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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. december 3.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 3.
napján 17.30 órától Ságújfalu és Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő—
testületével tartott együttes rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Községháza — Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Oláh Nándorné polgármester

Győri Orsolya alpolgármester
Kiss Róbertné képviselő
Mangó István képviselő
Szilvási István képviselő

Vidéki Attila képviselő
Távol:

Berki András képviselő

Meghívottak:

Schirling István jegyző

Az ülést vezeti:

Oláh Nándorné polgármester

Szentes Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 tagú képviselő—testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

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 jegyzőkönyv hitelesítőnek Vidéki Attila képviselőt, melyet a képviselő-testület elfogadott.
Sándor Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő—testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Schirling istván jegyző köszöntötte a megjelenteket.
Szentes Attila polgármesterjavasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását.
Napirend:

1.

Megállapodás megkötése Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, ill. fenntartásáról
Előterjesztő: Szentes Attila Ságújfalu község polgármestere, Schirling István jegyző (írásos)

2.

Egyebek

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

(Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett
javaslatot. Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a napi—

rendre tett ja vas/atot.)

1,

Megállapodás megkötése Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, ill. fenntartásáról
Előterjesztő: Szentes Attila Ságújfalu község polgármestere, Schirling István jegyző (írásos)

Szentes Attila polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületeket a közös önkormányzati

hivatalok létrehozásának előzményeiről. Elmondta, hogy az előző hat évben együtt dolgoztak az önkormányzatok, előfordultak véleménykülönbségek is.
A közös hivatali megállapodás tervezetéről több alkalommal egyeztettek a polgármesterek. A megálla-

podásban van néhány jelentős változás. Eddig a dolgozók számának arányában (3/8-ad, 3/8-ad, 2/8ad) osztoztak a bevételeken és viselték a kiadásokat az önkormányzatok. Ezentúl a lakosságszám ará-

nyában történik a megosztás. A jogszabály is így szól, amennyiben nincs más megállapodás.
Eddig 9 fő volt a közös hivatal létszáma, ami 12 főre emelkedik. Ságújfaluban 4 fő az eddigi 3 helyett,
Karancsságon 5 fő az eddigi 3 helyett, illetve Kishartyánban marad a 2 fő.
A létszám emelésének szükségességét már a jegyző is jelezte a korábbi időszakban.
A megállapodás tervezetéről előzetes vélemény lett kérve a Törvényességi, Felügyeleti Osztálytól,
amely javaslatokkal élt a mai napon, melyek főként kiegészítéseket tartalmaznak. A múlt héten Kishartyánban megállapodás közeli tervezet került megtárgyalásra. Eztjavasolja elfogadni. Amennyiben ezzel

bármi gond van a Törvényesség jelezni fogja. Ha módosításra lesz szükség, akkor majd a képviselőtestületek módosítják.
Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy a polgármesterek megállapodásra jutottak. Javasolja a

megállapodás elfogadását.
Sándor Attila polgármester kérte, hogy a jegyző tájékoztassa a képviselő—testületeket a közös hivatali
megállapodással kapcsolatban.
Schirling István jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületeket a közös hivatali megállapodás—
sal kapcsolatos szabályozásról, a megállapodás előkészítéséről, az előzetes tárgyalásokról, a Törvé-

nyességi Felügyeleti Osztály szakügyintézője által tett javaslatokról, kiegészítésekről.
Elmondta, hogy a javaslatok, kiegészítések alapján a megállapodás-tervezet módosításra került. Ezek
a javaslatok alapvetően kiegészítésekre vonatkoztak, illetve pontosítások.
Sándor Attila polgármester javasolta a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás

elfogadását. Elmondta, hogy a kishartyáni pénzügyes kolléganő 2 év múlva nyugdíjba megy, ami új
pénzügyes foglalkoztatását igényli, ezért — a betanulás miatt — kéri, hogy a nyugdíjba vonulást megelőző

egy évben legalább fél fő foglalkoztatása legyen majd finanszírozva a közös hivatali költségvetésből.
Szilvási István képviselő elmondta, hogy örül a közös hivatali megállapodásnak. Reméli, hogy jól fognak
együtt dolgozni. Karancsságnak sok az adóssága. Kéri Szentes Attila polgármester urat, hogy tapasztalt
polgármesterként segítse Karancsságot.

Szentes Attila polgármester elmondta, hogy a korrekt együttműködés a fontos.
Ferencz Róbert alpolgármester kérésére a jegyző elmondta, hogy a Törvényességi Felügyeleti Osztály
szakügyintézője által tett kiegészítésekkel javasolja a megállapodás-tervezetet elfogadni.

Sándor Attila polgármester javasolta a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás
elfogadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2019. (XII. 3.) önkormányzati határozata

Karancsság
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a
Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodást 2020. január
hatálybalépéssel elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Ságújfalui Közös
1. napján történő

(Ságújfa/u Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal elfogadta a határozatot. Kishartyán Község Onkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a határozatot.)

2.

Egyebek

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 18.45 órakor bezárta.
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MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
FENNTARTASAROL
Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete (3162 Ságújfalu, Dózsa György út 15.; képviseli:
Szentes Attila polgármester),
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete (3163 Karancsság, Kossuth út 64.; képviseli:
Oláh Nándorné polgármester) és

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (3161 Kishartyán, Rákóczi út 70.; képviseli:
Sándor Attila polgármester)
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §—a
alapján Közös Önkormányzati Hivatalt hoztak létre 2013. január 1. napjától. A Ságújfalui Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást Ságújfalu Község Önkormányzat Képviselő—
testülete a 56/2012. (XII. 21.) számú, Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2012. (XII.
21.) számú, Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő—testülete 50/2012. (Xll. 21.) számú határozatával

fogadta el.
Az önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatalt 2020. január 1. napjától az alábbiakban foglaltak
szerint tovább működtetik.

1. A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 3162 Ságújfalu, Dózsa György út 15.
2. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal állandó Kirendeltségei:
,,Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége"
(3163 Karancsság, Kossuth út 64.)

,,Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Kishartyáni Kirendeltsége"
(3161 Kishartyán, Rákóczi út 70.)
3. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségei az önkormányzatok működésével, valamint a
polgármesterek vagy a jegyző feladat— és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látják el, valamint közreműködnek az önkormányzatok egymás

közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésük összehangolásában.
A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó mindhárom érintett településen biztosítani kell az

igazgatási munka folyamatos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

4. A Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos megállapodást az érintett önkormányzatok képviselő—
testületei együttes ülésen, minősített többségű, egybehangzó döntéssel fogadják el. A megállapodás
esetleges módosításához az érintett képviselő-testületek ugyancsak minősített többségű, egybehangzó
döntése szükséges.
5. A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző kinevezéshez, felmentéshez a lVlötv. 83. § b)
pontja alapján Ságújfalu, Karancsság és Kishartyán települések polgármestereinek lakosságszámarányos,
többségi döntése szükséges.
Többségi a döntés akkor, ha — a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések ősszlakosságát (a
tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszámadat alapján) 100%-nak tekintve — a polgármesterek által
leadott azonos nemű szavazatok alapján, az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve

meghaladja az 50%—ot.
6. Ajegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Ságújfalu község polgármestere gyakorolja.
7. A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy megbízottja köteles a képviselő-testületek ülésein részt
venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

8. Ajegyző a feladatait az alábbi munkarend szerint látja el a településeken:
Ságújfalu:
hétfő, szerda
Karancsság: kedd, csütörtök
Kishartyán: péntek
9. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat (Szervezeti— és

Működési Szabályzat, ügyrend) a jegyző készíti el, az a megállapodó felek képviselő-testületei általi
egybehangzó döntéssel történő jóváhagyást követően válik hatályossá.
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10. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző

gyakorolja. A Mötv. 81. § (4) bekezdésében foglalt egyetértési jogot a polgármesterek az adott településen
dolgozók tekintetében gyakorolják.
11. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 12 fő teljes munkaidőben.

Ebből:
Ságújfalu székhelyen:
Karancssági kirendeltségen:
Kishartyáni Kirendeltségen:

1
4
5
2

főjegyző,
fő ügyintéző,
fő ügyintéző,
fő ügyintéző.

12. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit az adott év Közös Hivatali
költségvetésében a képviselő—testületek együttes ülésen határozzák meg és fogadják el külön—külön

határozattal, mely költségvetés beépül Ságújfalu Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe.
A képviselő-testületek kijelentik, hogy a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez
— amennyiben a központi forrásból származó támogatás nem nyújt fedezetet a Közös Hivatal működési és
fenntartási kiadásaihoz — a képviselő—testületek a tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám alapján
számított arányban járulnak hozzá. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésében
elfogadott hozzájárulás összegét az Önkormányzatok a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal számlájára
12 egyenlő részletben, minden hónap 5. napjáig fizetik meg.
A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a
képviselő—testületek a tárgyévet követő év április 30. napjáig együttes ülésen fogadják el külön—külön

határozattal.
13. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában kapott, a mindenkori költségvetési
törvényben meghatározott normatív támogatást, a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal és Kirendeltségei
működési és fenntartási költségeire kell fordítani.
14. Az önkormányzatok megállapodnak, hogy bármely tag kilépése vagy a Közös Hivatal megszűnése
esetén, egymással szemben tárgyi eszköz és ingatlan vagyon tekintetében elszámolni valójuk nincs,
kizárólag a tárgyi eszköznyilvántartó adatait veszik figyelembe, egyéb követelést nem támasztanak.
15. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos kérdésekben szükség szerint együttes

képviselő—testületi ülésen kell határozni, de az önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazzák a
polgármestereiket, hogy két együttes testületi ülés közötti időben halaszthatatlan döntést igénylő ügyekben
együttesen, egybehangzó döntéssel határozzanak.

16. A megállapodás 2020. január 1. napján lép hatályba. A megállapodás hatálybalépésével a 2013. január
1. napjától hatályos korábbi megállapodás hatályát veszti.

Karancsság község

Kishartyán község

polgármestere

polgármestere

Záradék:
Jelen megállapodást Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 57/2019. (Xll. 3.) számú,
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 98/2019. (XII. 3.) számú, Kishartyán Község
Önkormányzata Képviselő—testülete 89/2019. (Xll. 3.) számú határozatával jóváhagyta.

