a jelenlévőket, észrevételeiket tegyék meg.
Farkasházy András polgármester megköszönte a körjegyző előterjesztését. Elmondta, lezárult egy 6
éves korszak. Jó, tisztességes, becsületes időszakon vagyunk túl. Köszönet érte a dolgozóknak. Az
átadás egyszerűbb módját támogatja.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Horváth János
polgármester szavazásra tette fel a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
Mátramindszent község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2013.(IV.04.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dorogháza-Mátramindszent-Szuha
Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 38.742 e Ft bevétellel, 38.669 e Ft
kiadással és 73 e Ft pénzmaradvánnyal, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A pénzmaradványt a 2012. december havi személyi jellegű kiadásokra kell felhasználni.
A Képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetését végrehajtottnak tekinti.
Horváth János polgármester szavazásra tette fel a tulajdon átadására, valamint a pénzmaradvány
elszámolására vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
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Mátramindszent község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
23/2013.(IV.04.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DorogházaMátramindszent-Szuha Körjegyzőség tulajdonát képező 1 db számítógép és 1 db 0-ra leírt szoftver
kerüljön a jogutód Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába.
A jogutód szervezetnél kerüljön elszámolásra az átfutó kiadásként nyilvántartott 73 e Ft.
A vagyon átadás-átvételéről tételes (leltár szerinti) jegyzőkönyvet kell készíteni.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: jegyző
2. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a Mátramindszenti Közös Önkormányzati
módosításáról
Előterjesztő: Horváth János polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Hivatalról

szóló

megállapodás

Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, amennyiben a napirendre vonatkozóan kérdés,
észrevétel van, azt tegyék meg.
Bata József jegyző elmondta, hogy a megállapodás módosítására lehetőség van bármikor, de azt
csak együttes ülésen lehet megtenni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megállapodás
módosítására szükség szokott lenni.
Miután a jelenlévők közül a tárgyban más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Horváth János
polgármester szavazásra tette fel a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatalról szóló
megállapodás módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Mátramindszent község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
24/2013.(IV.04.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 83./2012. (XII.13.) önkormányzati határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
4.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás
4.1.1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét ( személyi juttatások és járulékait, a
hivatali feladat ellátásra használt helyiségek dologi kiadásai) az állam- az adott évi központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal
arányban – finanszírozza, melyet a részt vevő önkormányzatok számára folyósít az alábbiak szerint:
a.) a nem székhely szerinti önkormányzatok a lakosságszámuknak a közös hivatalt fenntartó

4
önkormányzatok együttes lakosságszámhoz viszonyított arányában,
b.) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely
önkormányzatokra a.) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban.
Felhatalmazza polgármesterét a módosított megállapodás aláírására.
3. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatára
Előterjesztő: Bata József jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Horváth János polgármester észrevételezte, hogy az előterjesztés I. fejezet (7) bekezdés b)
pontjában szereplő bb) és bc) alpontból hiányzik a „Hivatal” szó. A VI. fejezet 7. § (3)
bekezdésében szereplő jegyző ügyfélfogadási rendje véleménye szerint nem megfelelően szerepel,
valamint a köztisztviselők munkaköri leírásánál Horváth Tiborné testületek működésével
kapcsolatos feladatai között, a Szuhai képviselő-testület szerepel, holott ő Mátramindszenti testület
munkáját segíti.
Bata József jegyző: Valóban kimaradt az előterjesztésből a Hivatal szó és természetesen
Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal a megnevezés és Horváth Tiborné működésével
kapcsolatos feladatok között megmaradt a Szuhai Képviselő-testület, de ez téves, ő a
Mátramindszenti testület munkáját segíti és látja el az ezzel kapcsolatos feladatokat. Az
ügyfélfogadás rendje jól szerepel az előterjesztésben, azért került beépítésre a jegyző részéről
kiemelt idő, mert a teljes munkaidőben amennyiben bent tartózkodik, fogadja az ügyfeleket, de
meghatározásra került egy olyan kiemelt időszak, amikor úgy próbálja intézni az ügyeit, hogy azon
időszakban ténylegesen benn tartózkodjon a hivatalban.
Pintér Zoltán: Egy kicsit furcsának tartja, hogy Szuha és Dorogháza településeken egyaránt 2 fő
található a kirendeltségeken, holott Dorogháza település sokkal nagyobb.
Tóth Zoltán István polgármester: A tárgyalások során eljutottunk oda, hogy a finanszírozás
lakosságszám arányosan fog történni, a dolgozókat mi fizetjük.
A kialakult létszám annak a maradványa, ahogyan először a bért számoltuk. A 8.900 e Ft-ot a
képviselő-testület vállalta, befizeti a közösbe. Egy ember bérét a Szuhai Képviselő-testület állja.
Farkasházy András polgármester: Előrebocsájtja, hogy nem szeretne vitát nyitni, az előterjesztést a
jelenlegi formában el szeretné fogadni, de azt kéri, hogyha az előzetes tárgyalások során
megegyezés születik valamiben, azt minden fél tartsa be. Vegyük komolyabban a
megállapodásainkat.
Bata József jegyző elmondta, hogy az hogy egy egy személy papíron hol szerepel, az nem biztos
hogy csak annak a településnek a feladatait végzi. Dománné és Horváthé Mátramindszenten van, de
nem csak a Mátramindszenti feladatokat végzik, hanem a Szuhait és a Dorogházit is. Czankné pedig
mindhárom település vonatkozásában végez tevékenységet.
Tóth Zoltán István polgármester: Még egyszer elmondta, hogy a rájuk eső 8,5 millió forintot fizetik,
nem így indultak az egésszel, de még nem tehetik meg, hogy valakit elküldjön a hivatalból.
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Horváth János polgármester: Véleménye az, hogy kezd beállni a hivatal működése. Ha kell, a
dolgozók más településekre is át mennek dolgozni. Egy emberen nem érdemes vitatkozni. Együtt
tudunk eredményesen dolgozni.
Miután a napirendi ponthoz más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Horváth János
polgármester szavazásra tette fel a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Mátramindszent község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
25/2013.(IV.04.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékelt tartalommal jóváhagyja.
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Horváth János polgármester
az ülést 18.50 órakor bezárta.
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