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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 12.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2019. november 12.

napján 16.00 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Községháza — Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak: Oláh Nándorné polgármester

Győri Orsolya alpolgármester

Berki András képviselő

Kiss Róbertné képviselő

Szilvási István képviselő

Vidéki Attila képviselő

Távol: Mangó István képviselő

Meghívottak: Schirling István jegyző

Az ülést vezeti: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-tes-

tület 6 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Szilvási

István képviselő.

Napirend:

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeleté-

nek felülvizsgálata

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

2. Az önkormányzat könyvvizsgálata

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

3. Advent és falukarácsony

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

4. Gyermekek intézménybe szállítása

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

5. A volt iskolaépület helyzetének felülvizsgálata

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

6. NEDHUNFARM szerződés-tervezet

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

7. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének

felülvizsgálata

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy az Önkor—

mányzat és Szervei Szervezeti- és Müködési Szabályzatáról szóló 1/2015 (II. 13.) önkormányzati ren—

deletének felülvizsgálata az október 1-jei ülésen megtörtént, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági

Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/179—3/2019. számú ,,SZMSZ felülvizsgálata

alapján javaslattétel" tárgyú levelében foglaltak alapján a rendelet, illetve az 5. számú melléklet módo-

sításra került. A SZMSZ—t és módosításait mindenki megkapta, módosításra javaslat nem érkezett.

Oláh Nándorné poigármesterjavasolta döntés meghozatalát arról, hogy a képviselő-testület a rendeletet

nem módosítja.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

83/2019. (Xi. 12.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 1I2015 (II. 13.) önkormányzati rendeletét fe-

lülvizsgálata, azt nem módosítja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

2. Az önkormányzat könyvvizsgálata

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné poigármesterjavasolta a képviselő-testületnek az önkormányzat könyvvizsgálatát.

Szilvási István képviselő javasolta három könyvvizsgálatot végzőtől árajánlat bekérését a feladat ellátá-

sára.

A képviselő-testület általi megbeszélést követően a polgármester javasolta az önkormányzat 2014-

2017. közötti időszaka könyvvizsgálatának elvégzésére három árajánlat bekérését.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

84/2019. (XI. 12.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014-2017. kö-

zötti időszaka könyvvizsgálatának elvégzésére három árajánlatot kér.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az árajánlatok kérésével.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

3. Advent és falukarácsony

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester javasolta a képviselő—testületnek az idei évben adventi ünnepség és Fa—

lukarácsony megtartását.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

85/2019. (XI. 12.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete december hónapban adventi ün-

nepségeket és falukarácsonyt tart. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a ren-

dezvények megszervezésével.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

4. Gyermekek intézménybe szállítása

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az Újtelepi útról — mivel messze

van az intézményektől — a gyerekeket az önkormányzati mikrobusszal szállítsák az óvodába, iskolába,

illetve, hogy heti egy alkalommal szintén az önkormányzati gépjárművel oldják meg az idősek bevásár-

lását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

86/2019. (XI. 12.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Újtelepi útról a gyerekeknek az

óvodába, iskolába szállítását az önkormányzati mikrobusszal kívánja ellátni.

Heti egy alkalommal az önkormányzati gépjárművel megoldja az idősek bevásárlását.

A képviselő-testület a részletek kidolgozásával megbízza Oláh Nándorné polgármestert,

Győri Orsolya alpolgármestert és Berki András képviselőt.

Határidő: 2019. november 20.

Felelős: értelem szerint

5. A volt iskolaépület helyzetének felülvizsgálata

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a volt iskola épülete — tudomása

szerint — évtizedek óta ingyenesen bérbe van adva a Szív a Szívért Alapítványnak. A bérleti szerződés

jelenleg nem áll rendelkezésre. Amint kézhez kapja, fogja tárgyalni a testület annak érdekében, hogy

mielőbb megnyíljon az önkormányzat számára a hasznosítás lehetősége.

6. NEDHUNFARM szerződés-tervezet

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester ismertette a Nedhunfarm Kft. által megküldött szerződés-tervezetet.

A polgármester felkérésére a jegyző elmondta, hogy — valószínűleg elírás miatt — néhány ponton szük-

séges pontosítani a tervezetet.

A képviselő-testület javasolta egyeztetés kezdeményezését a pontosítások tekintetében a Nedhunfarm

Kft-vel, illetve a Nedhunfarm Kft. és a Nógrádterv Kft. képviselőinek meghívását a következő ülésre a

képviselö—testület tájékoztatása érdekében.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

87/2019. (XI. 12.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nedhunfarm Kft. által benyújtott

szerződés-tervezettel kapcsolatos pontosítások tekintetében megbízza a polgármestert az

egyeztetéssel.

A képviselő-testület a következő ülésére meghívja Nedhunfarm Kft. és a Nógrádterv Kft.

képviselőit a testület tájékoztatása érdekében.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

7. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás felülvizsgálata

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy a jelenleg érvényben lévő közös hivatali megállapodást

mindenki megkapta. Az ezzel kapcsolatos észrevételei is kiküldésre kerültek.

A képviselő-testület megbeszélést követően javasolta, hogy a polgármester tárgyaljon Ságújfalu és Kis-

hartyán polgármesterével a közös hivatal működtetése, fenntartása vonatkozásában.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

88/2019. (XI. 12.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,

hogy tárgyaljon Ságújfalu és Kishartyán polgármesterével a közös hivatal működtetése,

fenntartása vonatkozásában.

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 18.20 órakor bezárta.
VMWWMMM

 

*? §

33§

§?! §

?!
e "23

;a f

%

£7*M, ,
Olah Nandorne

polgarmester "mi %,

w ezi—MW wo" (_

Szilvási István

jegyzőkönyv hitelesítő

Schirling ls

Jegyző



JELENLÉTIíV

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019, november 12. napján
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TERVEZÉS] SZERZÖDÉS

Mely létrejött egyrészről Karancsság Községi Önkormányzat......... mint Megrendelő —

képviseletében ........... polgármester - másrészről a NOGRADTERV Kft., 3100 Salgótarján,

Pécskő út 21/1. (adószám: 10256484-2-12) mint Tervező képviseletében Guzmics György

ügyvezető, harrnadrészről NEDHUNFARM Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(adószám: ll753056-2-12., Cg 12-09-003178) képviseletében Dr. Kertész Omer ügyvezető

mint Költségviselő között az alábbi feltételekkel:

l. Megrendelő megrendeli a Tervezőtől Karancsság község településrendezési tervének

módosítását a Karancsság 048/1, 049/2, 048/14 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a

következő tartalommal:

A hatályos településrendezési terv módosítása során különleges mezőgazdasági

vállalkozási övezetbe sorolja Karancsság, 048/ 1, 049/2, 048/14.hrsz-ú ingatlanokat.

Költségviselő szándéka a fent megjelölt ingatlanok fejlesztése, így különösen, de nem

kizárólagosan, vágóhíd építése.

A településrendezési eszközök módosítása

— az 1997. évi LXXVIII törvény

- a 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK), valamint

- 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.)

alapj án, annak tartalmi követelményeinek megfelelően, főépítész tárgyalásos elj árás

keretében készítendő.

Rendezési terv módosítása nem tartalmaz:

- régészeti hatástanulmányt

- örökségvédelmi hatástanulmányt

Adatszolgáltatás:

- érintett területek és környezetének hiteles térképmásolata

- a terület beépítésére vonatkozó információk, tervek

Karancsság településrendezési eszközeinek módosítása a helyi Építési Szabályzatot,

belterület Szabályozási Tervet és annak műszaki leírását, valamint a Településszerkezeti

tervet érinti.

2. Tervezőt e szerződés teljesítéséért 150000 Ft -i- 27% ÁFA ,összesen 190500 Ft. azaz

százkilencvenezer ötszáz forint tervezési díj illeti meg.

3. Tervezési díj részletezése, számlázás ütemezése: az elfogadott módosítást követően, egy

összegben.

4. Költségviselő teljesítést követően kiállított számla kézhezvétele után 8 napon belül a Tervező

OTP Bank Nyrt—nél vezetett 11741000—20168647 számú számlájára átutalja. Költségviselő

tudomásul veszi, hogy késedelmes üzetés esetén a Ptk-ban meghatározott késedehni kamatot

köteles fizetni.

5. A tervezési feladat elvégzéséhez szükséges adatok beszerzése és a tervdokumentáció szükség

szerinti példányszámú dokumentálása a Tervező feladata.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. 29§ szerint Megrendelő dönt a partnerségi

egyeztetés szabályairól, valamint 4l§, 39—40§ szerint előírt véleményeztetési eljárások
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lefolytatását elvégzi.

6. Megrendelő a tervezés folyamatát figyelemmel kíséri, szakmai irányítást biztosít, valamint

közreműködik az egyeztetések lefolytatásában.

7. Megrendelő a tervet az Önkormányzat elé jóváhagyás célj ából előterjeszti.

8. Tervező kijelenti, hogy rendelkezik a jelen megállapodásban vállalt tervezési feladatok

elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.

9. Tervező a Megrendelőtől a tervezés folyamán olyan tervezéshez szükséges adatszolgáltatást

is igényelhet, melynek szükségessége e szerződés megkötésekor még nem volt ismeretes.

10. Szerződő felek e szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el.

11. Ha a Megrendelő - a Tervező működési körén kívül felmerülő okból — a szerződéstől eláll,

köteles a tervezési díjnak a készültségi fok szerinti arányos részét megtéríteni.

12.Költségtérítő kijelenti, hogy a szerződés szerinti tervezési díj pénzügyi fedezete

rendelkezésre áll.

13.A szerződésben és a mellékletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó

rendelkezései az irányadók.

14. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezett minden vitás

kérdést békés úton, egyeztető tárgyaláson kísérelnek meg rendezni. Ezek sikertelensége

esetén a területileg illetékes bíróság illetékességét fogadják el.

15. Jelen tervezési szerződést a felek átolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá.

Salgótarján, 2019. .............

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

Megrendelő Tervező

Karancsság Községi Onkormányzat Nógrádterv Kft.

Költségviselő

NEDHUNFARM Kft.



52 /2017/Xll.12./ határozat melléklete

_ _. __ MEGÁLLAPODÁS

Közös ONKpRMÁNYZATI HIYATAI:

ALAKITASAROL ES FENNTARTASAROL

I.sz. módosítás

l.A megállapodás 5.pontja az alábbi szöveggel egészül ki:

,,Ajegyzőt az aljegyző helyettesíti. Ajegyző akadályoztatása esetén a Hivatalt az aljegyző

helyettesíti. ,,

2.A megállapodás 8. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:

,,Az aljegyző munkarendjét ajegyző a polgármesterek egyetértésével határozza meg'-

3. A megállapodás 1 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

" A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 10 fő teljes munkaidős: ebből:

1 főjegyző,

] fő aljegyző,

Ságújfalu székhely: 3 fő ügyintéző,

Karancssági Kirendeltség: 3 fő ügyintéző.

Kishartyáni Kirendeltség: 2 fő ügyintéző."

Záradék:

Jelen megállapodást Ságújfalu Község Önkormányzat Képviselő—testülete a 52/2017 (XII. 12.)

számú határozatával, Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete 30/2017. (Xll.l4.)

számú határozatával. Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete 103/2017.(Xll.6.)

számú határozatával fogadta el

Szentes Attila
Tóth Tihamér

Ságújlalu község polgármesterc Karancsság község polgármestere

Sándor Attila

Kishartyán község polgármestere



MEGÁLLAPODÁS közös ÖNKORMÁNYZATIIHIVATAL

ALAKITASAROL ES FENNTARTASAROL

(Egységes szerkezetben az 1.sz.módosítással)

Ságújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3162 Ságújfalu, Dózsa Gy. út

15.; képviseli: Szentes Attila polgármester),

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3163 Karancsság. Kossuth út

64.; képviseli: Tóth Tihamér polgármester) és

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3161 Kishartyán, Rákóczi út

70.; képviseli: Varga Oszkár polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §—ban foglalt felhatalmazással élve

igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn

2013.január 1. napjától az alábbi feltételek szerint.

1.A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 3162 Ságújfalu, Dózsa Gy. út 15.

2. A szerződő képviselő—testületek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös

Önkormányzati Hivatal Karancsság községben a Kossuth út 64. szám alatt állandó jelleggel

,rSágújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége", valamint

Kishartyán községben a Rákóczi út 70. szám alatt állandó jelleggel, ,,Ságújfalui Közös

Önkormányzati Hivatal Kishartyáni Kirendeltsége" elnevezéssel kirendeltséget működtet

Karancsság és Kishartyán települést érintő, az őnkorrnányzat működésével, a polgármester,

jegyző hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával, az

önkormányzatok egymás közötti és az állami szervekkel történő együttműködés

összehangolását célzó feladatainak a meghatározása, továbbá a közös hivatal megalakításának,

szervezeti felépítésének, személyi—, tárgyi feltételeinek a meghatározása. annak érdekében,

hogy valamennyi érintett településen biztosítva legyenek az önkormányzati működés feltételei,

az állampolgárok lehetőleg azonos szintenjussanak hozzá a hivatali szolgáltatásokhoz.

3. A Közös Önkormányzati Hivatalt az érintett képviselő—testületek együttes ülésen, minősített

többségi döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló megállapodást. A

megállapodás módosítását a képviselő-testületek ugyancsak minősített többségű döntéssel

kezdeményezik és a módosításához az érintett képviselő-testületek egybehangzó döntése

szükséges.

4. Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. §

(2) bekezdése értelmében a megszűnő Ságújfalu-Karancsság Községek Körjegyzőség

körjegyzőjét _ annak egyetértésével — a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeke'nt pályázati

kiírás nélkül tovább foglalkoztatják.

5. A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. ' A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A

jegyző akadályoztatása esetén a Hivatalt az aljegyző helyettesíti. A jegyző kinevezéshez és

felmentéshez Ságújfalu, Karancsság és Kishartyán települések polgármestereinek

lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.

 

' Módosította Ságújfalu a 52/2017 (XII. 12,) Kt számú határozat, Karancsság 30/2017.(Xll.14).

Kt. számú határozat, Kishartyán 103/2017. (Xll.6.) Kt számú határozat. Hatályos:

2018.január l.



Többségi a döntés akkor, ha az érintett települések összlakosságát lOO%—nak tekintve — a

polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre

vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot; vagyis: Ságújfalu község

lakosságszáma 1058 fő, Karancsság község lakosságszáma 1234 fő, Kishartyán község

lakosságszáma 589 fő (mindösszesen 2881 fő), így Ságújfalu község polgármesterének

szavazati aránya 37%, Karancsság község polgármesterének szavazati aránya 43%, Kishartyán

község polgármesterének szavazati aránya 20%.

6. A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Ságújfalu község polgármestere

gyakorolja.

7. A jegyző vagy megbízottja köteles valamennyi önkormányzat képviselő-testületi ülésén részt

venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

8. Ajegyző az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást:

Ságújfalu: hétfő. szerda

Karancsságkedd, csütörtök

Kishartyán: péntek

2 Az aljegyző munkarendjét ajegyző a polgármesterek egyetértésével határozza meg.

9. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat a jegyző

készíti el_ az a megállapodó felek — képviselő-testületi határozatban jóváhagyott —

egyetértésével válik hatályossá. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét Ságújfalu

Önkormányzatának Képviselő—testülete fogadja el és hagyja jóvá Karancsság Község

Önkormányzatának Képviselő—testülete és Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő—

testülete véleményével és egyetértésében.

10. A Ságúj falui Közös Önkormányzati Hivatal és a Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági

és Kishartyáni Kírendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző

gyakorolja.

l l.3 A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 10 fő teljes munkaidős: ebből:

1 fő jegyző,

1 fő aljegyző,

Ságújfalu székhely: 3 fő ügyintéző,

Karancssági Kirendeltség: 3 fő ügyintéző,

Kishartyáni Kirendeltség: 2 fő ügyintéző.

12. A szerződő képviselő-testületek kijelentik továbbá, hogy az igazgatási munka ellátásához

szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják.

 

2 Módosította Ságújfalu a 52/2017 (XII. 12.) Kt számú határozat, Karancsság 30/2017.

(Xll.14.) Kt. számú határozat, Kishartyán 103/2017. (XII. 6) Kt számú határozat. Hatályos:

2018.január1.

3 Módosította Ságúj falu a 52/2017 (XII. 12.) Kt számú határozat, Karancsság 30/20l 7.

(Xll.l4.) Kt. számú határozat. Kishartyán 103 /2017. (Xll.6,) Kt számú határozat. Hatályos:

2018.január ].



13. A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselö-testületek

együttes ülésen határozzék meg. A szerződő képviselö-testületek kijelentik, hogy a Közös

Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az alábbiak

szerint járulnak hozzá:

13.1 A működési és "fenntartási költségekhez Ságújfalu Község Önkormányzata 3/8-ad,

Karancsság Község Önkormányzata 3/8—ad, Kishartyán Község Önkormányzata 2/8-ad,

arányban járul hozzá.

14. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jogosult a mindenkori költségvetési törvényben

meghatározott és jogosultsági feltételek alapján megállapított központi működési támogatás

lehívására és felhasználására azzal, hogy a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Karancssági és Kishartyáni Kirendeltségei működési költségeire fordítja.

15. Szerződő felek úgy döntenek, hogy a 13.1. pontban meghatározott módon megállapított

költség-hozzájárulásaikat a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő

részletben előre, minden hónap 10. napjáig.

A települések polgármesterei a hozzájárulás összegét havonta tartoznak átutalni a Közös

Önkormányzati Hivatal számlájára.

16. Közös Önkormányzati Hivatalt alapítani és megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni

önkomtányzatí ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60

napon belül lehet,

17. Az önkormányzatok megállapodnak, hogy bármely tag kilépése vagy a Közös

Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén egymással szemben tárgyi eszköz és ingatlan

vagyon tekintetében elszámolni valójuk nincs, egymással szemben nem támasztanak

követelést.

18. Más településeknek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni csak a társult

önkormányzatok minősített többséggel meghozott döntése alapján és előzetes egyetértésével

lehet.

19. A Közös Önkomiányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint

együttes képviselő—testületi ülésen kell határozni. A három testület azonban felhatalmazza

annak polgármestereit, hogy két testületi ülés közötti időben döntést igénylő ügyekben

együttesen határozzanak.

20. A megállapodás rendelkezéseit 2013.január ] . napjától kell alkalmazni.

Jelen megállapodást a felek elolvasás után, jóváhagyólag aláírták.

Ságújfalut 2012. december 21 t

Szentes Attila sk.
Tóth Tihamér sk.

Ságúj falu község polgármestere Karancsság község polgármestere

Varga Oszkár sk.

Kishartyán község polgármestere



Záradék:

Jelen megállapodást Ságújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 56/2012. (XII. 21.)

számú, Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete 47/2012. (Xll. 21.) számú,

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2012. (XII.21.) számú határozatával

hagyta jóvá, amelyek jelen Megállapodás mellékletét képezik.



MEGÁLLAPODÁS

Ságújfalu Községi Önkormányzat, Karancsság Községi Önkormányzat és Kishartyán Községi

Önkormányzatok polgármesterei a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 3162

Ságújfalu Dózsa Gy 15. alakításáról és fenntartására kötött megállapodás 4. pontja értelmében

azt kiegészítve, egyetértenek és külön megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati

Hivatal jegyzője 2013. január l—jétől kezdődően Köröskényi Péter, a Ságújfalu-Karancsság

Községek Körjegyzóségjelenlegí körjegyzője legyen,

Ságújfalu, 20l2. december 21 ,

Szentes Attila sk. Tóth Tihamér sk.

Ságújfalu község polgármestere ' Karancsság község polgármestere

Varga Oszkár sk.

Kishartyán község polgármestere

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás 2018.január l-től hatályos, az 1.sz módosítást a

Képviselő-testületzek az alábbi határozatikkal jóváhagyólag elfogadták:

Ságújfalu Község Önkormányzat Képviselő--testülete a 52/2017 (Xll. 12. ) számú határozatával,

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2017 (XII 14. ) számú határozatával

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő—testülete 103/2017 (Xll 6. ) számú hatátozatával

    

   

Tóth Tihamér

Karancsság község polgármestere

ZXé*ení'jéter
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Ságújlalu község polgá lgstena

%%

Sándor Attila

Kishartyán község polgármestere

  

 

  

 



Karancsság településen a legmagasabb a lakosságszám, ezért

javaslom, hogy Karancsság legyen a közös hivatal székhelye.

A megállapodás 5. pontját IS 'Ézükséges felülvizsgálni, hiszen

a lakosságszám változása miatt a polgármesterek szavazati

aránya is módosult. Ehhez mérten a hivatal alkalmazásában

álló személyek száma is a lakosság arányában kerüljön

meghatározásra. Ezért szükséges további 2 fő alkalmazott és

1 fő aljegyző alkalmazása a feladatok ellátására.

A 13.1 pontot ugyancsak módosítani szükséges, a

költségekhez való hozzájárulás lakosságarányos.

A 14. pont, az egyes kirendeltségek működési költségei a

települések lakosság számával arányosan kerüljenek

meghatározásra.



 


