Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
223-72013. iktatószám
7. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15-én (pénteken) délután 14,00
órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester,
Mogyorósi István, Nagy István képviselők
Távol maradt: Czakó László képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné pénzügyi
főmunkatársak
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő asszonyt Kláricz Jánosnét, a
kertészszigeti és a bucsai képviselőket, a pénzügyi előadókat valamint Dr. Nagy Éva
körjegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 4 fő jelen
van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontokat:
1./ A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
2./ Döntés a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás elfogadásáról és
felhatalmazás a polgármesterek számára a Megállapodás aláírására
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
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3./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése,
kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a napirendi pontokat elfogadja.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének
elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község Napközi
Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadását.
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az óvoda 2013. évi költségvetését a törvényi
előírásoknak, és a létszámot érintő követelményeknek megfelelően készítették el. Mindkét
településnek ki kell kiegészíteni a működtetésre kapott állami normatívát. Fog még változni a
költségvetés bevételi oldala, mert a bejáró gyermekekre normatíva került megállapítva, de ez
az intézményi forrásokat nem befolyásolja.
Kláricz Jánosné polgármester: A bejáró gyermekekre juttatott normatíva egyrészt bevétel, de
kiadást is jelent, így nem jelent nagy változást hogy nem jelenik meg az intézmény
költségvetésében. Ez külön szakfeladat lesz, úgy mint a gyermekek utaztatása.
Kláricz János polgármester: A feladat ellátását a bucsai önkormányzat végzi el az
iskolabusszal, így ez a kiadás most is tervezve van, és már látszik, hogy az említett normatíva
nem fedezi a teljes költséget, így csak hozzájárulásként vehetik számba.
Az óvodát a két település közösen működtetni, és nem lehet még tudni, hogy milyen
létszámot, milyen adminisztratív személyzetet biztosít a jogszabály. A központi
adatszolgáltatás az önkormányzat elképzelését többször felülírta, ezért nem tudható még,
hogy 2013. szeptember 1-jétől milyen lehet az óvodában foglalkoztatott személyzet létszáma.
Erre május hónapban tudnak majd visszatérni, ekkor lesz látható jobban, hogy megmarad a
közös üzemeltetés, vagy esetlegesen a kertészszigeti önkormányzat önállóan működteti-e az
óvodát.
Az önkormányzat költségvetése elfogadását még elnapolásra fogja javasolni a következő
ülésen de, a költségvetésen belül a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése
végleges, nem fog változni, így azt elfogadásra javasolja.

2

Amennyiben nincs kérdés, és a képviselők a költségvetést elfogadják, kérte hogy
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda
2013. évi költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt részletezés szerint fogadja el.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetését elfogadja.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Napközi Otthonos
Óvoda 2013. évi költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt részletezés szerint fogadja el.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Döntés a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
Megállapodás elfogadásáról és felhatalmazás a polgármesterek számára a Megállapodás
aláírására
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Döntés a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás elfogadásáról és felhatalmazás a
polgármesterek számára a Megállapodás aláírására
Előzetesen már részinformációkat próbált megosztani a képviselőkkel, hogy milyen alapelven
készül a közös önkormányzati hivatal kialakítása. Egyik eredménye, és már döntöttek is
abban az ügyben, hogy két települést érinti a közös önkormányzati hivatal kialakítása, és két
köztisztviselőt el kell bocsátani. Csak úgy tudja támogatni Bucsa Község Önkormányzatának
Kertészsziget Község Önkormányzatával a közös önkormányzati hivatal kialakítását, ha
Kertészsziget község tudja vállalni a hivatal működtetésével kapcsolatos költségeket. Ezzel
kapcsolatosan többször egyeztettek. Kertészsziget már kinyilvánította szándékát, és
határozatba foglalta azt, hogy Bucsa községgel kívánja kialakítani a közös önkormányzati
hivatalt.
Amit már említett, hogy két fő, a jegyző és a műszaki ügyintéző kolléga bérét
lakosságarányosan fogják biztosítani.
Ismeretes, hogy milyen pénzügyi létszámmal lehet a közös hivatalt és a pénzügyi keretet
kialakítani, ami nagyon kevés, de ezzel a létszámmal kell a feladatot ellátni.
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Kláricz Jánosné polgármester: Az a szomorú, hogy 11 fővel számoltak, 11 főre eső
feladatfinanszírozásra, amiből később 8 fő lett. Ha Bucsa egyedül alakít hivatalt, akkor 6,7 fő,
ha Kertészsziget egyedül látja el a feladatot, akkor 1 fő lett volna a létszám. Bucsának
természetes, hogy nem lett volna kötelező társulnia, mert 2000 fő felett van, de
Kertészszigetnek kötelező valakivel.
Sajnos olyan helyzetbe is kerülhettek volna, hogy nagyobb településsel kell társulniuk, és
ebből adódhatnak kellemetlenségek, és viták, a nagyobb városok talán „elnyomhatják’ a
kisebb települést.
2013. március 1-jével Kertészsziget községben 2 fő fog dolgozni, illetve a jegyző, valamint a
műszaki ügyintéző bérét lakosság arányosan fogják biztosítani.
Nagyon bízik benne, hogy az állam további támogatást nyújt a kisebb településeknek a
hivatali létszámba. A kisebb településektől olyan létszámot vettek el, amire szükség lett
volna. Az óvoda finanszírozásának is teljesen le kellene fedni a költségeket.
Ha már Kertészsziget is megkapta volna az előzetesen ígért normatívát, akkor nem lenne
gond, nem kellene kipótolni.
A költségvetést 2013. március 15. napjáig kell elfogadni, addig még bízhatnak abban, hogy
lesz valamilyen pozitív változás.
Bízik benne, hogy ha most nem is, de később lesz egy olyan lehetőség a költségvetésben, mint
ezelőtt az önhiki volt.
Reméli, hogy évközben, ha az önkormányzatok nehéz helyzetben lesznek, a kormány további
segítséget fog nyújtani.
Mindent meg fog tenni azért, hogy Kertészsziget Község Önkormányzata a Bucsa község felé
fennálló tartozását rendezni tudja.
Szeretné, ha Kertészsziget és Bucsa település továbbra is együttműködnének. Elhangzott,
hogy a jegyző és műszaki ügyintéző bérét 14 %-ban vállalják.
Faluházi Sándor alpolgármester: A bucsai önkormányzat szeretné ha teljesülnének azok a
befizetések Kertészsziget felől, amelyek most tartozásként vannak beállítva. Nyílván bizalmat
szavaznak Kertészszigetnek, de nem kis összegről van szó Bucsa település tekintetében, hát
még Kertészsziget Község költségvetésében.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Reméli, hogy a jogalkotók ki fogják alakítani a
feltételeit az önkormányzatok hiányának kezelésére.
Kláricz János polgármester: Biztos benne, hogy a jó kapcsolat továbbra is fenn fog állni.
Javasolja, hogy mondják ki a közös önkormányzati hivatal kialakítását.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
közös önkormányzati hivatal kialakítására szóló Megállapodást, és felhatalmazza a
polgármestert a Megállapodás aláírására.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás elfogadásáról
és felhatalmazás a polgármesterek számára a Megállapodás aláírására
Bucsa
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kertészsziget
Község
Önkormányzatával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény alapján 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt alapít a Bucsai
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Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel a határozat mellékletét képező Megállapodás
szerint.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást aláírja, továbbá az alapításhoz
szükséges további teendőket koordinálja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: 2013. február 28.

MEGÁLLAPODÁS
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5527 Bucsa, Kossuth tér 6.;
képviseli: Kláricz János polgármester),
Kertészsziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5526 Kertészsziget, Kossuth
utca 1. képviseli: Kláricz Jánosné polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglalt felhatalmazással élve:
igazgatási feladataik ellátására közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak
fenn 2013. március 1. napjától az alábbi feltételek szerint.
1. A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
1.1 Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
1.2 Közös önkormányzati Hivatal telephelye: Kertészszigeti Kirendeltség 5526 Kertészsziget
Kossuth u. 1.
1.3 Illetékességi terület: Bucsa Község és Kertészsziget Község közigazgatási területe.
1.4 Ellátandó feladat: Az önkormányzat működésével, a polgármesterek, a jegyző hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása,
valamint az önkormányzatok egymás közötti és az állami szervekkel való
együttműködésének összehangolása.
1.5.A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Bucsa Község Önkormányzata
konszolidált költségvetése részét képezi.
2. A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja
2.1

A megállapodás létrehozása:

2.1.1 A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek, minősített
szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes képviselő-testületek át nem
ruházható hatáskörébe tartozik.
2.1.2 A megállapodás jövőbeli, további működtetéséről az általános önkormányzati
választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselő-testületek a
2.1.1 pont szerinti döntéssel.

2.2

A megállapodás módosítása:

2.2.1 A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve a
csatlakozó község képviselő-testülete a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével.
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2.2.2 A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésőbb 30 napon belül kötelesek
érdemben megtárgyalni és döntést hozni.

2.3

A megállapodás megszüntetése

2.3.1 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.
2.3.2 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 - lakosságszáma
arányában kell megosztani.

3. Közös Önkormányzati hivatal működése és szervezete
3.1 A szerződő képviselő-testületek megállapodnak, hogy 2013. március 1. napjától a Közös
Önkormányzati Hivatal Kertészsziget községben a Kossuth utca 1. szám alatt állandó
jelleggel „Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltsége”
elnevezéssel kirendeltséget működtet hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben
történő intézése céljából.
3.2 A szerződő képviselő-testületek kijelentik továbbá, hogy az igazgatási munka ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják.
3.3 A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselő-testületek
együttes ülésen határozzák meg. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy a Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az
alábbiak szerint járulnak hozzá:
3.3.1 A Közös Önkormányzati Hivatalt illető állami támogatás lehívására Bucsa Község
Önkormányzata, felhasználására a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal jogosult azzal, hogy
a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott és jogosultsági feltételek alapján
lehívható alap- és ösztönző hozzájárulást a „Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal” szerv
működési költségeire fordítja.
3.3.2 Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén dolgozó valamennyi köztisztviselő személyi
juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a bucsai székhelyen felmerülő
működési és fenntartási kiadásokat, amennyiben az állami támogatáson felül önkormányzati
hozzájárulásra is szükség van a felmerülő kiadások fedezetére.
3.4 Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők személyi
juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülő
működési és fenntartási kiadásokat, amennyiben az állami támogatáson felül önkormányzati
hozzájárulásra is szükség van a felmerülő kiadások fedezetére.
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3.5 A jegyző személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait Bucsa Község
Önkormányzata, és Kertészsziget Község Önkormányzata lakosságarányuknak megfelelően
viselik, amennyiben az állami támogatáson felül önkormányzati hozzájárulásra is szükség van
a felmerülő kiadások fedezetére.
3.6 A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az állami támogatásból
elsődlegesen a köztisztviselők személyi juttatásait és azok járulékait, másodsorban a dologi
kiadásokat fedezik.
3.7 Az ingatlanok esetleges felújítási költségeit a tulajdonos önkormányzatok viselik. Az
állami támogatásból beszerzett tárgyi eszközök a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába
kerülnek.
3.8 A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati
hozzájárulás összegét a létszámarányosan számított állami támogatás, valamint a felmerült
kiadások különbözeteként osztják meg a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és
kirendeltsége között.
3.9 A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltsége 0,9 fő után járó
állami támogatásra jogosult. A Kertészszigeti Kirendeltségen foglalkoztatott dolgozói
létszám: 2 fő. Amennyiben az állami támogatás a működési és foglalkoztatási költségeket
nem fedezi, abban az esetben Kertészsziget Község Önkormányzata az állami támogatást
kiegészíti a ténylegesen felmerülő kiadások összegéig.
3.10 A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén 6,78 fő után járó állami
támogatásra jogosult. A bucsai székhelyen foglalkoztatott dolgozói létszám a jegyzővel
együtt: 10 fő. Amennyiben az állami támogatás a működési és foglalkoztatási költségeket
nem fedezi, abban az esetben Bucsa Község Önkormányzata az állami támogatást kiegészíti a
ténylegesen felmerülő kiadások összegéig.
3.11 A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó részletes
szabályokat a jegyző készíti el, az a megállapodó felek – képviselő-testületi határozatban
jóváhagyott – egyetértésével válik hatályossá.
3.12 A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét Bucsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttes
ülésén fogadják el.
3.13 A kirendeltség működtetésével, valamint a jegyző ügyfélfogadási rendjének
kialakításával kapcsolatban előzetesen ki kell kérni Kertészsziget Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének véleményét.
3.14 Szerződő felek úgy döntenek, hogy a 3.9 pontban meghatározott módon megállapított
költség-hozzájárulásaikat a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át előzetes
egyeztetés után, amennyiben az szükségessé válik.
3.15 Más településeknek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni csak a társult
önkormányzatok minősített többséggel meghozott döntése alapján és előzetes egyetértésével
lehet.
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3.16 A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt a közös önkormányzati
hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei lakosságszám-arányos többségi döntéssel
nevezik ki.
4. Hivatali létszámok és a jegyző
4.1 A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Bucsa Község polgármestere gyakorolja.
4.2 A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltségének létszáma: 2 fő,
4.3 A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Bucsai székhelyén a létszám a jegyzővel együtt:
10 fő
4.4 A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal és Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
Kertészszigeti Kirendeltségének köztisztviselői és a Bucsai székhelyen is a munkáltatói
jogköröket a jegyző gyakorolja.
4.5 A jegyző köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges
tájékoztatást megadni. A jegyző évente beszámol az együttes képviselő-testületi ülésen a
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
4.6 A jegyző nevében és megbízásával a kirendeltség köztisztviselői a képviselő-testületek –
egyeztetett – szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorisággal,
naponta kötelesek Kertészsziget községben ügyfélfogadást tartani.
4.7 A Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos kérdésekben együttes képviselő-testületi
ülésen kell határozni.
4.8 A jegyző és a dolgozók továbbfoglalkoztatásáról szóló megállapodást az 1. melléklet
tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1 Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult
egyeztető tárgyalást összehívni. Az egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül legkésőbb a
tárgyalástól számított öt munkanapon belül, amelyet a felek részére át kell adni, és ha jelen
megállapodás módosítása szükséges akkor a képviselő-testületek elé kell terjeszteni.
5.2 Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal kötelesek
egyeztetni, a 5.1 pontban foglaltak szerint.
5.3 Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita
elbírálására kikötik a Szeghalom Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
5.4 Jelen megállapodás a két megállapodást megkötő önkormányzat képviselő-testülete általi
elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, 2013. március 1. napján lép
hatályba.
5.6 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. A felek által a
jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv., az Áht., a Ptk,. a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a végrehajtásukra kiadott rendelkezéseket
kell irányadónak tekinteni.
5.7 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.
Kelt: Bucsa, 2013. február 15.
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Kláricz János
Polgármester

Kláricz Jánosné
Polgármester

Záradék:
Jelen megállapodást Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013.(02.15.) számú
határozatával, Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2013.(02.15.) számú
határozatával jóváhagyta.

1. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
A BUCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉNEK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL
ÉS A MEGSZŰNŐ KÖRJEGYZŐSÉGNÉL KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN
ÁLLÓK TOVÁBB FOGLALKOZTATÁSÁRÓL
Kláricz János Bucsa Község polgármestere (székhely: 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.)
Kláricz Jánosné Kertészsziget Község polgármestere (székhely: 5526 Kertészsziget,
Kossuth u. 1. sz.)
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 146/C. § (2) bekezdése alapján – a Mötv. 83. § b) pontjában
foglaltaknak megfelelően – megállapodnak, hogy a 2013. február 28. napján megszűnő –
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége jegyzőjét Dr. Nagy
Évát 2013. március 1. napjától pályázat kiírása nélkül a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják.
2. Az Mötv. 146/C § (3) bekezdése alapján a felek vállalják, hogy a megszűnő
Körjegyzőségben a bucsai székhelyen és a kertészszigeti kirendeltségen dolgozó és a
Körjegyzőséggel köztisztviselői jogviszonyban álló köztisztviselőt továbbfoglalkoztatja.
Bucsa esetében 9 fő köztisztviselőt, Kertészsziget Község Önkormányzat esetében 2 fő
köztisztviselőt továbbfoglalkoztatja. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony
folyamatosnak minősül.
Bucsa, 2013. február 15.
Kláricz János
polgármester

Kláricz Jánosné
polgármester

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a közös önkormányzati hivatal kialakítására szóló
Megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
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Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás elfogadásáról
és felhatalmazás a polgármesterek számára a Megállapodás aláírására
Kertészsziget
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Bucsa
Község
Önkormányzatával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény alapján 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt alapít a Bucsai
Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel a határozat mellékletét képező Megállapodás
szerint.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást aláírja, továbbá az alapításhoz
szükséges további teendőket koordinálja.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: 2013. február 28.
MEGÁLLAPODÁS
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5527 Bucsa, Kossuth tér 6.;
képviseli: Kláricz János polgármester),
Kertészsziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5526 Kertészsziget, Kossuth
utca 1. képviseli: Kláricz Jánosné polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglalt felhatalmazással élve:
igazgatási feladataik ellátására közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak
fenn 2013. március 1. napjától az alábbi feltételek szerint.
4. A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
1.1 Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
1.5 Közös önkormányzati Hivatal telephelye: Kertészszigeti Kirendeltség 5526 Kertészsziget
Kossuth u. 1.
1.6 Illetékességi terület: Bucsa Község és Kertészsziget Község közigazgatási területe.
1.7 Ellátandó feladat: Az önkormányzat működésével, a polgármesterek, a jegyző hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása,
valamint az önkormányzatok egymás közötti és az állami szervekkel való
együttműködésének összehangolása.
1.5.A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Bucsa Község Önkormányzata
konszolidált költségvetése részét képezi.
5. A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja
2.1

A megállapodás létrehozása:
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2.1.1 A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek, minősített
szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes képviselő-testületek át nem
ruházható hatáskörébe tartozik.
2.1.2 A megállapodás jövőbeli, további működtetéséről az általános önkormányzati
választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselő-testületek a
2.1.1 pont szerinti döntéssel.

2.4

A megállapodás módosítása:

2.2.1 A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve a
csatlakozó község képviselő-testülete a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével.
2.2.2 A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésőbb 30 napon belül kötelesek
érdemben megtárgyalni és döntést hozni.

2.5

A megállapodás megszüntetése

2.3.1 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.
2.3.2 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 - lakosságszáma
arányában kell megosztani.

6. Közös Önkormányzati hivatal működése és szervezete
3.1 A szerződő képviselő-testületek megállapodnak, hogy 2013. március 1. napjától a Közös
Önkormányzati Hivatal Kertészsziget községben a Kossuth utca 1. szám alatt állandó
jelleggel „Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltsége”
elnevezéssel kirendeltséget működtet hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben
történő intézése céljából.
3.2 A szerződő képviselő-testületek kijelentik továbbá, hogy az igazgatási munka ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják.
3.3 A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselő-testületek
együttes ülésen határozzák meg. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy a Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az
alábbiak szerint járulnak hozzá:
3.3.1 A Közös Önkormányzati Hivatalt illető állami támogatás lehívására Bucsa Község
Önkormányzata, felhasználására a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal jogosult azzal, hogy
a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott és jogosultsági feltételek alapján
lehívható alap- és ösztönző hozzájárulást a „Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal” szerv
működési költségeire fordítja.
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3.3.2 Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén dolgozó valamennyi köztisztviselő személyi
juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a bucsai székhelyen felmerülő
működési és fenntartási kiadásokat, amennyiben az állami támogatáson felül önkormányzati
hozzájárulásra is szükség van a felmerülő kiadások fedezetére.
3.4 Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők személyi
juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülő
működési és fenntartási kiadásokat, amennyiben az állami támogatáson felül önkormányzati
hozzájárulásra is szükség van a felmerülő kiadások fedezetére.
3.5 A jegyző személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait Bucsa Község
Önkormányzata, és Kertészsziget Község Önkormányzata lakosságarányuknak megfelelően
viselik, amennyiben az állami támogatáson felül önkormányzati hozzájárulásra is szükség van
a felmerülő kiadások fedezetére.
3.6 A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az állami támogatásból
elsődlegesen a köztisztviselők személyi juttatásait és azok járulékait, másodsorban a dologi
kiadásokat fedezik.
3.7 Az ingatlanok esetleges felújítási költségeit a tulajdonos önkormányzatok viselik. Az
állami támogatásból beszerzett tárgyi eszközök a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába
kerülnek.
3.8 A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati
hozzájárulás összegét a létszámarányosan számított állami támogatás, valamint a felmerült
kiadások különbözeteként osztják meg a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és
kirendeltsége között.
3.9 A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltsége 0,9 fő után járó
állami támogatásra jogosult. A Kertészszigeti Kirendeltségen foglalkoztatott dolgozói
létszám: 2 fő. Amennyiben az állami támogatás a működési és foglalkoztatási költségeket
nem fedezi, abban az esetben Kertészsziget Község Önkormányzata az állami támogatást
kiegészíti a ténylegesen felmerülő kiadások összegéig.
3.10 A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén 6,78 fő után járó állami
támogatásra jogosult. A bucsai székhelyen foglalkoztatott dolgozói létszám a jegyzővel
együtt: 10 fő. Amennyiben az állami támogatás a működési és foglalkoztatási költségeket
nem fedezi, abban az esetben Bucsa Község Önkormányzata az állami támogatást kiegészíti a
ténylegesen felmerülő kiadások összegéig.
3.11 A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó részletes
szabályokat a jegyző készíti el, az a megállapodó felek – képviselő-testületi határozatban
jóváhagyott – egyetértésével válik hatályossá.
3.12 A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét Bucsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttes
ülésén fogadják el.

12

3.13 A kirendeltség működtetésével, valamint a jegyző ügyfélfogadási rendjének
kialakításával kapcsolatban előzetesen ki kell kérni Kertészsziget Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének véleményét.
3.14 Szerződő felek úgy döntenek, hogy a 3.9 pontban meghatározott módon megállapított
költség-hozzájárulásaikat a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át előzetes
egyeztetés után, amennyiben az szükségessé válik.
3.15 Más településeknek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni csak a társult
önkormányzatok minősített többséggel meghozott döntése alapján és előzetes egyetértésével
lehet.
3.16 A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt a közös önkormányzati
hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei lakosságszám-arányos többségi döntéssel
nevezik ki.
4. Hivatali létszámok és a jegyző
4.9 A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Bucsa Község polgármestere gyakorolja.
4.10 A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltségének létszáma: 2
fő,
4.11 A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Bucsai székhelyén a létszám a jegyzővel
együtt: 10 fő
4.12 A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal és Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
Kertészszigeti Kirendeltségének köztisztviselői és a Bucsai székhelyen is a munkáltatói
jogköröket a jegyző gyakorolja.
4.13 A jegyző köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges
tájékoztatást megadni. A jegyző évente beszámol az együttes képviselő-testületi ülésen a
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
4.14 A jegyző nevében és megbízásával a kirendeltség köztisztviselői a képviselő-testületek
– egyeztetett – szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorisággal,
naponta kötelesek Kertészsziget községben ügyfélfogadást tartani.
4.15 A Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos kérdésekben együttes képviselőtestületi ülésen kell határozni.
4.16 A jegyző és a dolgozók továbbfoglalkoztatásáról szóló megállapodást az 1. melléklet
tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
5.1 Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult
egyeztető tárgyalást összehívni. Az egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül legkésőbb a
tárgyalástól számított öt munkanapon belül, amelyet a felek részére át kell adni, és ha jelen
megállapodás módosítása szükséges akkor a képviselő-testületek elé kell terjeszteni.
5.2 Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal kötelesek
egyeztetni, a 5.1 pontban foglaltak szerint.
5.3 Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita
elbírálására kikötik a Szeghalom Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
5.4 Jelen megállapodás a két megállapodást megkötő önkormányzat képviselő-testülete általi
elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, 2013. március 1. napján lép
hatályba.
5.6 A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás
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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. A felek által a
jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv., az Áht., a Ptk,. a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a végrehajtásukra kiadott rendelkezéseket
kell irányadónak tekinteni.
5.7 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.
Kelt: Bucsa, 2013. február 15.

Kláricz János
Polgármester

Kláricz Jánosné
Polgármester

Záradék:
Jelen megállapodást Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013.(02.15.) számú
határozatával, Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2013.(02.15.) számú
határozatával jóváhagyta.

1. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
A BUCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉNEK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL
ÉS A MEGSZŰNŐ KÖRJEGYZŐSÉGNÉL KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN
ÁLLÓK TOVÁBB FOGLALKOZTATÁSÁRÓL
Kláricz János Bucsa Község polgármestere (székhely: 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.)
Kláricz Jánosné Kertészsziget Község polgármestere (székhely: 5526 Kertészsziget,
Kossuth u. 1. sz.)
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 146/C. § (2) bekezdése alapján – a Mötv. 83. § b) pontjában
foglaltaknak megfelelően – megállapodnak, hogy a 2013. február 28. napján megszűnő –
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége jegyzőjét Dr. Nagy
Évát 2013. március 1. napjától pályázat kiírása nélkül a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják.
2. Az Mötv. 146/C § (3) bekezdése alapján a felek vállalják, hogy a megszűnő
Körjegyzőségben a bucsai székhelyen és a kertészszigeti kirendeltségen dolgozó és a
Körjegyzőséggel köztisztviselői jogviszonyban álló köztisztviselőt továbbfoglalkoztatja.
Bucsa esetében 9 fő köztisztviselőt, Kertészsziget Község Önkormányzat esetében 2 fő
köztisztviselőt továbbfoglalkoztatja. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony
folyamatosnak minősül.
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Bucsa, 2013. február 15.
Kláricz János
polgármester

Kláricz Jánosné
polgármester

3. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadását.
Az Alapító Okirat tervezetét minden képviselő megkapta.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratát elkészítették, melye a Magyar Államkincstár előzetesen
véleményezett, és apróbb módosítással elfogadásra alkalmasnak ítélte a képviselő-testület elé
terjesztésre.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?
Mivel kérdés nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletét
képező a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát, és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: 2013. február 28.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, és Kertészsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 8. §. (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására
kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:
1. A költségvetési szerv:
Megnevezése: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
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2. Székhelye:
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
3. Telephelye címe, neve:
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltsége 5526 Kertészsziget
Kossuth u. 1.
4. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. §. (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és határkörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
5. Alaptevékenysége:
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára
meghatározott feladatokat Bucsa és Kertészsziget települések vonatkozásában. A közös
hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös
hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Kertészszigeten a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási
tevékenység végzésére.
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
6.1 Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841173
Statisztikai tevékenység
841133
adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841906
finanszírozási műveletek
841907
önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
841901
önkormányzatok és társulások elszámolásai
890442
foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890441
foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak rövid időtartamú
közfoglalkoztatása
7. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A költségvetési szerv székhelye és kirendeltsége működéséhez rendelkezésre bocsátott
ingatlan.
841114
841115
841116

16

8. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
Az alapfeladatok elvégzéséhez a rendelkezésére bocsátott ingó és ingatlan vagyont
tevékenysége során, szabadon használhatja, azt a jó gazda gondosságával tartozik kezelni,
gyarapítani. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog székhelyen Bucsa Község
Önkormányzatát, kirendeltségen Kertészsziget Község Önkormányzatát illeti meg.
9. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak körjegyzősége
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
10. Illetékessége, működési köre:
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal illetékessége Bucsa és Kertészsziget Községek
közigazgatási területére terjed ki.
11. Irányító szerv neve, székhelye:
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5527 Bucsa Kossuth tér 6.
12. Alapító jogokat gyakorló irányító szerv(ek) neve, székhelye:
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5527 Bucsa Kossuth tér 6.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5526 Kertészsziget Kossuth u. 1.
13. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
14. Vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző.
A jegyző kinevezése a Mötv.82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan időre – nevezik ki a
jegyzőt.
A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszáma-arányos,
többségi döntése szükséges.
15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Ktv. szerinti közszolgálati
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő technikai
alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak.
16. A jegyzőre és a foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezések az alapító okirat
hatályba lépésekor:
16.1 A Mötv. Átmeneti rendelkezések alcím alatt szereplő 146/C.§ (2) bekezdése alapján a
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei a Mötv. 83.§
b) pontjának megfelelő alkalmazásával megállapodtak (Közös önkormányzati hivatallal
kapcsolatos együttműködési megállapodás 1. melléklete), hogy a megszűnő körjegyzőség
jegyzőjét, a létrejövő közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, - annak egyetértésével foglalkoztatják.
16.2 A Mötv. Átmeneti rendelkezések alcím alatt szereplő 146/C.§ (3) bekezdése alapján a
közös önkormányzati hivatal jegyzője – a Mötv.-ben meghatározottak figyelembe vételével –
döntött arról (közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos együttműködési megállapodás 1.
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melléklete), hogy a megszűnő körjegyzőségekben közszolgálati jogviszonyban állókat a
közös önkormányzati hivatalban tovább foglalkoztatja.
17. Hatályba lépés:
Jelen alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba.
Bucsa, 2013. február 15.

Kláricz János
polgármester

Kláricz Jánosné
polgármester
Dr. Nagy Éva
jegyző

ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2013.(02.15.)
számú határozatával, Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
12/2013.(02.15.) számú határozatával hagyták jóvá.
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratát.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az e határozat
mellékletét képező a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát, és felhatalmazza
a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: 2013. február 28.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, és Kertészsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 8. §. (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására
kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:
1. A költségvetési szerv:
Megnevezése: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
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2. Székhelye:
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
3. Telephelye címe, neve:
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltsége 5526 Kertészsziget
Kossuth u. 1.
4. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. §. (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és határkörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
5. Alaptevékenysége:
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára
meghatározott feladatokat Bucsa és Kertészsziget települések vonatkozásában. A közös
hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös
hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Kertészszigeten a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási
tevékenység végzésére.
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
6.1 Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841173
Statisztikai tevékenység
841133
adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841906
finanszírozási műveletek
841907
önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
841901
önkormányzatok és társulások elszámolásai
890442
foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890441
foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak rövid időtartamú
közfoglalkoztatása
7. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A költségvetési szerv székhelye és kirendeltsége működéséhez rendelkezésre bocsátott
ingatlan.
841114
841115
841116
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8. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
Az alapfeladatok elvégzéséhez a rendelkezésére bocsátott ingó és ingatlan vagyont
tevékenysége során, szabadon használhatja, azt a jó gazda gondosságával tartozik kezelni,
gyarapítani. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog székhelyen Bucsa Község
Önkormányzatát, kirendeltségen Kertészsziget Község Önkormányzatát illeti meg.
9. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak körjegyzősége
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
10. Illetékessége, működési köre:
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal illetékessége Bucsa és Kertészsziget Községek
közigazgatási területére terjed ki.
11. Irányító szerv neve, székhelye:
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5527 Bucsa Kossuth tér 6.
12. Alapító jogokat gyakorló irányító szerv(ek) neve, székhelye:
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5527 Bucsa Kossuth tér 6.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5526 Kertészsziget Kossuth u. 1.
13. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
14. Vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző.
A jegyző kinevezése a Mötv.82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan időre – nevezik ki a
jegyzőt.
A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszáma-arányos,
többségi döntése szükséges.
15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Ktv. szerinti közszolgálati
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő technikai
alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak.
16. A jegyzőre és a foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezések az alapító okirat
hatályba lépésekor:
16.1 A Mötv. Átmeneti rendelkezések alcím alatt szereplő 146/C.§ (2) bekezdése alapján a
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei a Mötv. 83.§
b) pontjának megfelelő alkalmazásával megállapodtak (Közös önkormányzati hivatallal
kapcsolatos együttműködési megállapodás 1. melléklete), hogy a megszűnő körjegyzőség
jegyzőjét, a létrejövő közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, - annak egyetértésével foglalkoztatják.
16.2 A Mötv. Átmeneti rendelkezések alcím alatt szereplő 146/C.§ (3) bekezdése alapján a
közös önkormányzati hivatal jegyzője – a Mötv.-ben meghatározottak figyelembe vételével –
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döntött arról (közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos együttműködési megállapodás 1.
melléklete), hogy a megszűnő körjegyzőségekben közszolgálati jogviszonyban állókat a
közös önkormányzati hivatalban tovább foglalkoztatja.
17. Hatályba lépés:
Jelen alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba.
Bucsa, 2013. február 15.

Kláricz János
polgármester

Kláricz Jánosné
polgármester
Dr. Nagy Éva
jegyző

ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2013.(02.15.)
számú határozatával, Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
12/2013.(02.15.) számú határozatával hagyták jóvá.
Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők
aktív részvételét és az ülést 15,00 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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