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JEGYZİKÖNYV
ALAP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK,
ALSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS
SÁRSZENTÁGOTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2013. JANUÁR 24-ÉN NYILVÁNOSAN MEGTARTOTT
EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL
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NAPIRENDI PONT:

1. Javaslat az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére
vonatkozó Megállapodás megkötésére, s a kapcsolódó döntések meghozatalára

A 2013. január 24-i együttes ülésen Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
által hozott határozatok
Száma
7/2013. (I.24.)

8/2013. (I.24.)
9/2013. (I.24.)
10/2013. (I.24.)

Címe
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
mőködtetésére vonatkozó Megállapodás megkötése, s
kapcsolódó döntések meghozatala
Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége megszüntetı
okiratának kiadása
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
tartalmának megállapítása és kiadása
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsıde Alapító
Okiratának módosítása

A 2013. január 24-i együttes ülésen Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselıtestülete által hozott határozatok
Száma
3/2013. (I.24.)

4/2013. (I.24.)
5/2013. (I.24.)
6/2013. (I.24.)

Címe
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
mőködtetésére vonatkozó Megállapodás megkötése, s
kapcsolódó döntések meghozatala
Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége megszüntetı
okiratának kiadása
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
tartalmának megállapítása és kiadása
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsıde Alapító
Okiratának módosításával történı egyetértés

A 2013. január 24-i együttes ülésen Sárszentágota Községi Önkormányzat Képviselıtestülete által hozott határozatok
Száma
8/2013. (I.24.)

9/2013. (I.24.)
10/2013. (I.24.)

Címe
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
mőködtetésére vonatkozó Megállapodás megkötése, s
kapcsolódó döntések meghozatala
Sárszentágota Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala megszüntetı okiratának kiadása
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
tartalmának megállapítása és kiadása
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JEGYZİKÖNYV
Készült: 2013. január 24-én Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Alsószentiván
Községi Önkormányzat Képviselı-testülete és Sárszentágota Községi Önkormányzat
Képviselı-testülete által megtartott nyilvános együttes ülésérıl
Jelen vannak:
Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl:
Méhes Lajosné
polgármester
Dr. Gubik Zoltán
alpolgármester
Bölcskei Jenıné
képviselı
Salamon Lajos
képviselı
Suplicz Attila
képviselı
Zuppon Andrea
képviselı
Igazoltan távol:
Erıs Gábor

képviselı

Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl:
Nagy Lajos
polgármester
Nagy János
alpolgármester
Fehér József
képviselı
Husvéth Imre
képviselı
Igazoltan távol:
Boros István

képviselı

Sárszentágota Községi Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl:
Baranyák István
polgármester
Arany Tibor
alpolgármester
Baranyai László
képviselı
Exner Tibor
képviselı
Magyar Ferenc
képviselı
Nagy Gyızıné
képviselı
Igazoltan távol:
Gıbölös Gábor

képviselı

Tanácskozási joggal:
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna

jegyzı

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap, Alsószentiván és Sárszentágota Község Önkormányzatainak
Képviselı-testületeit és polgármester társaimat, valamint jegyzı asszonyt Alap, Alsószentiván
és Sárszentágota Község Önkormányzatainak együttes nyilvános ülésén.
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Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének ülése
határozatképes, miután a Képviselı-testület 7 megválasztott képviselıjébıl 6 képviselı jelen
van.
Nagy Lajos polgármester:
Én is nagy tisztelettel köszöntöm Alap, Alsószentiván és Sárszentágota Község
Önkormányzatainak Képviselı-testületeit és polgármester társaimat, valamint jegyzı asszonyt
Alap, Alsószentiván és Sárszentágota Község Önkormányzatainak együttes nyilvános ülésén.
Megállapítom, hogy Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testületének ülése
határozatképes, miután a Képviselı-testület 5 megválasztott képviselıjébıl 4 képviselı jelen
van.
Baranyák István polgármester:
Szintén nagy tisztelettel köszöntöm Alap, Alsószentiván és Sárszentágota Község
Önkormányzatainak Képviselı-testületeit és polgármester társaimat, valamint jegyzı asszonyt
Alap, Alsószentiván és Sárszentágota Község Önkormányzatainak együttes nyilvános ülésén.
Megállapítom, hogy Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselı-testületének ülése
határozatképes, miután a Képviselı-testület 7 megválasztott képviselıjébıl 6 képviselı jelen
van.
Méhes Lajosné polgármester:
Mivel mindhárom képviselı-testület határozatképes, ezért az együttes ülést megnyitom.
Javasolom, hogy Alap Község Önkormányzata testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a
Képviselı-testület Dr. Gubik Zoltán települési képviselıt és Suplicz Attila települési
képviselıt válassza meg. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl
készülı jegyzıkönyv hitelesítıjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Dr. Gubik Zoltán települési képviselıt és Suplicz Attila települési képviselıt
megválasztotta.
Nagy Lajos polgármester:
Javasolom, hogy Alsószentiván Község Önkormányzata testületi ülés jegyzıkönyvének
hitelesítıjéül a Képviselı-testület Fehér József települési képviselıt és Husvéth Imre
települési képviselıt válassza meg. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Megállapítom, hogy Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi
ülésrıl készülı jegyzıkönyv hitelesítıjének egyhangúan 4 igen szavazattal – külön
határozathozatal nélkül – Fehér József települési képviselıt és Husvéth Imre települési
képviselıt megválasztotta.
Méhes Lajosné polgármester:
Mivel jegyzı asszony vállalta, javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv
vezetıjének a Képviselı-testület Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzıt fogadja el. Kérem,
aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzıt elfogadta.
Nagy Lajos polgármester:
Mivel jegyzı asszony vállalta, javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv
vezetıjének a Képviselı-testület Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzıt fogadja el. Kérem,
aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi
ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 4 igen szavazattal – külön
határozathozatal nélkül – Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzıt elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester, Baranyák István polgármester:
Kérem a Képviselı-testületet, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint szíveskedjenek
elfogadni:

JAVASOLT NAPIRENDI PONT:
1.) Javaslat az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére
vonatkozó Megállapodás megkötésére, s a kapcsolódó döntések meghozatalára
Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontját egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –
javaslat szerint elfogadta.
Megállapítom, hogy Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános
testületi ülés napirendi pontját egyhangúan 4 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül
– javaslat szerint elfogadta.
Megállapítom, hogy Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános
testületi ülés napirendi pontját egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül
– javaslat szerint elfogadta.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT

AZ ALAPI KÖZÖS
MŐKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ
DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRA ÉS
MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE, S A KAPCSOLÓDÓ

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nagy Lajos polgármester, Baranyák István
polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85-86.§-i alapján
a 2000 fı lélekszám alatti településeknek 2013. március 1. napig közös önkormányzati
hivatalt kell létrehozniuk. Az elıkészítı tárgyalások során Sárszentágota Község
Önkormányzata megkereste Alap és Alsószentiván Községek Önkormányzatait a közös
önkormányzati hivatal létrehozásának szándékával. Az egyeztetések során a vonatkozó
jogszabályi elıírások mentén haladva, a települési vezetık saját településük érdekeit szem
elıtt tartva, de a közös munkát szorgalmazva, körvonalazódott a megegyezés, melyet a „dr.
Szekerczés” Ügyvédi Iroda által elkészített megállapodás tartalmaz.
A teljesség igénye nélkül, a legfontosabb részekrıl szeretném tájékoztatni a képviselıket:
- a közös önkormányzati hivatal székhelye Alap község lesz, a polgármesterek megállapodása
alapján, és azért is, mivel Alap község rendelkezik a legmagasabb lakosságszámmal a három
település közül (Alap 2060 fı, Alsószentiván 624 fı, Sárszentágota 1389 fı, összesen: 4073
fı);
- a másik két településen állandó jelleggel mőködı kirendeltség mőködik;
- a közös önkormányzati hivatal vezetıje a jegyzı, akinek feladatait a megállapodás rögzíti;
- a hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje nem módosul a jelenlegihez képest egyik hivatal
vonatkozásában sem;
- a közös önkormányzati hivatal köztisztviselıi létszáma megegyezik a jelenlegivel, tehát
összesen, jegyzıvel együtt 13 fı, melybıl Alapon dolgozik 5, Alsószentivánon 3,
Sárszentágotán 4 fı köztisztviselı, plusz a jegyzı;
- jelenleg a jegyzıi álláshelyet nem kell meghirdetni, megpályáztatni, mivel a jogszabály a
gördülékeny átmenet miatt lehetıvé tette, hogy megállapodás alapján az a jegyzı lehessen
pályázat nélkül is a közös önkormányzati hivatal jegyzıje, aki a közös önkormányzati hivatal
létrehozásában részt vevı önkormányzatok egyikénél a jegyzıi feladatokat ellátja;
- a megállapodás részletesen tárgyalja a munkáltatói jogok kérdését és az együttes ülések
megtartásának szabályait;
- a közös önkormányzati hivatal mőködési költségeit a benne részt vevı önkormányzatok
lakosságszám-arányosan finanszírozzák, melyben benne foglaltatik a jegyzı és a
köztisztviselık rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, a felmerülı dologi költségek
– irodaszerek – és a hivatali épületekkel kapcsolatos üzemeltetési költségek;
- a felmerülı költségek hivatalok szerint külön dokumentálásra kerülnek, és az állami
költségviselési hozzájárulás által nem fedezett többletköltségeket mindig az adott hivatalhoz
tartozó önkormányzat viseli;
- a közös önkormányzati hivatal létrehozása elıtt, a megállapodás mellékleteként mindhárom
hivatali épületben lévı berendezésekrıl és az épületekrıl leltár készül, hogy a közös
önkormányzati hivatal mőködése során beszerzett eszközöket el lehessen különíteni a közös
önkormányzati hivatal létrehozása elıtti idıszakban már meglévı eszközöktıl.
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Tájékoztatni szeretném a képviselıket arról, hogy a három település által közösön
foglalkoztatott jegyzı illetménye az alábbiak szerint alakul:
A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 199. törvényben foglaltak alapján a jegyzı
alapilletménye a 38.650x7,75, azaz 299.537 Ft. Jogosult továbbá vezetıi illetménypótlékra,
melynek összege az alapilletmény 20%-a, azaz 59.907 Ft, közös önkormányzati hivatal
jegyzıi illetménypótlékra, melynek összege három településbıl álló közös önkormányzati
hivatal estén 15 %, azaz 44.930 Ft, és mivel Alap és Alsószentiván községek önkormányzatai
helyi rendeletükben állapítottak meg 10%-os illetménykiegészítést, így ez a jegyzınek és a
közös önkormányzati hivatal minden köztisztviselıjének is jár, melynek összege a jegyzı
tekintetében 29.953 Ft. A jegyzı havi illetménye tehát bruttó 434.300 Ft.
Ez az az összeg, mely lakosságszám arányosan terheli a közös önkormányzati hivatalokat.
Tájékoztatom továbbá a tisztelt képviselıket, hogy több határozatot is meg kell hozni a közös
önkormányzati hivatal létrehozása során. Ezek az alábbiak:
1. Megállapodás megkötésére vonatkozó határozati javaslat
2. Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége megszüntetı
3. Sárszentágota Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszüntetı okirat
4. Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
Felkérem Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzıasszonyt, hogy a megállapodás megkötésére
vonatkozó határozati javaslatot olvassa fel.
(A határozati javaslat felolvasásra került. Az ismertetése után…)
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz.
Nagy Lajos polgármester:
Az együttes testületi ülés elıtt ültünk össze a saját testületemmel, hogy átbeszéljük, hogy mit
tegyünk. Úgy látom, hogy a kistelepülések húzzák a rövidebbet. A dolgozói kiszámolták a
finanszírozást, és nagy eltéréseket mutat az egyes önkormányzatok között. Az állami
finanszírozás Alsószentiván esetében csak a hivatali dolgozók bérére elég, a dologi
kiadásokra és a közüzemi számlákra már nem. Magasabb fórumokra is írtam már ebben az
ügyben levelet, mert ezt igazságtalannak érzem. Kérem a másik két testületet, hogy járuljanak
hozzá ahhoz, hogy Alsószentiván település esetében is fedezze a finanszírozás mind a béreket,
mind a dologi költségeket, ami 150.000 Ft-ot jelentene havonta. Megfontolásra javasolom.
Baranyák István polgármester:
Nem gondolom, hogy ennek most van itt az ideje, a képviselı-testületek azt a megállapodási
javaslatot ismerik, amit eléjük tártunk. Nem változtatjuk meg a szándékunkat.
Méhes Lajosné polgármester:
Egyetértek Baranyák István polgármester úrral. A törvényeket nekünk csak végre kell
hajtanunk. Egyik önkormányzat sem akarja becsapni a másikat. Alapon 5 fı köztisztviselı
látja el a feladatokat, 1 fı leépítésre került. Lakosságszám arányosan 5,5 fıt tesz ki a
finanszírozás. Sajnos nekem is az ügyvédnél derült ki, hogy a finanszírozásban a dologi
költségeket is bele kell építeni. Ebben az évben az önkormányzat 30%-al kevesebb állami
támogatást kap, mint elızı évben, a gépjármőadónak csak a 40%-a marad a településen,
nehéz gazdasági év elé nézünk. Ha Alsószentiván úgy gondolja, hogy nem kíván a közös
önkormányzati hivatal létrehozásában részt venni, akkor létrehozzuk ketten Sárszentágotával.
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Nagy Lajos polgármester:
Tudjuk, hogy hogyan finanszíroz az állam. Véleményem szerint most van itt az ideje errıl
beszélni, mert ha elfogadjuk, akkor késıbb már nem lesz mirıl tárgyalni. Nehéz lesz
elıteremteni a dologi kiadások fedezetét, ha a másik két önkormányzat nem fog támogatni.
Nagy János képviselı:
Az sérelmezem, hogy amikor a körjegyzıség jött létre, vagy az óvodai társulás, akkor jók
voltunk, kellettünk, most, hogy van egy harmadik fél is, már nem kellünk.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
A törvény határozza meg, hogy hány fı dolgozhat a hivatalokban. Az alsószentiváni
hivatalban nem dolgoznak-e esetleg többen, mint amennyit a törvény megenged? Mert ha
igen, akkor egy fı létszámleépítéssel meg lehetne oldani a finanszírozási problémákat.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérlek titeket, hogy ne menjünk bele személyeskedésbe. A körjegyzıség és az óvoda társulás
létrehozásával mindkét önkormányzat anyagilag jól járt. Sajnos a törvényi kötelezésnek mi
isszuk meg a levét. Nekünk is gondolkodni kell azon, hogy hogyan tudunk megtakarításokat
elérni, kisebb épületbe fog költözni a hivatal, hogy ne legyen annyi a főtési költség.
Nagy Lajos polgármester:
Egyetértek polgármester asszonnyal abban, hogy a körjegyzıség és az óvodai társulás
létrehozásával jól jártunk. A törvény megengedi, hogy létszámarányos legyen a finanszírozás.
Csökkenteni lehet a hivatali létszámot, de akkor a közös hivatalra hárul az el nem látott
feladat.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Nemcsak a közigazgatásban, hanem az élet más területén is sajnos azt lehet látni, hogy
csökkentik a dolgozók létszámát. Régen 5 ember volt, most 3 embernek kell ellátnia ugyanazt
a feladatot. A létszámleépítés mindig fájdalmas lépés.
Nagy Lajos polgármester:
Kéri, hogy a jegyzıasszony is mondja el, hogy ı hogyan látja ezt a dolgot.
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı:
Nagyon nehéz feladat egy hivatal átszervezése, a dolgozók teljesítıképességének
megismerésére még nem volt elég idım. Sajnos be kell látni, hogy az anyagiak fogják
meghatározni azt, hogy a közös hivatal hány fıt tud foglalkoztatni. A feladatok, hatáskörök
átszervezésével lehet ezt végrehajtani, és természetesen azoknak a döntéseknek a
meghozatalával, amelyek minden településen rendkívül népszerőtlenek. A finanszírozás a
közös hivatal tekintetében 10,76 fıre jár majd, és abból 13 fı foglalkoztatását kell biztosítani.
Nagy Lajos polgármester:
A járások kialakításakor mégis meghagyták mindhárom fıt a hivatalban. Nem ért egyet a
jegyzıasszonnyal, aki még nem látja át a vertikumot. Van úgy, hogy a hivatali dolgozók még
szombaton és vasárnap is bemennek dolgozni.
Méhes Lajosné polgármester:
A járási hivatalok kialakításánál az 1000 fı alatti lélekszámú települések hivatalaitól nem
került átadásra senki.
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Exner Tibor képviselı:
Az a baj, hogy a törvény ¾-ed emberekrıl, és tizedekrıl szól a törvényben, márpedig sem fél,
sem ¾-ed ember nincs.
Baranyák István polgármester:
Az a véleményem, hogy nem kell sokáig azon gondolkodnunk, hogy melyik hivatalban hány
fı fog dolgozni, mert ahogyan majd folyamatosan átkerülnek a feladatok a járásokhoz, úgy
fog rákényszeríteni minket a helyzet arra, hogy egyre kevesebb dolgozót foglalkoztassunk a
helyi hivatalokban.
Méhes Lajosné polgármester:
Van-e még hozzászólás, javaslat? Javaslom, hogy tartsunk 10 perc szünetet.
Nagy Lajos polgármester:
Köszönjük a szünetet, megbeszéljük, hogy hogyan döntünk.
(10 perc szünetet tartanak az ülésezésben. A szünet után…)
Nagy Lajos polgármester:
Megköszönöm mindenkinek a türelmét. Meghoztuk a döntésünket.
Méhes Lajosné polgármester:
Köszönöm a sok hozzászólást. Az a cél, hogy a három önkormányzat minél zökkenı
mentesebben tudja mőködtetni a közös önkormányzati hivatalt. Javaslom, hogy Alap Községi
Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés szerinti tartalommal az „Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére vonatkozó Megállapodás
megkötésére, s a kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó határozati javaslatot fogadja
el.
Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2013. (I.24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta az „Alapi Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozására és mőködtetésére vonatkozó Megállapodás megkötésére, s kapcsolódó
döntések meghozatalára” vonatkozó elıterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi
döntéseket hozza:
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében foglalt feladatai közös ellátására
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestületével és Sárszentágota Község
Önkormányzata Képviselıtestületével 2013. február 1-jei hatállyal, határozatlan idıtartamra az
„Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére” Megállapodást köt.
A Képviselıtestület az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezı Megállapodásban foglaltakat
jóváhagyja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
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II.
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV.
tv. – Áht. – 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint közösen alapított Alapi Közös Önkormányzati
Hivatal tekintetében az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján rögzíti, hogy:
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve: Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete, mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói
jogkört azzal, hogy:
·

A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és annak módosításai elfogadására,

·

a Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv
megszüntetésére,

·

továbbá éves költségvetése tekintetében engedélyezett létszáma s az Áht. 23. § (2) bekezdés
b) pontjában nevesített elıirányzatai megállapítására, s éves költségvetési beszámolója
elfogadására

Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete, Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete és Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselıtestülete együttesen
jogosultak.
III.
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete és Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete közösen rögzíti, hogy a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011.
évi CLXXXIX.tv. – Mötv. – 146/B.§ (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel a közöttük Alapon
2008. május 20.-napján létrejött Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége létrehozására és
fenntartására vonatkozó Megállapodás 2013. január 31.-napjával hatályát veszti.
Határidı: 2013. január 31.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester

Nagy Lajos polgármester:
Javaslom, hogy Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés
szerinti tartalommal az „Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére
vonatkozó Megállapodás megkötésére, s a kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó
határozati javaslatot fogadja el.
Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2013. (I.24.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta az „Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére vonatkozó Megállapodás megkötésére, s
kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó elıterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve
az alábbi döntéseket hozza:
I.
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Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében foglalt feladatai közös
ellátására Alap Község Önkormányzata Képviselıtestületével és Sárszentágota Község
Önkormányzata Képviselıtestületével 2013. február 1-jei hatállyal, határozatlan idıtartamra az
„Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére” Megállapodást köt.
A Képviselıtestület az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezı Megállapodásban foglaltakat
jóváhagyja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
II.
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi
CXCV. tv. – Áht. – 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint közösen alapított Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal tekintetében az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján rögzíti,
hogy:
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve: Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete, mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói
jogkört azzal, hogy:
·

A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és annak módosításai elfogadására,

·

a Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv
megszüntetésére,

·

továbbá éves költségvetése tekintetében engedélyezett létszáma s az Áht. 23. § (2) bekezdés
b) pontjában nevesített elıirányzatai megállapítására, s éves költségvetési beszámolója
elfogadására

Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete, Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete és Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselıtestülete együttesen
jogosultak.
III.
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete és Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete közösen rögzíti, hogy a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011.
évi CLXXXIX.tv. – Mötv. – 146/B.§ (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel a közöttük Alapon
2008. május 20.-napján létrejött Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége létrehozására és
fenntartására vonatkozó Megállapodás 2013. január 31.-napjával hatályát veszti.
Határidı: 2013. január 31.
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Baranyák István polgármester:
Javaslom, hogy Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés szerinti
tartalommal az „Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére
vonatkozó Megállapodás megkötésére, s a kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó
határozati javaslatot fogadja el.
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Sárszentágota Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Sárszentágota Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
8/2013. (I.24.) számú határozata
Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta az „Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére vonatkozó Megállapodás megkötésére, s
kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó elıterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve
az alábbi döntéseket hozza:
I.
Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselıtestülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében foglalt feladatai közös
ellátására Alap Község Önkormányzata Képviselıtestületével és Alsószentiván Község
Önkormányzata Képviselıtestületével 2013. február 1-jei hatállyal, határozatlan idıtartamra
„Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére” Megállapodást köt.
A Képviselıtestület az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezı Megállapodásban foglaltakat
jóváhagyja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
II.
Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselıtestülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi
CXCV. tv. – Áht. – 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint közösen alapított Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal tekintetében az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján rögzíti,
hogy:
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve: Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete, mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói
jogkört azzal, hogy:
·

A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és annak módosításai elfogadására,

·

a Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv
megszüntetésére,

·

továbbá éves költségvetése tekintetében engedélyezett létszáma s az Áht. 23. § (2) bekezdés
b) pontjában nevesített elıirányzatai megállapítására, s éves költségvetési beszámolója
elfogadására

Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete, Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete és Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselıtestülete együttesen
jogosultak.
Határidı: 2013. január 31.
Felelıs: Baranyák István polgármester
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Méhes Lajosné polgármester:
Javaslom, hogy Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés szerinti
tartalommal az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége megszüntetı okiratára
vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
8/2013. (I.24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta az Alap - Alsószentiván Községek
Körjegyzısége megszüntetı okiratának kiadására vonatkozó javaslatot.
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi
CXCV. tv. – Áht. – 11 § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva megállapítja, hogy
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv – továbbiakban: Mötv.
– 146/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Alap – Alsószentiván Községi Önkormányzatok
Körjegyzısége 2013. január 31.-napjával a törvény erejénél fogva megszőnik.
Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 2013. február 1-jei hatállyal az
Mötv. 85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Alapi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, mely a
megszőnı Körjegyzıség jogutódja, ide nem értve a munkajogi jogutódlást.
II.
A Képviselıtestület az Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége megszüntetı okiratát –
annak törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében – az alábbiakban rögzített
tartalommal állapítja meg:
Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége
megszüntetı okirata

Alap Község Önkormányzat Képviselıtestülete – Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestületével együttesen az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. – Áht. – 11. §
(7) bekezdése, s az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” rendelkezı 368/2011.
(XII.31.) Korm. sz. rendelet – Ávr. – 14. § (2), (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a
Körjegyzıség, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntetı okiratát 2013. január 31-i
hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

2.

A költségvetési szerv neve:

Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége

székhelye:
telephelye:

7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

A megszüntetı okiratot elfogadó határozatok száma:
2.1.

Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete 8/2013. (I.24.) számú határozata,
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2.2.

Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselıtestülete 4/2013. (I.24.) számú
határozata.

3. A költségvetési szerv irányító szervei:
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.
Alsószentiván
Község
Önkormányzat
Képviselıtestülete
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.
4.

A költségvetési szervet megszüntetı szervek neve:
4.1. Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete
székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.
4.2. Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselıtestülete
székhelye: 7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

5. A költségvetési szerv megszüntetése:
5.1. a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146/B. § (2)
bekezdés a) pontja alapján történı megszőnését jelenti.
5.2. az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (2) és (3) bekezdése alapján
egyesítéssel: Sárszentágota Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – melynek
székhelye: 8126 Sárszentágota, Május 1. u. 1. sz. – és az Alap – Alsószentiván Községek
Körjegyzısége helyi önkormányzati költségvetési szervek összeolvadásával.
Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 2013. február 1-jei hatállyal az
Mötv. 85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Alapi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
6.

A megszőnés módja: jogutódos megszőnés – összeolvadás.

7.

A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja:
7.1. A megszüntetett költségvetési szerv mőködési körében keletkezett jogai és
kötelezettségek tekintetében az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal - székhelye: 7011
Alap, Dózsa György utca 31. sz. -.
7.2. A megszőnı Körjegyzıség valamennyi vagyoni kihatású kötelezettsége tekintetében a
helytállási kötelezettség Alap Község Önkormányzatát a Körjegyzıség székhelyhivatala
és Alsószentiván Község Önkormányzatát az Alsószentiváni Kirendeltsége
vonatkozásában terhelik.
7.3. A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatalt illeti meg.

8.

9.

A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövıben: Az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal – melynek székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz. – látja
el.
A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
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10.

9.1.

A Körjegyzıségben közszolgálati jogviszonyban állók jogviszonya az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásával azonos kezdı hatállyal az Mötv. 146/E. §-a és
„a közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. tv. 63. § (1) bekezdés c)
pontjában szabályozott átszervezés alapján felmentéssel szüntethetı meg.

9.2.

A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje dönthet a megszőnı Körjegyzıségben
közszolgálati jogviszonyban állók Közös Önkormányzati Hivatalban való
továbbfoglalkoztatásáról. Ez esetben közszolgálati jogviszonyuk folyamatos.

9.3.

A Körjegyzıséget helyettesítı körjegyzı vezeti, akinek megbízása 2013. január 31.napjával megszőnik.

A költségvetési szerv vezetıje, a helyettesítı körjegyzı 2013. január 31.-napjáig – az
átmeneti gazdálkodás szabályai szerint – a Körjegyzıség költségvetési elıirányzatai 1/12
részének terhére vállalhat kötelezettséget.
III.

A Képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a Körjegyzıség megszüntetı okiratát a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére, annak törzskönyvi nyilvántartásból
történı törlése érdekében – az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi bejegyzésére
irányuló kérelem benyújtása idıpontjával egyidejőleg – küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Méhes Lajosné
polgármester
döntést követı 3 munkanap

Nagy Lajos polgármester:
Javaslom, hogy Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés
szerinti tartalommal az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége megszüntetı okiratára
vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2013. (I.24.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta az Alap - Alsószentiván
Községek Körjegyzısége megszüntetı okiratának kiadására vonatkozó javaslatot.
I.
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi
CXCV. tv. – Áht. – 11 § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva megállapítja, hogy
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv – továbbiakban: Mötv.
– 146/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Alap – Alsószentiván Községi Önkormányzatok
Körjegyzısége 2013. január 31.-napjával a törvény erejénél fogva megszőnik.
Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 2013. február 1-jei hatállyal az
Mötv. 85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Alapi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, mely a
megszőnı Körjegyzıség jogutódja, ide nem értve a munkajogi jogutódlást.
II.
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A Képviselıtestület az Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége megszüntetı okiratát –
annak törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében – az alábbiakban rögzített
tartalommal állapítja meg:
Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége
megszüntetı okirata

Alap Község Önkormányzat Képviselıtestülete – Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestületével együttesen az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. – Áht. – 11. §
(7) bekezdése, s az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” rendelkezı 368/2011.
(XII.31.) Korm. sz. rendelet – Ávr. – 14. § (2), (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a
Körjegyzıség, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntetı okiratát 2013. január 31-i
hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

2.

A költségvetési szerv neve:

Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége

székhelye:
telephelye:

7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

A megszüntetı okiratot elfogadó határozatok száma:
2.1.

Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete 8/2013. (I.24.) számú határozata,

2.2.

Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselıtestülete 4/2013. (I.24.) számú
határozata.

3. A költségvetési szerv irányító szervei:
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.
Alsószentiván
Község
Önkormányzat
Képviselıtestülete
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.
4.

A költségvetési szervet megszüntetı szervek neve:
4.1. Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete
székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.
4.2. Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselıtestülete
székhelye: 7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

5. A költségvetési szerv megszüntetése:
5.1. a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146/B. § (2)
bekezdés a) pontja alapján történı megszőnését jelenti.
5.2. az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (2) és (3) bekezdése alapján
egyesítéssel: Sárszentágota Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – melynek
székhelye: 8126 Sárszentágota, Május 1. u. 1. sz. – és az Alap – Alsószentiván Községek
Körjegyzısége helyi önkormányzati költségvetési szervek összeolvadásával.
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Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 2013. február 1-jei hatállyal az
Mötv. 85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Alapi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
6.

A megszőnés módja: jogutódos megszőnés – összeolvadás.

7.

A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja:
7.1. A megszüntetett költségvetési szerv mőködési körében keletkezett jogai és
kötelezettségek tekintetében az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal - székhelye: 7011
Alap, Dózsa György utca 31. sz. -.
7.2. A megszőnı Körjegyzıség valamennyi vagyoni kihatású kötelezettsége tekintetében a
helytállási kötelezettség Alap Község Önkormányzatát a Körjegyzıség székhelyhivatala
és Alsószentiván Község Önkormányzatát az Alsószentiváni Kirendeltsége
vonatkozásában terhelik.
7.3. A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatalt illeti meg.

8.

9.

10.

A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövıben: Az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal – melynek székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz. – látja
el.
A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
9.1.

A Körjegyzıségben közszolgálati jogviszonyban állók jogviszonya az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásával azonos kezdı hatállyal az Mötv. 146/E. §-a és
„a közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. tv. 63. § (1) bekezdés c)
pontjában szabályozott átszervezés alapján felmentéssel szüntethetı meg.

9.2.

A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje dönthet a megszőnı Körjegyzıségben
közszolgálati jogviszonyban állók Közös Önkormányzati Hivatalban való
továbbfoglalkoztatásáról. Ez esetben közszolgálati jogviszonyuk folyamatos.

9.3.

A Körjegyzıséget helyettesítı körjegyzı vezeti, akinek megbízása 2013. január 31.napjával megszőnik.

A költségvetési szerv vezetıje, a helyettesítı körjegyzı 2013. január 31.-napjáig – az
átmeneti gazdálkodás szabályai szerint – a Körjegyzıség költségvetési elıirányzatai 1/12
részének terhére vállalhat kötelezettséget.
III.

A Képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a Körjegyzıség megszüntetı okiratát a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére, annak törzskönyvi nyilvántartásból
történı törlése érdekében – az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi bejegyzésére
irányuló kérelem benyújtása idıpontjával egyidejőleg – küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Nagy Lajos
polgármester
döntést követı 3 munkanap
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Baranyák István polgármester:
Javaslom, hogy Sárszentágota Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés
szerinti tartalommal Sárszentágota Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
megszüntetı okiratára vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Sárszentágota Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Sárszentágota Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2013. (I.24.) számú határozata
Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta a Sárszentágota Községi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszüntetı okiratának kiadására vonatkozó javaslatot.
I.
Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselıtestülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi
CXCV. tv. – Áht. – 11. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a „Magyarország
helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146/B. § (1) bekezdésére figyelemmel
megállapítja, hogy:
Sárszentágota Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
melynek székhelye: 8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz. – helyi önkormányzati költségvetési
szerv 2013. január 31.-napjával a törvény erejénél fogva megszőnik.
Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 2013. február 1-jei hatállyal az
Mötv. 85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Alapi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, mely a
megszőnı Polgármesteri Hivatal jogutódja, ide nem értve a munkajogi jogutódlást.
II.
A Képviselıtestület a Sárszentágota Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
megszüntetı okiratát – annak törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében – az
alábbiakban rögzített tartalommal állapítja meg:
Sárszentágota Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
megszüntetı okirata
Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselıtestülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi
CXCV. tv. – Áht. – 11. § (7) bekezdése, s az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról”
rendelkezı 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet – Ávr. – 14. § (2) (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelıen a Polgármesteri Hivatal, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntetı
okiratát 2013. január 31-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

A költségvetési szerv neve:
székhelye:

2.

Sárszentágota Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

A megszüntetı okiratot elfogadó határozat száma:
Sárszentágota
Község
Önkormányzata
Képviselıtestülete 9/2013. (I.24.) számú határozata
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3. A költségvetési szerv irányító szerve:

4.

Sárszentágota
Község
Önkormányzata
Képviselıtestülete
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

A költségvetési szervet megszüntetı szerv neve:
Sárszentágota
Község
Önkormányzata
Képviselıtestülete
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

5. A költségvetési szerv megszüntetése:
5.1. a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146/B. § (1)
bekezdése alapján történı megszőnését jelenti.
5.2. az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (2) és (3) bekezdése alapján
egyesítéssel: Sárszentágota Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Alap –
Alsószentiván Községek Körjegyzısége – melynek székhelye: 7011 Alap, Dózsa György
utca 31. – helyi önkormányzati költségvetési szervek összeolvadásával.
Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 2013. február 1-jei hatállyal az
Mötv. 85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Alapi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
6.

A megszőnés módja: jogutódos megszőnés – összeolvadás.

7. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja:
7.1. A megszüntetett költségvetési szerv mőködési körében keletkezett jogai és
kötelezettségek tekintetében az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal - székhelye: 7011
Alap, Dózsa György utca 31. sz. -.
7.2. A megszőnı Polgármesteri Hivatal valamennyi vagyoni kihatása kötelezettsége
tekintetében Sárszentágota Község Önkormányzatát terheli a helytállási kötelezettség.
7.3. A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatalt illeti meg.
8.

9.

A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövıben: Az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal – melynek székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz. – látja
el.
A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
9.1.

A Polgármesteri Hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók jogviszonya az Alapi
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával azonos kezdı hatállyal az Mötv. 146/E.
§-ára figyelemmel „a közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. tv. 63. § (1)
bekezdés c) pontjában hatályozott átszervezés alapján felmentéssel szüntethetı meg.

9.2

A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje dönthet a megszőnı Polgármesteri
Hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók Közös Önkormányzati Hivatalban való
továbbfoglalkoztatásáról. Ez esetben közszolgálati jogviszonyuk folyamatos.

9.3

Alap Község Önkormányzata polgármestere, Alsószentiván Község Önkormányzata
és Sárszentágota Község Önkormányzata polgármestere a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozása idıpontjával azonos hatállyal megállapodhatnak abban, hogy a
Polgármesteri Hivatal jegyzıjét az egyetértésével a Közös Önkormányzati Hivatal
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jegyzıjeként továbbfoglalkoztatják. Ebben az esetben nem szükséges jegyzıi pályázat
kiírása és a jegyzı közszolgálati jogviszonya folyamatosnak mindısül.
10.

A költségvetési szerv vezetıje a Jegyzı 2013. január 31.-napjáig – az átmeneti gazdálkodás
szabályai szerint – a Polgármesteri Hivatal költségvetési elıirányzatai 1/12 részének
terhére vállalhat kötelezettséget.
III.

A Képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal megszüntetı okiratát
a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére, annak törzskönyvi nyilvántartásból
történı törlése érdekében – az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi bejegyzésére
irányuló kérelemmel egyidejőleg – küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Baranyák István
polgármester
döntést követı 3 nap

Méhes Lajosné polgármester:
Javaslom, hogy Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés szerinti
tartalommal az „Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata tartalmának
megállapítására s kiadására” vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2013. (I.24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta az „Alapi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okirata tartalmának megállapítására s kiadására” vonatkozó javaslatot,
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete 2013. február 1-jei hatállyal az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
Az Alapító Okirat 6. pontjában megjelölt Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete,
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete és Sárszentágota Község
Önkormányzata Képviselıtestülete 2013. február 1-jei hatállyal a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében, 85. § (1)
bekezdésében, az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában, s
„az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.
§ (1) - (3) bekezdésben foglaltak alapján az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratát az alábbiakban állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve:

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
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7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.

2. A költségvetési szerv székhelye:

3. A költségvetési szerv állandó jelleggel mőködı kirendeltségei elnevezései, telephelyei:
3.1.

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
Alsószentiváni Kirendeltsége
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

3.2.

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
Sárszentágotai Kirendeltsége
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

4. Jelen Alapító Okirat elfogadásáról,
a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı határozatok száma:
4.1.

Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete
9/2013. (I.24.) számú határozata

4.2.

Alsószentiván
Község
Önkormányzata
Képviselıtestülete 5/2013. (I.24.) számú határozata

4.3.

Sárszentágota
Képviselıtestülete
határozata

5.1.

Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége
7011 Alap, Dózsa György utca 31.

5.2.

Sárszentágota Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1.

Község
10/2013.

Önkormányzata
(I.24.)
számú

5. Közvetlen jogelıdjei:

6. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei:
6.1. A költségvetési szerv alapító szervei:
6.1.1.

Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.

6.1.2.

Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

6.1.3.

Sárszentágota Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

6.2.1.

Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31.sz.

6.2. Közös fenntartói:
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6.2.2.

Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

6.2.3.

Sárszentágota Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

7. A költségvetési szerv irányító szerve:

Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.

8. A költségvetési szerv típusa:

közös önkormányzati hivatal

9. A költségvetési szerv illetékességi területe:

Alap Község Önkormányzata, Alsószentiván
Község Önkormányzata és Sárszentágota Község
Önkormányzata teljes közigazgatási területe.

10. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. Önállóan mőködı és
gazdálkodó, az elıirányzatai feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörő, önálló
adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezı
helyi önkormányzati költségvetési szerv.

A költségvetési szerv ellátja munkamegosztási
megállapodás alapján:
⋅ az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde
– melynek székhelye: 7011 Alap,
Vörösmarty u. 7. sz. –
pénzügyi-gazdálkodási feladatait.
11. Jogszabály által meghatározott közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 84. § (1)
bekezdése alapján Alap Község Önkormányzata,
Alsószentiván Község Önkormányzata és
Sárszentágota
Község
Önkormányzata
mőködésével, valamint az Önkormányzatok
polgármesterei, vagy a jegyzı feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok
ellátása
s
közremőködés
az
Önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történı együttmőködésének
összehangolásában.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

Szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei:

TEÁOR ’08 alapján:
közigazgatás

8411’08

Általános

841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
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Megnevezés

Szakfeladat száma

12.1. Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841114

12.2. Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115

12.3.

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

841116

12.4.

Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek

841117

12.5. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége

841126

12.6.

12.7. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

841133

12.8. Statisztikai tevékenység

841173

13. A költségvetési szerv vezetıjének, a Jegyzınek a kinevezési rendje:
13.1. A jegyzıi álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat
polgármestere látja el.
13.2. A Jegyzı kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. tv.
247. § (1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható.
13.3. A Jegyzıt Alap Község Önkormányzata polgármestere, Alsószentiván Község
Önkormányzata polgármestere és Sárszentágota Község Önkormányzata polgármestere
együttesen nevezi ki lakosságarányos többségi döntéssel. A kinevezés határozatlan idıre
szól.
13.4. A Jegyzı tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Alap Község Önkormányzata
polgármestere gyakorolja.
Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a
Jegyzı vezeti és képviseli.
14. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
14.1. A foglalkoztatott köztisztviselık jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a
közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. – rendelkezései az
irányadók.
14.2. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
15. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
15.1. az alapi 181/1 hrsz-ú, 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz. alatti, a költségvetési szerv
székhelye elhelyezését biztosító ingatlan a benne lévı berendezésekkel, felszerelésekkel,
együtt Alap Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
15.2. az alsószentiváni 202. hrsz-ú, 7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz. alatti, a
költségvetési szerv kirendeltsége telephelyét szolgáló ingatlan a benne lévı ingóságokkal,
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berendezéssel, felszereléssel együtt Alsószentiván Község Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képezi.
15.3. a sárszentágotai …. hrsz-ú, 8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz. alatti, a költségvetési
szerv kirendeltsége telephelyét szolgáló ingatlan a benne lévı berendezésekkel együtt
Sárszentágota Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
A 15.1. – 15.3. pont alatti ingatlanok és ingóságok tekintetében a költségvetési szervet
térítésmentes használati jog illeti meg.
A költségvetési szerv tulajdonában lévı eszközöket az ingóleltár tartalmazza.
2013. február 1-jei hatállyal a költségvetési szerv általi beszerzésekbıl származó vagyon a
költségvetési szerv tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a költségvetési szervet illeti
meg.
16. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
II.
A Képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy:
1. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére vonatkozó Megállapodást,
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petıfi utca 5. sz. – részére küldje meg, kérve annak
törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzését.
2. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Méhes Lajosné
polgármester
döntést követı 3 munkanap

Nagy Lajos polgármester:
Javaslom, hogy Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés
szerinti tartalommal az „Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata tartalmának
megállapítására s kiadására” vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2013. (I.24.) számú határozata
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselıtestülete megtárgyalta az „Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata tartalmának megállapítására s kiadására” vonatkozó
javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
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Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselıtestülete 2013. február 1-jei hatállyal az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
Az Alapító Okirat 6. pontjában megjelölt Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete,
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete és Sárszentágota Község
Önkormányzata Képviselıtestülete 2013. február 1-jei hatállyal a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében, 85. § (1)
bekezdésében, az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában, s
„az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.
§ (1) - (3) bekezdésben foglaltak alapján az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratát az alábbiakban állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve:

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetési szerv székhelye:

7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.

3. A költségvetési szerv állandó jelleggel mőködı kirendeltségei elnevezései, telephelyei:
3.1.

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
Alsószentiváni Kirendeltsége
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

3.2.

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
Sárszentágotai Kirendeltsége
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

4. Jelen Alapító Okirat elfogadásáról,
a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı határozatok száma:
4.1.

Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete
9/2013. (I.24.) számú határozata

4.2.

Alsószentiván
Község
Önkormányzata
Képviselıtestülete 5/2013. (I.24.) számú határozata

4.3.

Sárszentágota
Képviselıtestülete
határozata

5.1.

Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége
7011 Alap, Dózsa György utca 31.

5.2.

Sárszentágota Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1.

Község
10/2013.

Önkormányzata
(I.24.)
számú

5. Közvetlen jogelıdjei:

6. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei:
6.1. A költségvetési szerv alapító szervei:
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6.1.1.

Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.

6.1.2.

Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

6.1.3.

Sárszentágota Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

6.2.1.

Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31.sz.

6.2.2.

Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

6.2.3.

Sárszentágota Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

6.2. Közös fenntartói:

7. A költségvetési szerv irányító szerve:

Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.

8. A költségvetési szerv típusa:

közös önkormányzati hivatal

9. A költségvetési szerv illetékességi területe:

Alap Község Önkormányzata, Alsószentiván
Község Önkormányzata és Sárszentágota Község
Önkormányzata teljes közigazgatási területe.

10. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. Önállóan mőködı és
gazdálkodó, az elıirányzatai feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörő, önálló
adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezı
helyi önkormányzati költségvetési szerv.

A költségvetési szerv ellátja munkamegosztási
megállapodás alapján:
⋅ az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde
– melynek székhelye: 7011 Alap,
Vörösmarty u. 7. sz. –
pénzügyi-gazdálkodási feladatait.
11. Jogszabály által meghatározott közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 84. § (1)
bekezdése alapján Alap Község Önkormányzata,
Alsószentiván Község Önkormányzata és
Sárszentágota
Község
Önkormányzata
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mőködésével, valamint az Önkormányzatok
polgármesterei, vagy a jegyzı feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok
ellátása
s
közremőködés
az
Önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történı együttmőködésének
összehangolásában.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

TEÁOR ’08 alapján:
közigazgatás

8411’08

Általános

841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei:
Megnevezés

Szakfeladat száma

12.1. Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841114

12.2. Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115

12.3.

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

841116

12.4.

Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek

841117

12.5. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége

841126

12.6.

12.7. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

841133

12.8. Statisztikai tevékenység

841173

13. A költségvetési szerv vezetıjének, a Jegyzınek a kinevezési rendje:
13.1. A jegyzıi álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat
polgármestere látja el.
13.2. A Jegyzı kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. tv.
247. § (1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható.
13.3. A Jegyzıt Alap Község Önkormányzata polgármestere, Alsószentiván Község
Önkormányzata polgármestere és Sárszentágota Község Önkormányzata polgármestere
együttesen nevezi ki lakosságarányos többségi döntéssel. A kinevezés határozatlan idıre
szól.
13.4. A Jegyzı tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Alap Község Önkormányzata
polgármestere gyakorolja.
Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a
Jegyzı vezeti és képviseli.
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14. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
14.1. A foglalkoztatott köztisztviselık jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a
közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. – rendelkezései az
irányadók.
14.2. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
15. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
15.1. az alapi 181/1 hrsz-ú, 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz. alatti, a költségvetési szerv
székhelye elhelyezését biztosító ingatlan a benne lévı berendezésekkel, felszerelésekkel,
együtt Alap Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
15.2. az alsószentiváni 202. hrsz-ú, 7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz. alatti, a
költségvetési szerv kirendeltsége telephelyét szolgáló ingatlan a benne lévı ingóságokkal,
berendezéssel, felszereléssel együtt Alsószentiván Község Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képezi.
15.3. a sárszentágotai …. hrsz-ú, 8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz. alatti, a költségvetési
szerv kirendeltsége telephelyét szolgáló ingatlan a benne lévı berendezésekkel együtt
Sárszentágota Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
A 15.1. – 15.3. pont alatti ingatlanok és ingóságok tekintetében a költségvetési szervet
térítésmentes használati jog illeti meg.
A költségvetési szerv tulajdonában lévı eszközöket az ingóleltár tartalmazza.
2013. február 1-jei hatállyal a költségvetési szerv általi beszerzésekbıl származó vagyon a
költségvetési szerv tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a költségvetési szervet illeti
meg.
16. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
II.
1.

A Képviselıtestület felkéri Alap Község Önkormányzata polgármesterét, hogy az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére vonatkozó Megállapodást, az Alapi
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petıfi utca 5. sz. – részére küldje meg, kérve annak
törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzését.

2.

A Képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi
CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételérıl gondoskodjon.
Felelıs:

Nagy Lajos
polgármester
Határidı: 2013. január 31.
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Baranyák István polgármester:
Javaslom, hogy Sárszentágota Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés
szerinti tartalommal az „Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata tartalmának
megállapítására s kiadására” vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Sárszentágota Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Sárszentágota Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2013. (I.24.) számú határozata

Sárszentágota Község Önkormányzat Képviselıtestülete megtárgyalta az „Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata tartalmának megállapítására s kiadására” vonatkozó
javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
Sárszentágota Község Önkormányzat Képviselıtestülete 2013. február 1-jei hatállyal az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
Az Alapító Okirat 6. pontjában megjelölt Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete,
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete és Sárszentágota Község
Önkormányzata Képviselıtestülete 2013. február 1-jei hatállyal a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében, 85. § (1)
bekezdésében, az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában, s
„az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.
§ (1) - (3) bekezdésben foglaltak alapján az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratát az alábbiakban állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve:

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetési szerv székhelye:

7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.

3. A költségvetési szerv állandó jelleggel mőködı kirendeltségei elnevezései, telephelyei:
3.1.

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
Alsószentiváni Kirendeltsége
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

3.2.

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
Sárszentágotai Kirendeltsége
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

4. Jelen Alapító Okirat elfogadásáról,
a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı határozatok száma:
4.1.

Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete
9/2013. (I.24.) számú határozata
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4.2.

Alsószentiván
Község
Önkormányzata
Képviselıtestülete 5/2013. (I.24.) számú határozata

4.3.

Sárszentágota
Képviselıtestülete
határozata

5.1.

Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzısége
7011 Alap, Dózsa György utca 31.

5.2.

Sárszentágota Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1.

Község
10/2013.

Önkormányzata
(I.24.)
számú

5. Közvetlen jogelıdjei:

6. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei:
6.1. A költségvetési szerv alapító szervei:
6.1.1.

Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.

6.1.2.

Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

6.1.3.

Sárszentágota Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

6.2.1.

Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31.sz.

6.2.2.

Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz.

6.2.3.

Sárszentágota Község Önkormányzata
Képviselıtestülete
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz.

6.2. Közös fenntartói:

7. A költségvetési szerv irányító szerve:

Alap
Község
Önkormányzata
Képviselıtestülete
székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz.

8. A költségvetési szerv típusa:

közös önkormányzati hivatal

9. A költségvetési szerv illetékességi területe:

Alap Község Önkormányzata, Alsószentiván
Község Önkormányzata és Sárszentágota Község
Önkormányzata teljes közigazgatási területe.
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Önálló jogi személy. Önállóan mőködı és
gazdálkodó, az elıirányzatai feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörő, önálló
adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezı
helyi önkormányzati költségvetési szerv.

10. A költségvetési szerv jogállása:

A költségvetési szerv ellátja munkamegosztási
megállapodás alapján:
⋅ az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde
– melynek székhelye: 7011 Alap,
Vörösmarty u. 7. sz. –
pénzügyi-gazdálkodási feladatait.
11. Jogszabály által meghatározott közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 84. § (1)
bekezdése alapján Alap Község Önkormányzata,
Alsószentiván Község Önkormányzata és
Sárszentágota
Község
Önkormányzata
mőködésével, valamint az Önkormányzatok
polgármesterei, vagy a jegyzı feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok
ellátása
s
közremőködés
az
Önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történı együttmőködésének
összehangolásában.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása:

TEÁOR ’08 alapján:
közigazgatás

8411’08

Általános

841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei:
Megnevezés

Szakfeladat száma

12.1. Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841114

12.2. Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115

12.3.

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

841116

12.4.

Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek

841117

12.5. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége

841126

12.6.

12.7. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

841133

12.8. Statisztikai tevékenység

841173
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13. A költségvetési szerv vezetıjének, a Jegyzınek a kinevezési rendje:
13.1. A jegyzıi álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat
polgármestere látja el.

13.2. A Jegyzı kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. tv.
247. § (1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható.
13.3. A Jegyzıt Alap Község Önkormányzata polgármestere, Alsószentiván Község
Önkormányzata polgármestere és Sárszentágota Község Önkormányzata polgármestere
együttesen nevezi ki lakosságarányos többségi döntéssel. A kinevezés határozatlan idıre
szól.
13.4. A Jegyzı tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Alap Község Önkormányzata
polgármestere gyakorolja.
Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a
Jegyzı vezeti és képviseli.
14. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
14.1. A foglalkoztatott köztisztviselık jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a
közszolgálati tisztviselıkrıl” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. – rendelkezései az
irányadók.
14.2. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
15. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
15.1. az alapi 181/1 hrsz-ú, 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz. alatti, a költségvetési szerv
székhelye elhelyezését biztosító ingatlan a benne lévı berendezésekkel, felszerelésekkel,
együtt Alap Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
15.2. az alsószentiváni 202. hrsz-ú, 7012 Alsószentiván, Béke utca 56/A. sz. alatti, a
költségvetési szerv kirendeltsége telephelyét szolgáló ingatlan a benne lévı ingóságokkal,
berendezéssel, felszereléssel együtt Alsószentiván Község Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képezi.
15.3. a sárszentágotai …. hrsz-ú, 8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. sz. alatti, a költségvetési
szerv kirendeltsége telephelyét szolgáló ingatlan a benne lévı berendezésekkel együtt
Sárszentágota Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
A 15.1. – 15.3. pont alatti ingatlanok és ingóságok tekintetében a költségvetési szervet
térítésmentes használati jog illeti meg.
A költségvetési szerv tulajdonában lévı eszközöket az ingóleltár tartalmazza.
2013. február 1-jei hatállyal a költségvetési szerv általi beszerzésekbıl származó vagyon a
költségvetési szerv tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a költségvetési szervet illeti
meg.
16. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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II.
1.

A Képviselıtestület felkéri Alap Község Önkormányzata polgármesterét, hogy az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és mőködtetésére vonatkozó Megállapodást, az Alapi
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petıfi u. 5. sz. – részére küldje meg, kérve annak
törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzését.

2.

A Képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi
CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételérıl gondoskodjon.
Felelıs:

Baranyák István
polgármester
Határidı: 2013. január 31.

Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom továbbá az Alapi és az Alsószentiván község önkormányzatainak képviselıtestületeit, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Alapító Okiratának
módosítására van szükség, mivel az ügyvédasszony a már novemberben elfogadott
módosítást átdolgozta úgy, hogy az illeszkedjen a Közön Önkormányzati Hivatal
elnevezéshez a gazdálkodás módjának megváltozása miatt, továbbá kitért az idıközbeni
jogszabályváltozások által szükségessé tett szempontokra. Ezért kérem, hogy Nagy Lajos
Polgármester Úr az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Alapító Okiratának
módosítására vonatkozó határozati javaslat elfogadására tegyen javaslatot.
Nagy Lajos polgármester:
Javaslom, hogy Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés
szerinti tartalommal „Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Alapító Okiratának
módosítására” vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2013. (I.24.) számú határozata

Alszószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta az „Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsıde Alapító Okiratának módosítására” vonatkozó elıterjesztést, melynek
alapján az alábbi döntéseket hozza:
I.
1.

Alszószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete az Alapi Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsıde Alapító Okiratának 2013. február 1-jei hatályú módosítása tervezetében foglaltakat az
elıterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint megismerte, s az Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása 8.1.1.
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pontjában foglaltak szerint nyilatkozik arról, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde
Alapító Okiratának VI. számú módosítása tervezetében foglaltakkal egyetért.
A Képviselıtestület felkéri Alap Község Önkormányzata Képviselıtestületét, hogy irányító
szervi jogkörében eljárva az Alapító Okiratot módosító okiratot s a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot fogadja el, s adja ki.
2.

A Képviselıtestület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl Alap Község Önkormányzata
polgármesterét értesítse.
Felelıs:
Határidı:

Nagy Lajos
polgármester
azonnal
II.

A Képviselıtestület egyidejőleg a 77/2012. (XI.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Méhes Lajosné polgármester:
Javaslom, hogy Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés szerinti
tartalommal „Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Alapító Okiratának módosítására”
vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Alap Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2013. (I.24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta az „Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsıde Alapító Okirata módosítására” vonatkozó elıterjesztést, melynek alapján az
alábbi döntéseket hozza:
I.
A Képviselıtestület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Alapító Okiratát módosító
Okirat tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
Az ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE ALAPÍTÓ OKIRATÁT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde
Alapító Okiratát 2013. február 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az Alapító Okirat bevezetıje hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:
„Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 7. pontja alapján – Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta
Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek elızetes egyetértı vélemény-nyilvánításának
ismertében „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1) – (3) bekezdésében, s „a köznevelésrıl” szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (3)
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bekezdésében foglalt tartalommal az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde részére az alábbi
Alapító Okiratot adja ki:”
2.

Az Alapító Okirat 7., 12. és 13. pontokban a tagintézmények megnevezései hatályukat vesztik,
helyükbe az alábbi megnevezések lépnek azzal, hogy a 7. pontban 7.1. – 7.4. sorszám alatti
felsorolást nyernek:
„Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Alsószentiváni Tagóvodája
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Cecei Tagóvodája
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Sáregresi Tagóvodája
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Vajtai Tagóvodája”

3.

Az Alapító Okirat 9.a) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi a) pont lép:
„a) A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 81)
bekezdés 6. pontja s a „nemzeti köznevelésrıl” szóló 2011. évi CXC. tv. 6. §-ában foglalt
óvodai-nevelési feladat ellátása.”

4.

Az Alapító Okirat 9.b) pontjában „az egységes óvoda-bölcsıde feladatait a Kt. 33. § (14)
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM.
rendelet 39/M. §-a alapján végzi” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a „nemzeti köznevelésrıl”
szóló 2011. évi CXC. tv. 20. § (10) bekezdése szerinti egységes óvoda-bölcsıdei feladatellátás”
mondatrész lép.

5.

Az Alapító Okirat 9.d.b.) pontjában a tevékenység meghatározása hatályát veszti, helyébe az
alábbi meghatározás lép:
„Sajátos nevelési igényő gyermek: az a különleges bánásmódot igénylı gyermek, aki a szakértıi
bizottság szakvéleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.”

6.

Az Alapító Okirat 9.d..) pontja kiegészül a „(referencia intézményi szolgáltatás az intézmény
székhelyén)” szövegezéssel.

7.

Az Alapító Okirat 11. pontja kiegészül a „köznevelési intézmény” szövegrésszel, valamint a
„tagóvoda” mondatrész hatályát veszti.

8.

Az Alapító Okirat 12. és 13. pontja Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıdére vonatkozó rész
kiegészül a „– székhelyén –„ mondatrésszel.

9.

Az Alapító Okirat 15. pontja címében a „típus szerinti” szövegrész hatályát veszti, helyébe a
„gazdálkodási” szövegrész lép, a „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” mondatrész hatályát
veszi, továbbá „az önállóan mőködı költségvetési szerv” mondatrész kiegészül a „helyi
önkormányzati” mondatrésszel., valamint az „Alap – Alsószentiván Községek Körjegyzısége”
szövegrész helyébe „az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép.

II.
1.

A Képviselıtestület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde Alapító Okiratát az
I. pontban foglalt módosítással az elıterjesztés 1. számú mellékletében foglaltan egységes
szerkezetbe foglalja, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására.
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2.

A Képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde
Alapító Okiratának módosítását – a módosító okiratot, s az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot - a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a módosítás törzskönyvi
nyilvántartásban történı átvezetése érdekében – az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
törzskönyvi bejegyzésére irányuló kérelemmel egyidejőleg – küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Méhes Lajosné
polgármester
döntést követı 3 munkanap

Méhes Lajosné polgármester:
Mivel több napirend nincs, polgármester társaim nevében is megköszönöm a részvételt és az
együttes képviselı-testületi ülését bezárom.
K.m.f.

Méhes Lajosné
polgármester

Dr. Gubik Zoltán
jegyzıkönyvhitelesítı

Suplicz Attila
jegyzıkönyvhitelesítı

Nagy Lajos
polgármester

Fehér József
jegyzıkönyvhitelesítı

Husvéth Imre
jegyzıkönyvhitelesítı

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
körjegyzıt helyettesítı jegyzı

Baranyák István
polgármester

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyzı

