JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. december 13-án 17.00 órakor tartott rendkívüli együttes
üléséről.

Jelen vannak:
(Vámosgyörk)

(Visznek )

Távolmaradását jelezte:

Gedei Zoltán
Hám László
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Szedmák Szilvia
Tóth Zoltánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Fodor János
Dr. Ádám Sándor
Berta Dezső
Bertáné Kengyel Rita
Csörgő Tamás Ferencné
Fodor János Tanár
Kara Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képiselő
képviselő

Drabos Imréné

képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Bugyi Csaba
Dr. Balázs László
Jegyzőkönyvvezető:

körjegyző
jegyző

Dr. Balázs László jegyző

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli Visznek polgármesterét Fodor Jánost a megjelent
vámosgyörki és viszneki képviselőket és a meghívottakat. A mai ülés vezetését Vámosgyörk
község polgármestere végzi . Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel
Vámosgyörkről 5 Visznekről mind a 6 képviselő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót jegyzőt. Javaslatot tesz az ülés napirendi
pontjaira.
Napirend:
1.

Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Fodor János polgármester

2.

A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
1

Fodor János polgármester
3. Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal megszüntetése, a megszüntető
okirat elfogadása
Előterjesztő : Gedei Zoltán polgármester
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testületek a jegyzőkönyvvezetőre illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadják.
Az első napirendi pont tárgya: közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás elfogadása
Gedei Zoltán polgármester:
a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy mindenki
megkapta írásban a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot.
Az előterjesztés polgármesteri és jegyzői illetve körjegyzői szinten is egyeztetésre került.
Miután a napirendi ponthoz sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testületeket
,hogy ABC sorrendben szavazzanak a megállapodásról.
Ezután Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület 6
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

igen szavazattal,

61/2012. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás elfogadása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete/Visznek Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
az általuk működtetni kívánt közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
szóló megállapodást ezen határozat
melléklete szerint elfogadja, és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
61/2012.(XII.13.) KT. határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
amely létrejött
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Gedei Zoltán
polgármester), és
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Fodor János polgármester)
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(továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat (cím:3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.), Visznek
Községi Önkormányzat (cím:3293. Visznek , Szabadság út 63. ) a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1. napjától határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt
(továbbiakban: Hivatal) hoznak létre.
A Hivatal elnevezése: „Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal”.
Székhelye: 3291. Vámosgyörk , Petőfi S. út 25.
A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az általa megbízott köztisztviselő helyettesíti .
A Hivatal székhelyén a jegyző vezetésével 5 fő ügyintéző és 1 fő hivatalsegéd
működik. (Szakágazatok szerinti munkaköri megoszlás szerint , 2 fő gazdálkodási előadó, 2
fő igazgatási előadó, 1 fő adóügyi előadó.)
Visznek , Szabadság út 63. szám alatt állandó jelleggel működő kirendeltség biztosítja a
folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást. Ügyfélfogadás heti 3 alkalommal történik.
A kirendeltség élén a jegyző által megbízott ügyintéző áll. A kirendeltségen 3,5 fő
ügyintéző működik. (Szakágazatok szerinti munkaköri megoszlás szerint , 1 fő
gazdálkodási előadó, 1 fő igazgatási előadó, 1 fő szervezési előadó, 0,5 fő adóügyi előadó.)
A jegyző köteles heti egy alkalommal a kirendeltségen személyesen ügyfélfogadást tartani.
( A jegyző heti két alkalommal hétfő és szerda délután 13-tól 16-óráig tartózkodik a
kirendeltségen.)
A Felek minden érintett településen biztosítják az igazgatási munka ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket. A Hivatal működési (személyi) költségeinek a központi
költségvetésből nem fedezett részét a Felek – saját költségvetésük terhére – lakosságszámuk
arányában biztosítják. A hozzájárulás összegét a felek minden hónap 5. napjáig utalják a
Hivatal számlájára. A megállapodás megkötésekor fennálló lakosságszám-arányok:
Vámosgyörk település 63 %, Visznek település 37 %.
Vámosgyörk település polgármestere a Mötv. 67. § a) pontja alapján irányítja a Hivatalt. E
körben tett intézkedéseihez a Visznek településen működő kirendeltségre vonatkozóan
Visznek település polgármesterének egyetértése szükséges.
A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek lakosságszám-arányos, többségi
döntése szükséges. A jegyzővel szembeni egyéb munkáltatói jogokat Vámosgyörk település
polgármestere gyakorolja.
A Hivatal köztisztviselője, alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző
gyakorolja. A Visznek településen működő kirendeltség köztisztviselői, alkalmazottai
kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának
visszavonásához és jutalmazásához az érintett Visznek település polgármesterének
egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben.
A Hivatal mindkét településen ellátja az alábbi feladatokat:
a képviselő-testületek működésével kapcsolatos döntés-előkészítés, végrehajtás,
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bizottságok működésével kapcsolatos hivatali feladatok,
a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése,
végrehajtása,
költségvetés, zárszámadás, pénzügyi beszámolók készítése,
gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése,
adatkezelés, nyilvántartások vezetése,
anyakönyvi ügyintézés,
ügyfélfogadás,
önkormányzati intézmények működésével összefüggő hivatali feladatok,
beruházásokkal, pályázatokkal összefüggő hivatali feladatok,
közfoglalkoztatással összefüggő hivatali feladatok.
A jegyző a hivatal tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a képviselőtestületeknek. A Felek minősített szótöbbséggel döntenek a hivatal költségvetésének,
zárszámadásának elfogadásáról és a jegyző éves beszámolójáról.
A Hivatal szervezetére, működésére és egyes adataira vonatkozó részletes rendelkezéseket a
Hivatal – mint költségvetési szerv – SZMSZ-e, Ügyrendje és Alapító Okirata tartalmazza.
Ezek jóváhagyásáról a Felek minősített szótöbbséggel döntenek.
A Hivatalt megszüntetni, abból kiválni vagy ahhoz csatlakozni kizárólag az általános
önkormányzati választások napját követő 60 napon belül lehet. Ezen kívül a megállapodás
bármikor módosítható.
Jelen megállapodás érvényességéhez a felek mindegyikének minősített többséggel hozott
jóváhagyó (elfogadó) határozata szükséges. Ugyancsak a felek mindegyikének minősített
többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges a megállapodás módosításához.
Vámosgyörk , 2012. december 13.

Visznek , 2012. december 13.

Gedei Zoltán

Fodor János

polgármester

polgármester

Vámosgyörk Községi Önkormányzat
ZÁRADÉK:

Visznek Községi Önkormányzat

Jelen Társulási Megállapodást
Vámosgyörk
határozatával,

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2012. (XII.13.) Kt.

Visznek Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2012. (XII.13.) Kt.
határozatával.
fogadta el.
A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Vámosgyörk , 2012.december 13.

Visznek, 2012. december 13.

Dr. Balázs László

Dr. Bugyi Csaba

jegyző

körjegyző
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Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:
1/ Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
116/2012. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás elfogadása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete/Visznek Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
az általuk működtetni kívánt közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
szóló megállapodást ezen határozat
melléklete szerint elfogadja, és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
61/2012.(XII.13.) KT. határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
amely létrejött
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Gedei Zoltán
polgármester), és
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Fodor János polgármester)
(továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat (cím:3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.), Visznek
Községi Önkormányzat (cím:3293. Visznek , Szabadság út 63. ) a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1. napjától határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt
(továbbiakban: Hivatal) hoznak létre.
A Hivatal elnevezése: „Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal”.
Székhelye: 3291. Vámosgyörk , Petőfi S. út 25.
A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az általa megbízott köztisztviselő helyettesíti .
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A Hivatal székhelyén a jegyző vezetésével 5 fő ügyintéző és 1 fő hivatalsegéd
működik. (Szakágazatok szerinti munkaköri megoszlás szerint , 2 fő gazdálkodási előadó, 2
fő igazgatási előadó, 1 fő adóügyi előadó.)
Visznek , Szabadság út 63. szám alatt állandó jelleggel működő kirendeltség biztosítja a
folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást. Ügyfélfogadás heti 3 alkalommal történik.
A kirendeltség élén a jegyző által megbízott ügyintéző áll. A kirendeltségen 3,5 fő
ügyintéző működik. (Szakágazatok szerinti munkaköri megoszlás szerint , 1 fő
gazdálkodási előadó, 1 fő igazgatási előadó, 1 fő szervezési előadó, 0,5 fő adóügyi előadó.)
A jegyző köteles heti egy alkalommal a kirendeltségen személyesen ügyfélfogadást tartani.
( A jegyző heti két alkalommal hétfő és szerda délután 13-tól 16-óráig tartózkodik a
kirendeltségen.)
A Felek minden érintett településen biztosítják az igazgatási munka ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket. A Hivatal működési (személyi) költségeinek a központi
költségvetésből nem fedezett részét a Felek – saját költségvetésük terhére – lakosságszámuk
arányában biztosítják. A hozzájárulás összegét a felek minden hónap 5. napjáig utalják a
Hivatal számlájára. A megállapodás megkötésekor fennálló lakosságszám-arányok:
Vámosgyörk település 63 %, Visznek település 37 %.
Vámosgyörk település polgármestere a Mötv. 67. § a) pontja alapján irányítja a Hivatalt. E
körben tett intézkedéseihez a Visznek településen működő kirendeltségre vonatkozóan
Visznek település polgármesterének egyetértése szükséges.
A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek lakosságszám-arányos, többségi
döntése szükséges. A jegyzővel szembeni egyéb munkáltatói jogokat Vámosgyörk település
polgármestere gyakorolja.
A Hivatal köztisztviselője, alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző
gyakorolja. A Visznek településen működő kirendeltség köztisztviselői, alkalmazottai
kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának
visszavonásához és jutalmazásához az érintett Visznek település polgármesterének
egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben.
A Hivatal mindkét településen ellátja az alábbi feladatokat:
a képviselő-testületek működésével kapcsolatos döntés-előkészítés, végrehajtás,
bizottságok működésével kapcsolatos hivatali feladatok,
a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése,
végrehajtása,
költségvetés, zárszámadás, pénzügyi beszámolók készítése,
gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése,
adatkezelés, nyilvántartások vezetése,
anyakönyvi ügyintézés,
ügyfélfogadás,
önkormányzati intézmények működésével összefüggő hivatali feladatok,
beruházásokkal, pályázatokkal összefüggő hivatali feladatok,
közfoglalkoztatással összefüggő hivatali feladatok.
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A jegyző a hivatal tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a képviselőtestületeknek. A Felek minősített szótöbbséggel döntenek a hivatal költségvetésének,
zárszámadásának elfogadásáról és a jegyző éves beszámolójáról.
A Hivatal szervezetére, működésére és egyes adataira vonatkozó részletes rendelkezéseket a
Hivatal – mint költségvetési szerv – SZMSZ-e, Ügyrendje és Alapító Okirata tartalmazza.
Ezek jóváhagyásáról a Felek minősített szótöbbséggel döntenek.
A Hivatalt megszüntetni, abból kiválni vagy ahhoz csatlakozni kizárólag az általános
önkormányzati választások napját követő 60 napon belül lehet. Ezen kívül a megállapodás
bármikor módosítható.
Jelen megállapodás érvényességéhez a felek mindegyikének minősített többséggel hozott
jóváhagyó (elfogadó) határozata szükséges. Ugyancsak a felek mindegyikének minősített
többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges a megállapodás módosításához.
Vámosgyörk , 2012. december 13.

Visznek , 2012. december 13.

Gedei Zoltán

Fodor János

polgármester

polgármester

Vámosgyörk Községi Önkormányzat
ZÁRADÉK:

Visznek Községi Önkormányzat

Jelen Társulási Megállapodást
Vámosgyörk
határozatával,

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2012. (XII.13.) Kt.

Visznek Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2012. (XII.13.) Kt.
határozatával.
fogadta el.
A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Vámosgyörk , 2012.december 13.

Visznek, 2012. december 13.

Dr. Balázs László

Dr. Bugyi Csaba

jegyző

körjegyző

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:
1/ Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A második napirendi pont tárgya: a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának elfogadása.
Gedei Zoltán polgármester: a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy mindenki megkapta
írásban a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot.
Az előterjesztés polgármesteri és jegyzői illetve körjegyzői szinten is egyeztetésre került.
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Miután a napirendi ponthoz sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testületeket
,hogy ABC sorrendben szavazzanak a közös hivatal alapító okiratáról.
Ezután Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
62/2012. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal megalapításáról
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2011. évi CLXXXIC. tv. 85. §. (1) bekezdésében
foglaltak alapján, Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületével
megállapodva, 2013. január 1. napjától Közös Polgármesteri
Hivatalt hoz létre, amelynek székhelytelepülése Vámosgyörk Község.
Visznek Községben – a közös hivatal által létrehozott – állandó
kirendeltség fog működni.
2. A fentiekre tekintettel Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete Visznek Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének egyetértésével 2013. január 1. napjától –
jogutódlással- megalapítja a Vámosgyörki Közös Önkormányzati
Hivatalt.
3.A képviselő-testület az erről szóló Alapító okiratot a
határozat melléklete szerinti tartalommal adja ki,
egyidejűleg felhívja a jegyzőt, hogy a bejegyzési eljárást
a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságánál
kezdeményezze.

Felelős: Gedei Zoltán polgármester,
Dr. Balázs László jegyző
Határidő. 2012. december. 31.
62/2012. (XII.13.) KT.határozat melléklete

A VÁMOSGYÖRKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Visznek Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 8. §-ának (1) bekezdése b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdésében
foglaltak alapján a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát (a
továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei:
1.1. A költségvetési szerv neve:
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
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1.2. Székhelye:
Telephelye (kirendeltsége):

3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
3293. Visznek, Szabadság út 63.

2. A költségvetési szerv alapító szervei:
- Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3291. Vámosgyörk, Petőfi út 25.
- Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3293. Visznek , Szabadság út 63.
3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. (Mötv. 84. §-ának (1)
bekezdése)
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakágazat:
841105

helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Szakfeladatok:
811000

építményüzemeltetés

821900

fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

841114

országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115

önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116

országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841117

európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126

önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841127

helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133

adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841173

statisztikai tevékenység

841901

önkormányzatok és társulások elszámolásai

841906

finanszírozási műveletek

841907

önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841908

fejezeti és általános tartalékok elszámolása

842421

közterületek rendjének fenntartása
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890442

foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

890441

foglalkozást helyettesítő
közfoglalkoztatása

támogatásra

jogosultak

rövid

időtartamú

5. A költségvetési szerv illetékességi területe:
Vámosgyörk és Visznek községek közigazgatási területe.
6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
7. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
- Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal
3291. Vámosgyörk , Petőfi S. út 25.
- Tarnaörs-Visznek Körjegyzőség
3294. Tarnaörs , Erzsébet út 13.

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző.
A jegyzőt a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok
polgármesterei a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 247. §-ában foglalt
eljárás alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött
megállapodásban foglaltak figyelembe vételével határozatlan időtartamra nevezik ki.

10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Kttv. szerinti közszolgálati
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő technikai
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alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak.
11. Átmeneti rendelkezések:
A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok
polgármesterei a Mötv. 83.§ b) pontjának megfelelő alkalmazásával
megállapodhatnak, hogy a megszűnő polgármesteri hivatal jegyzőjét, a létrejövő
közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként - annak egyetértésével - foglalkoztatják.
A közös önkormányzati hivatal jegyzője – a Mötv.-ben meghatározottak
figyelembe vételével – dönthet arról, hogy a megszűnő jogelődökben (polgármesteri
hivatalban és körjegyzőségben) közszolgálati jogviszonyban állókat a közös
önkormányzati hivatalban tovább foglalkoztatja.
12. Záró rendelkezések:
Az Alapító Okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. Az Alapító Okirat hatályba lépése
értelmében a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. napjával jön létre
és azzal a nappal kezdi meg működését.
Vámosgyörk, 2012. december 13.
Gedei Zoltán
Polgármester
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
a költségvetési szerv irányító szervének
vezetője
Visznek, 2012. december 13.
Fodor János
polgármester
Visznek Községi Önkormányzat

ZÁRADÉK
Jelen Alapító Okiratot a Mötv. 85. §-ának (1) bekezdése alapján
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2012. (XII.13.) KT.
határozatával,
Visznek
Községi
(XII.13.)KT.határozatával
adta ki.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

117/2012.

Az alapító okiratot a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Vámosgyörk, 2012. december 13.

Visznek, 2012.december 13.
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Dr. Balázs László
jegyző
Vámosgyörk Községi Önkormányzat

Dr. Bugyi Csaba
körjegyző
Visznek Községi Önkormányzat

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:
1/ Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
117/2012. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal megalapításáról
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2011. évi CLXXXIC. tv. 85. §. (1) bekezdésében
foglaltak alapján, Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületével
megállapodva, 2013. január 1. napjától Közös Polgármesteri
Hivatalt hoz létre, amelynek székhelytelepülése Vámosgyörk Község.
Visznek Községben – a közös hivatal által létrehozott – állandó
kirendeltség fog működni.
2. A fentiekre tekintettel Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete Visznek Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének egyetértésével 2013. január 1. napjától –
jogutódlással- megalapítja a Vámosgyörki Közös Önkormányzati
Hivatalt.
3.A képviselő-testület az erről szóló Alapító okiratot a
határozat melléklete szerinti tartalommal adja ki,
egyidejűleg felhívja a jegyzőt, hogy a bejegyzési eljárást
a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságánál
kezdeményezze.

Felelős: Fodor János polgármester,
Dr. Bugyi Csaba körjegyző
Határidő. 2012. december. 31.
117/2012. (XII.13.) KT.határozat melléklete

A VÁMOSGYÖRKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Visznek Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 8. §-ának (1) bekezdése b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdésében
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foglaltak alapján a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát (a
továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint állapítja meg:
2. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei:
2.1. A költségvetési szerv neve:
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2.2. Székhelye:
Telephelye (kirendeltsége):

3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
3293. Visznek, Szabadság út 63.

2. A költségvetési szerv alapító szervei:
- Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3291. Vámosgyörk, Petőfi út 25.
- Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3293. Visznek , Szabadság út 63.
13. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. (Mötv. 84. §-ának (1)
bekezdése)
14. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakágazat:
841105

helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Szakfeladatok:
811000

építményüzemeltetés

821900

fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

841114

országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115

önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116

országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841117

európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126

önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841127

helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133

adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
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841173

statisztikai tevékenység

841901

önkormányzatok és társulások elszámolásai

841906

finanszírozási műveletek

841907

önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841908

fejezeti és általános tartalékok elszámolása

842421

közterületek rendjének fenntartása

890442

foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

890441

foglalkozást helyettesítő
közfoglalkoztatása

támogatásra

jogosultak

rövid

időtartamú

15. A költségvetési szerv illetékességi területe:
Vámosgyörk és Visznek községek közigazgatási területe.
16. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
17. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
- Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal
3291. Vámosgyörk , Petőfi S. út 25.
- Tarnaörs-Visznek Körjegyzőség
3294. Tarnaörs , Erzsébet út 13.

18. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

19. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző.
A jegyzőt a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok
polgármesterei a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 247. §-ában foglalt
eljárás alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött
megállapodásban foglaltak figyelembe vételével határozatlan időtartamra nevezik ki.
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20. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Kttv. 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.
21. Átmeneti rendelkezések:
A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok
polgármesterei a Mötv. 83.§ b) pontjának megfelelő alkalmazásával
megállapodhatnak, hogy a megszűnő polgármesteri hivatal jegyzőjét, a létrejövő
közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként - annak egyetértésével - foglalkoztatják.
A közös önkormányzati hivatal jegyzője – a Mötv.-ben meghatározottak
figyelembe vételével – dönthet arról, hogy a megszűnő jogelődökben (polgármesteri
hivatalban és körjegyzőségben) közszolgálati jogviszonyban állókat a közös
önkormányzati hivatalban tovább foglalkoztatja.
22. Záró rendelkezések:
Az Alapító Okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. Az Alapító Okirat hatályba lépése
értelmében a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. napjával jön létre
és azzal a nappal kezdi meg működését.
Vámosgyörk, 2012. december 13.
Gedei Zoltán
Polgármester
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
a költségvetési szerv irányító szervének
vezetője
Visznek, 2012. december 13.
Fodor János
polgármester
Visznek Községi Önkormányzat

ZÁRADÉK
Jelen Alapító Okiratot a Mötv. 85. §-ának (1) bekezdése alapján
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2012. (XII.13.) KT.
határozatával,
Visznek
Községi
(XII.13.)KT.határozatával

Önkormányzat

Képviselő-testülete

117/2012.
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adta ki.
Az alapító okiratot a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Vámosgyörk, 2012. december 13.

Dr. Balázs László
jegyző
Vámosgyörk Községi Önkormányzat

Visznek, 2012.december 13.

Dr. Bugyi Csaba
körjegyző
Visznek Községi Önkormányzat

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:
1/ Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

A harmadik napirendi pont tárgya: a Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal megszüntetése,
a megszüntető okirat elfogadása
Gedei Zoltán polgármester: a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy a vámosgyörki
képviselők megkapták írásban a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és határozati
javaslatot.
Miután a napirendi ponthoz sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri a vámogyörki
képviselőket , hogy szavazzanak a vámosgyörki polgármesteri hivatal megszüntetéséről .
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
63/2012. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal megszüntetése,
a megszüntető okirat elfogadása
1.

Vámosgyörk
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 11. §-a alapján Vámosgyörk
Polgármesteri Hivatalt , mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervet 2012. december 31. napjával megszünteti. A Polgármesteri Hivatal
megszüntető okiratát a határozat melléklete szerint adja ki,
2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
14. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Hivatal használatában lévő vagyon,
valamint a Hivatal követeléseinek és kötelezettségeinek 2012. december
31-i fordulónappal történő leltározásáról,

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és
munkavállalóit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 58. §-a szerinti, a munkáltató személyében bekövetkező
jogutódlásról tájékoztassa.
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4.Vámosgyörk
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert
, hogy az intézmény költségvetési szervként való
megszüntetésével kapcsolatos értesítési, tájékoztatási kötelezettségének
tegyen eleget.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László (a 2-3 pont végrehajtásáért)
63/2012. (XII.13.) KT. határozat melléklete

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselőtestülete a Vámosgyörk Polgármesteri
Hivatalt , mint önkormányzati költségvetési szervet az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 11. § (3), (7) bekezdései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 14. § (2), (3) bekezdései alapján az alábbi
megszüntető okirattal megszünteti.
1.) A megszüntetett költségvetési szerv neve:
Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal
2.) A megszüntetett költségvetési szerv székhelye:
3291 Vámosgyörk , Petőfi S. út 25.
3.) A megszüntetett költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló szerve:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
4.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
5.) A megszüntető szerv neve:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
6.) A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (3), (7) bekezdése alapján a
vagyoni jogok, illetve kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv
jogutódja a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal (3291 Vámosgyörk , Petőfi
S. út 25.)

17

7.) A megszüntetett költségvetési szerv vagyona felett rendelkezésre jogosult:
A megszüntetett költségvetési szerv által használt ingatlan és ingóságok esetében a
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal .
8.) A megszüntetett költségvetési szerv valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénzvagy pénzben kifejezett tartozásai:
A megszüntetett költségvetési szerv vonatkozásában a megszüntető okirat elfogadása
napjáig fennálló elismert vagy nem vitatott pénz-, pénzben kifejezett tartozás nincs. A
megszüntető okirat hatályba lépéséig terjedő időben keletkezett pénztartozásokra a
jogutódlás szabályai az irányadók.
9.) A megszüntetés oka:
2013. január 1. napjával közös önkormányzati hivatal alapítása
10.) A megszüntetett költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása:
A közfeladatokat 2013. január 1-től a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
látja el.
11.) A költségvetsi
intézkedések :

szervnél

foglalkoztatottakkal

kapcsolatos

munkáltatói

A költségvetési szervnél valamennyi foglalkoztatott a jogutód intézménynél kerül
továbbfoglalkoztatásra .
12.) A megszüntetett költségvetési szerv utolsó kötelezettségvállalásának határideje:
2012. december 31.
13.) A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja:
2012. december 31.
14.) A költségvetési szerv megszűnésének módja :
Általános jogutódlással ( összeolvadással)
A megszüntető okirat az aláírását követő napon lép hatályba, a megszüntetett önkormányzati
költségvetési szerv alapító okirata 2012. december 31. napján hatályát veszti.
Záradék:
A Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal
megszüntető okiratát Vámosgyörk Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-án kelt 63/2012 (XII.13.) testületi
határozatával, a megszüntető okirat aláírását követő napi hatállyal hagyta jóvá. Ezzel
egyidejűleg hatályát vesztette Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2009.(VI. 05.) , 95/2009.(XII. 14.) , 6/2012. ( III.06.) számú képviselő-testületi
határozatokkal módosított 9/2008. (II. 4.) számú , a megszüntetett intézmény alapító okiratát
jóváhagyó képviselő-testületi határozata.
Vámosgyörk , 2012. december 13.
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Vámosgyörk Községi Önkormányzat
.…………….………
Gedei Zoltán
Polgármester
2012. december 13. napján ellenjegyzem:
…………………………………….
Dr. Balázs László
jegyző
A negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester : tájékoztatja a testületeket, hogy mint a közös önkormányzati
hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei a Mötv. 83.§ b) pontjának megfelelő
alkalmazásával - megállapodnak Fodor János polgármester úrral ,hogy a megszűnő
Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal jegyzőjét Dr. Balázs Lászlót annak egyetértésével a
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal (3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25. )
jegyzőjeként foglalkoztatják tovább.
Ezen megállapodásuk alapján Gedei Zoltán polgármester mint a Vámosgyörki Közös
Önkormányzati Hivatal irányító szervének vezetője 2013. január 1-től határozatlan időre
kinevezi Dr. Balázs László jegyzőt a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
vezetőjének. (A megállapodás ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A tájékoztatást a testületek egyhangúlag tudomásul vették.
A napirendhez kapcsolódóan további kérdés , hozzászólás nem hangzott el .
Gedei Zoltán polgármester: reméli ,hogy a most meghozott döntések mindkét település javára
vállnak . Kéri a képviselőket , hogy ismerkedjenek egymással és egymás településeivel.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 17.50 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgámester

Dr. Balázs László
jegyző

Fodor János
polgármester

Dr. Bugyi Csaba
körjegyző
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