Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. december 13-i
Mátramindszent – Szuha – Dorogháza
Önkormányzatok Képviselő testületeinek
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Jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent – Szuha – Dorogháza Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek Mátramindszent Önkormányzat tanácskozó termében 2012. december
13-i együttes testületi üléséről.
Jelen vannak: Mátramindszent Község Önkormányzat képviselő-testülete
- Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
- Varga Istvánné képviselő
- Kiss Szilveszter képviselő
- Hajas Attila képviselő
valamint
- Bata József körjegyző
- Végh Gyuláné jkv.
Szuha Község képviselő-testülete: a Szuhán készült jegyzőkönyv szerint.
Dorogháza Község Képviselő-testülete: a Dorogházán készült jegyzőkönyv szerint.
Horváth János Mátramindszent polgármestere köszönti a Szuha és Dorogháza Községi
Önkormányzataival közös együttes testületi ülésen megjelenteket. Ismerteti az együttes ülés
napirendi pontjait, javasolja a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Zoltán Istvánt, Szuha
polgármesterét
és
FarkashyAndrást,
Dorogháza
polgármesterét,
valamint
a
jegyzőkönyvvezető személyére Végh Gyulánét. Megállapítja, hogy Mátramindszent
Képviselő-testülete határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselő jelen van.
Tóth Zoltán István Szuha polgármestere köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy Szuha
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van.
Farkasházy András Dorogháza polgármestere köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy
Dorogháza Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van.
A napirendre, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyére tett
javaslatot Mátramindszent Képviselő-testülete 5 igen, Szuha Község Képviselő-testülete 4
igen, Dorogháza Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Napirendi javaslat:
1.) Javaslat a Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásra
Előterjesztő: Horváth János Mátramindszent polgármestere
2.) Javaslat a Dorogháza – Mátramindszent – Szuha Körjegyzőség megszüntetésére
Előterjesztő: Farkasházy András Dorogháza polgármester
3.) Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratára
Előterjesztő: Tóth Zoltán István Szuha község polgármestere
Napirend tárgyalása
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1. Javaslat Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásra
Horváth János polgármester elmondja, hogy megfelelő előkészítő tárgyalások után
Mátramindszent, Dorogháza és Szuha Községek önkormányzatok Képviselő-testületei úgy
döntöttek – és ezt határozati formában, egybehangzóan ki is nyilvánították, – hogy 2013.
január 1-jétől közös önkormányzati hivatalt működtetnek.
A folyamat azon szakaszába érkeztek, hogy a következő lépésben el kell fogadni a Képviselőtestületeknek a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, azt követően pedig az
alapító okiratot, illetve az eddigi körjegyzőségi hivatalok megszüntető okiratát.
A képviselő-testületek elé terjesztett megállapodás-tervezetet, mely kiküldésre került a
képviselőknek, még ki kellett egészíteni. Felkéri Bata József körjegyzőt ismertesse a
képviselőkkel milyen módosításokat kellett végezni a tervezeten.
Bata József körjegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy sok előkészítő munka és
számos kompromisszum alapján igyekezett olyan tervezetet a közös hivatalra megalapítására
elkészíteni, mely mindhárom településnek megfelel. Fontosnak érezte azt, hogy a változásokat
a lakosság minél kisebb mértékben vegye észre. Sajnos változtatni kellett a kiküldött
tervezeten a létszám tekintetében, mivel az 12 főről 10 főre módosult. Jelen állás szerint, a
most elfogadott központi költségvetés szerint 9 fő foglalkoztatását finanszírozza az állam, 1 fő
foglalkoztatásának költségeit a három önkormányzatnak kell közösen átvállalnia. Ettől
kevesebb létszám mellett félő hogy a biztonságos ügyintézést nem lehetne biztosítani
mindhárom településen. A technikai személyek, mint karbantartó, hivatalsegéd költségei,
továbbra is az adott önkormányzat költségvetéséből kell fedeznie, mint eddig. A közös
önkormányzati hivatalba csak az ügyintézők és a jegyző kerül át a létszámba. Lesznek olyan
ügyek, pl. anyakönyv, közfoglalkoztatás, továbbra is helyben marad minden településen. De
azt már most látja, hogy az eddigi ügyfélfogadási renden változtatni kell, valamint további
szervezést igényel még, hogy minden ügyintéző leterheltsége közel egyforma legyen.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése,
hozzászólása nem volt, felolvassa a Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás elfogadására a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy 5
igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot hozta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2012. (XII. 13.) határozata
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás elfogadása
Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogháza és Szuha
Községek Önkormányzatinak Képviselő-testületeivel működtetni kívánt közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, Dorogházán
készült jegyzőkönyv szerint hozta meg döntését.
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Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, Szuhán készült
jegyzőkönyv szerint hozta meg döntését.

2.)

Javaslat Dorogháza – Mátramindszent – Szuha Körjegyzőség megszüntetésére

Farkasházy András Dorogháza polgármestere elmondja, hogy a 2007. április 1-én alakult
körjegyzőség úgy érzi a munkáját jól végezte. Ennek helyébe lép az előző napirendi pontban
elfogadott megállapodás alapján a közös önkormányzati hivatal a körjegyzőséget alkotó
három település összefogásával. Ezúttal szeretne köszönet mondani a körjegyzőség
kollektívájának az eltelt több mint öt év során végzett kifogástalan munkájáért. Tudja, hogy ez
új közös hivatalban is így lesz, hiszen a körjegyzőség dolgozói viszik tovább a feladatok
ellátását. Külön köszöni a körjegyző munkáját.
Bata József körjegyző hozzáteszi, a körjegyzőség megszüntetését törvény írja elő, melyet a
közös hivatal létrehozását megelőző nappal kell megszüntetni, azaz jelen esetben 2012.
december 31-vel. Mivel nem volt lehetőség kiküldeni a megszüntetésről szóló tervezet csak
tegnap került fel a rendszerre, ezért ismerteti a megszüntető okirat tartalmát.
Farkasházy András megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak
kérdése, hozzászólása nem volt.
Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, Dorogházán
készült jegyzőkönyv szerint hozta meg döntését.
Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, Szuhán készült
jegyzőkönyv szerint hozta meg döntését.
Horváth János polgármester ismerteti a körjegyzőség megszüntetéséről szóló határozati
javaslatot, majd szavazásra teszi fel. A szavazást követően megállapítja, hogy 5 igen
egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot hozta:
Mátramindszent Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2012. (XII. 13) határozata

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogháza – Mátramindszent –
Szuha Körjegyzőség Megszüntető Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza polgármesterét a Megszüntető Okirat aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
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3. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratára
Tóth Zoltán István Szuha polgármestere elmondja, hogy az írásos előterjesztést előzetesen
minden képviselő megkapta az Alapító Okirat tervezetet. A kincstárral történő előzetes
egyeztetések után ezen formai változásokat kellett végrehajtani. Véleménye szerint a Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okirata megfelelő, elfogadásra javasolja. Reméli hosszú távú
kapcsolat továbbra is megmarad a három település között.
Bata József körjegyző hozzáfűzi, az Alapító Okirat tervezet módosításának az oka ugyan az,
mint a körjegyzőség megszüntetésénél. A BM a tegnapi napon juttatott el egy mintát a
településekhez, mely formához ragaszkornak. Többszöri egyeztetést követően úgy gondolja,
hogy a módosításokkal már el fogja a Államkincstár fogadni. Ezt követően ismerteti a
tervezet módosításait.
Tóth Zoltán István Szuha polgármestere kérdezi, hogy a Közös hivatal az Alapító Okirat vagy
az első napirendben elfogadott Megállapodás alapján fog működni.
Bata József körjegyző válaszában elmondja, hogy az Alapító Okiratnak a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás a kibővített formája, mivel az
fogalmazza meg a jogszabályoknak megfelelően a működését. Az alapító okirat véleménye
szerint már csak ezért sem lehet ellentétes vele. A Közös Önkormányzati Hivatal a
következőkben kidolgozásra kerülő SZMSZ alapján fog működni, az fogja tartalmazni
részletesen az ügyrendjét, és minden egyéb, a működéssel kapcsolatos egyéb szabályokat.
Tehát a három együtt érvényes.
Tóth Zoltán István Szuha polgármestere megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a
testületi tagoknak más kérdése, hozzászólása nem volt. Ezután ismerteti a határozati javaslatot
és szavazásra teszi fel:
Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, Szuhán készült
jegyzőkönyv szerint hozta meg döntését.
Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, Dorogházán
készült jegyzőkönyv szerint hozta meg döntését.
Majd Horváth János polgármester is szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A szavazást
követően megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2012 (XII. 13.) határozata
Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza polgármesterét az Alapító Okirat aláírására.
Határidő: 2012. 12. 31.
Felelős: polgármester
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Horváth János polgármester megállapítja, hogy több kérdés, javaslat és bejelentés nem
hangzott el, az ülést 17,45-kor bezárta.

Kmf.
Horváth János
polgármester

Bata József
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

------------------------------

------------------------------
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