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Jegvz kiinvv
Késziitt: Murony Kcizség Önkorm ányzata Képvisel -testriletének és Tárhos Kcizség
Önkormányzata Képvisel -testtiletének 20t2. december 27.-én megtartott kcizos testtileti
tilésér l.

Az iilés helve: Önkorm ányzat tanácsko z terme (Murony, Foldvári u. 1 .)

Az iilés elniikei:
Fekete Ferenc Zo|tén Murony kozség polgármestere
Hornok Sándor Tarhos kozség polgármestere

Jelen vannak Muronv Kiizség Önkormánvzata részér l:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Fekete Zo|tán Ferenc képvisel

i'"1'li'"::::'iy:iöi*:iJise1
Pocsai Imre képvisel

Jelen vannak Tarhos Kiizség Önkormánvzata részér l:

Hornok Sándor polgármester
Dr. Halász István képvisel
Szilágyi Anik alpolgármester

Tanácskozási ioggal részt vett:
Dr. Baji Mihály kcirjegyz

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel kciszcinti Hornok Sándort, Tarhos k<izség
polgármesterét, Tarhos és Murony Kozség Önkorrnányzatának Képvisel -testtiletét valamint
Dr. Baji Mihály koqegyzot.
Megállapítja, hogy az Íilés határozatképes. Megállapítja, hogy az iJlésr l távol van Buzgán
Mihály képvisel , illetve Dr.Lázár Magdolna Csilla alpolgármester. Az tilést megnyitja.
A jegyzokonyvet Murony Kozség Önkorm ányzata részérol Ladányi Veronika vezeÍi,
jegyzokcinyv hitelesít knek Fekete Zoltán Ferenc és LadányiLászl né képvisel ket javasolja.
Fekete Ferenc Zoltén polgármester kéri a képvisel _testtiletet, hogy a hitelesít k személyér l
szavazzanak.

Murony Ktizség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete 5 igen szavazattal - ellens zavazat és
tart zkodás nélktil - a hitelesít személyére tett javaslatot elfogadja.

Fekete F'erenc ZoltánMurony kcizség polgármestere ismerteti a napirendi pontot, kéri Murony
Ktizség Önkormányzatának Képvisel -testtiletét, hogy a napirendi pontr l szavazzanak.

Murony Kozség Önkorm ényzat Képvisel -testtilete 5 igen szavazattal ellenszav azat és
tart zkodás nélktil - a napirendi pontot elfogadj a megtárgyalásra.



Napirendi pont:

1.1 Kozos onkormfnyzati hivatal II.

El ad : Dr. Baji Mihály jegyzo

Hornok Sándor polgármester: Tisztelettel koszonti Fekete Ferenc Zoltán Murony kozség
polgármesterét, Murony és Tarhos Kozség Önkormányzatának Képvisel -testiiletét valamint
Dr. Baji Mihály korjegyzot.
Megállapítja, hogy aZ tilés határozatképes. Megállapítja, hogy aZ tilést l távol van Bunta
Ferenc, valamint Erd sné Bodor Tiinde képvisel k. Az iilést megnyitja. Jegyzokonyv
hitele sít nek S zil ágyi Anik képvi sel t j avasolj a.

Hornok Sándor polgármester kéri a képvisel -testtiletet, hogy a hitelesít személyér l
szavazzanak.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete 3 igen szavazattal ellenszav azat és
tart zkodás nélktil _ a hitelesíto személyére tett javaslatot elfogadja.

Hornok Sándor polgármester kéri Tarhos Kozség Önk ormányzat Képvisel -testtiletét, hogy a
napirendi pontr l szavazzanak.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete 3 igen szavazattal ellenszav azat és

tart zkodás nélktil - a napirendi pontot elfogadj a megtárgyalásra.

Hornok Sándor polgármester átad1a a sz t Murony kozség polgármesterének.

I.lK z s iinkormányzati hivatal II.

El ad : Dr. Baji Mihály jegyz

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Atad1a a sz tDr. Baji Mihály korjegyz nek.

Dr. Baji Mihály kc'rjegyz : Elmondja, hogy a képvisel -testtiletek a témát métr térgyalták a
novemberi testtileti tiléseiken, és felhatalmazást adtak a polgármestereknek arra, hogy
tátrgyal1anak a kozos hivatal létrehozásétr 1', amely azMÓtv. rendelkezései alapjanjanuár 1.

napját l a 2000 f lakosságszám alatti onkormányzatoknak kcitelez . A jogszabályi
rendelkezések alapján a korjegyzoség 2012. december 31. napjával megszunik - és bár a

tcirvény a|apjan 2013. március 2. napj áig ráérnének az onkormányzatok a kozos hivatalr l
d nteni -, a gclrdtilékeny indulás miatt a k zos hivatal létrehozásar l dontenének2}l3. januán

1. napjával. Egyébként már ez volt a koncepci a novemberi tiléseken is, és abban a

szerencsés helyzetben van Tarhos, hogy a mostani el terjesztéseket mát egyedtil is
me gtárg y alta decembe r 20 -i iilésén.
A fentiek alapján az elso dontést a kcirjegyzoség megsztintetésér l kellene hozni, majd a
társulási megállapodásr l kellene dcinteni. Az el terjesztett társulási megállapodás a
korjegyz ség létrehozásár l sz l társulási megállapodás sémájára késztilt, viszont a
j o gszab áIy i v áIto zás o k átv ezetésre ke rtiltek b enne .

A harmadik dontés a kcizos cinkormányzati hivatal alapításár l sz l okirat elfogadása lenne, a
negyedik pedig aZ t hivatal szMsz-ének elfogadása. Az i$ sZMsZ is a kcirjegyzoség
sZMsZ-ére has onl ít, átve zetv e b enne a j o gszab áIy i v áIto zások.



Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkciszoni a sz beli kiegészítéseket, aki akar,kérdezzen
nyugodtan.

Dr. Baji Mihály korjegyz : Elmondja további kiegészítésként' hogy a dolgoz k jogviszonya
folyat dna, miután a kcirjegyz ség jogut dlással sztínne meg. A jogut dlásr l a dolgoz k az
írásbeli értesítést a jogszabályban meghatározott id n beltil megkapják. A jegyzo esetében
pályázati kiírás nélktil van lehet ség a jogviszony folyatására, bízik a jciv beni
egytittmtikodésben.
Két dolgoz t a jarási hivatal január l. rcpját l elvisz, és miután az irj kciltségvetési torvény az
el zetes számítások szerint majdnem 7 koztisztvisel foglalkoztatását támogat1a, ezért a
feladatok optimális elosztása mellett lehet ség van létszámfejlesztésre is. A fentiekre val
tekintettel Tarhoson egy Mt. hatályaalátartoz dolgoz t ki lehetneveznikoztisztviselonek.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnok: A létszám esetében akkor pontosan mi várhat ?

Dr. Baji Mihály korjegyz : Elmondja további kiegészítésként, hogy január 1-jét l a tarhosi
kinevezéssel egy t 7 fo koztisztvisel dolgozik a két telepiilésen. Úgy lát1a, hogy az állami
támogatás lassan orientálj a a kozos hivatalt létrehoz onkormányzatokat az egyséees hivatal
mtikodtetésére' jelenleg még enged bizonyos párhuzamosságot. Miután jciv re a finanszírozás
vfuhat an szigorribb lesz, ezért alétszám-fejlesztés határozott idejtí lehet' 2013. december 31.
napjáigtarthat. Kéri, hogy az SZMSZ-ben maximálisan 10 fib (Murony: 6 fo, Tarhos: 4 t )
kertiljcin meghatározásra, a lényeg az, hogy az áI|ami támogatáson feltil - amely az elozetes
számítások szerint majd 30 MF't az cinkormányzatok'nak támogatást, pénzt ne kelljen
beftzetnitik. A 10 fo a maximális plafon lenne, évkozben a tényleges létszámnak megfelel en
m dosításrakeriil az SZMSZ.
Elmondja, hogy az uj hivatal nevét az uj onkormányzati torvény határozza meg: Muronyi
Kozcis Önkorm ányzati Hivatal.

Hornok Sándor polgármester: Megkciszoni a kiegészítést, érdekl dik, hogy a Tarhosi
képvisel -testiilet részérol van-e kérdés?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben az írásos anyaggal, valamint a sz beli
kiegészítéssel egyetértenek, kérem kézfelemeléssel jelezzék El szor szavazzutk a
korjegyz ség megsztintet okiratár l

Murony Kcizség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete 5 igen szavazattal - ellenszav azat és
tart zkodás nélki| - az a|ábbihatározatothozza:

1'08 l20I2. (XII. 27 .\ Kt. határozat

Murony Kozség Önkorm ányzata Képvisel _testiilete a
Murony _ Tarhos Kozségek Korjegyz ségének 2012.
december 3 1. napjával tortén megsztintetésével egyetért,
a Korj e g y zosé g me gsztintet okiratát elfo gadj a.

Felel s: Dr. Baji Mihály kcirjegyz
Határid : értelem szerint



Fekete Ferenc Zoltrán polgiáÍmester: Szavazzrlt'lk a köztis önkormiányzati hivatal létrehozó
trírsulási megállapodás elfo gadásí,ról.

Murony Község Önkormrínyzat Képviselő-testiilete 5 igen szavazaÍlal _ ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi hatérozatot hozza;

109 l 20t2. (XII. 27.\ Kt. határ ozat

Murony Község Önkorményzata Kepvíselő-testiilete a
Muronyi Közös onkormányzati Hivatal lénehozétsfua
irányuló társulási megállapodást elfogadja.

Felelős: Dr. Baji MihríLly körjegyzó
@dé': értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltrín polgármester: Szavazzllttk a közös önkormrínyzati hivatal Alapító
okiratrínak elfo gadásríról.

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testíÍlete 5 igen szavazattal - el1enszavazat és
' |arIózkodás nélkül - az alábbi határo zAtoI hozza''

Il0 l 2012. (XII. 27 .'l Kt. határ ozat

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testiilete a
Muronyi Közös Önkormárryzati Hivatal Alapító okiratát
elfogadj a.

Felelős: Dr. Baji Miháy kd{egyző
Határidő: értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szavazzunk a kcizos cinkormányzati hivatal Szervezeti és
Mrikodési SzabáIyzatának elfogadásár l, a sz beli kiegészítés szerint (maximálisan 10 f
(Murony: 6 fo,Tarhos: 4 f )).

Murony Kcizség Önkorm ényzat Képvisel -testiilete 5 igen szavazattal ellenszav azat és
tart zkodás nélktil - az alábbi batátrozatothozza:

l1|l2012. (XII.27.\ Kt. határozat

Murony Kozség Önkorm ányzata Képvisel _testtilete a
Muronyi Kcizos Önkorm ányzati Hivatal Szetvezeti és
Mtík dési Szabá|yzatát maximálisan 10 f vel (Murony: 6
fo, Tarhos: 4 fo) elfogadJa.

Felel s: Dr. Baji Mihály korjegyz
Határid z értelem szerint

Hornok Sándor polgármester: Amennyiben aZ írásos anyaggal, valamint a sz beli
kiegészítéssel egyetértenek, a korábbi dontéstink meger sítéseképpen Murony-Tarhos



K zségek Korjegyzoségének 2012. december 31. napjával tortén megsztintetését, valamint a
megsztintet okiratot elfo gadj a, kére m kézfelemeléss el je\ezzék.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testrilete 3 igen szavazatta| ellenszav azat és
tart zkodás nélkij,l - az alábbi határozatothozza:

9412012. (XII.27.) Kt. határozat

Tarhos Kozség Önkorm ányzata Képvisel -testtilete a
8712012. (XII. 20.) Kt. határozatát meger sítve Murony _

Tarhos Ktizségek Kcirjegyzoségének 2012. december 31.
napjáva| tortén megsztintetésével egyetért ) a
Kcirj e gy zo sé g me gsztintet okiratát elfo gadj a.

Felel s: Dr. Baji Mihály kcirjegyz
Határid : értelem szerint

Hornok Sándor polgármester: Szavazzuttk a k zos nkormányzati hivatal léttehoz társulási
megállapodás elfogadásár l.

Tarhos Kozség onkorm ányzat Képvisel -testtilete 3 igen szavazattal ellenszav azat és
tart zkodás nélkil - az alábbihatározatothozza:

9512012. (XII.27.\ Kt. határozat

Tarhos Kozség Önkorm ányzata Képvisel _testtilete a
88l20I2. (XII. 27 .) Kt. határozatát meger sítve a Muronyi
Kozos Önkorm ányzati Hivatal létrehozására irányul
társulási megállapodást elfogadj a.

Felel s: Dr. Baji Mihály korjegyz
Határid z értelem szerint

Hornok Sándor polgármester: Szavazzunk a kozcis nkormányzatihivatal Alapít okiratának
elfogadásár l.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete 3 igen szavazattal ellenszav azat és
tart zkodás nélkul - az alábbi hatálrozatothozza:

9612012. (XI|.27.\ Kt. határozat

Tarhos Kcizség Önkorm ányzata Képvisel _testtilete a
8912012. (XII. 27.) Kt. hatérozatát meger sítve a Muronyi
Kozos Önkormányzati Hivatal Alapít okiratát elfogadja.

Felel s: Dr. Baji Mihály kcirjegyz
Határid : értelem szerint



Hornok Sándor polgármester: Szavazzunk a kcizos onkormányzati hivatal Szervezeti
Mtikodési Szabályzatának elfogadásár l, a sz beli kiegés zités szerint (maximálisan 10
(Murony: 6 fo,Tarhos: 4 f )).

Tarhos Kcizség Önkorm ányzat Képviselo-testtilete 3 igen szavazattal ellenszav azat és
hrt zkodás nélki| - az a|ábbihatározatothozza:

97l20l2. (XII.27.\ Kt. határozat

Tarhos Kcizség Önkorm ányzata Képviselo_testtilete a
9012012. (XII. 27.) Kt. határozatát kiegészítve a Muronyi
Kozcis Önkorm ányzati Hivatal Szervezeti és Mtikodési
Szabályzatátmaximálisan 10 fovel (Murony:6 fo, Tarhos:
4 f ) elfogadja.

Felel s: Dr. Baji Mihály kcirjegyz
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán Murony kozség polgármestere megkoszoni a részvételt, és más
hozzász lás hiányában a kcizos testtileti tilést bezarja.

Hornok Sándor Tarhos Kcizség polgármestere megkciszcini a részvételt, és a kozcis testtileti
iilést bezárja.
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