JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Nagykarácsony
Község Önkormányzata Képviselőtestületével Előszálláson a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében 2013. február 18-án 17,00 órai kezdettel megtartott együttes nyílt
üléséről
Jelen vannak:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata részéről:
1)
2)
3)
4)
5)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István képviselő,
Jákli Ferencné képviselő,
Magyari Ferenc képviselő
Stadler Gábor képviselő

Nagykarácsony Község Önkormányzata részéről:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Scheier Zsolt polgármester,
Besenyei János képviselő,
Dukai László képviselő,
Fülöp Lajosné alpolgármester,
Papp László képviselő,
Ragó József képviselő

Tanácskozási joggal:
1.) Dr. Jenei Zsuzsanna Előszállás Nagyközség Jegyzője,
2.) Szabóné Nyigrényi Judit Nagykarácsony Község jegyzője
Igazoltan távol:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata részéről:
1) Farkas András képviselő,
2) Radák Kálmán képviselő
Nagykarácsony Község Önkormányzata részéről:
1) Mergl István képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm Scheier Zsoltot, Nagykarácsony Község
Polgármesterét, Előszállás és Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestületének
megjelent tagjait, dr. Jenei Zsuzsanna jegyzőt, Szabóné Nyigrényi Judit jegyzőt az együttes
nyílt ülésen.
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Megállapítom, hogy Előszállás Nagyközség Képviselőtestülete részéről a képviselők 5 tagjának
jelenlétével az együttes nyílt ülés határozatképes, az együttes nyílt ülést megnyitom. Javaslatot
teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire dr. Ecsedi András István és Jákli Ferencné
képviselők személyében.
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a jegyzőkönyv hitelesítők
személyével 5 igen szavazattal egyetértett.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett egyetlen napirendi pont
tárgyalását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a mai ülés napirendjét?
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
33/2013.(II.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2010.(XI.1.) ÖK. számú
rendelete (továbbiakban: Rendelete) 4. §. (2) d.) pontja alapján a
polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontot a Rendelete 4. §
(3) bekezdésében biztosított hatáskörében elfogadja:
NAPIREND
1.) Közös Önkormányzati Hivatal alakítása Nagykarácsony Község
Önkormányzatával
Előadó: Farkas Imre Előszállás Nagyközség Polgármestere
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 18.
Farkas Imre polgármester: átadom a szót Scheier Zsoltnak, Nagykarácsony Község
Polgármesterének.
Scheier Zsolt polgármester: köszöntöm a képviselőtestületek tagjait, Előszállás Nagyközség
polgármesterét, és jegyzőnőket. Szeretném megköszönni azt a pozitív hozzáállást, amit
Előszállás Önkormányzatának Képviselőtestülete tanúsított a közös hivatal létrehozásában.
Nagyon jó érzés volt, hogy semmiféle negatív dolgot nem tapasztaltunk, a pozitív hozzáállás
megmaradt Előszállás részéről, holott komolyan érinti Előszállás Önkormányzatának
költségvetését, hogy Nagykarácsony Önkormányzata közös hivatalt szeretne alakítani
Előszállással.
Az önkormányzati törvény negatív oldala, hogy az a település, aki tulajdonképpen „megússza”,
hogy nem csatlakozik, maradhat az előírt költségvetésénél, a normatívájánál, mint önálló
hivatal. Viszont, ha egy másik hivatal csatlakozik hozzá, jelentős összeggel kell kiegészítenie
a költségvetését. Ez a megállapodás is arról szólt volna, hogy Előszállásnak hozzá kellett volna
nyúlnia a költségvetéséhez, ebben Előszállás Önkormányzata nagyon pozitív volt, ezt nagyon
szépen köszönöm.

3
Megállapítom, hogy Nagykarácsony Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 fő képviselő
jelenlétével határozatképes, 1 fő képviselő igazoltan van távol, Mergl István jelezte, hogy
betegsége miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Felkérem Fülöp Lajosné és Papp László
képviselőket az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére.
Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jegyzőkönyv hitelesítők
személyével 6 igen szavazattal egyetértett.
Scheier Zsolt polgármester: javasolom a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását, ami
közös önkormányzati hivatal alakítása Előszállás Nagyközség Önkormányzatával, kérem a
képviselőtestületet, fogadja el a napirendet.
Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta az együttes nyílt ülés napirendjét.
Scheier Zsolt polgármester: ezt követően átadom a szót Farkas Imrének, Előszállás
Polgármesterének.
II. Napirend tárgyalása
1.) Közös Önkormányzati Hivatal alakítása Nagykarácsony Község Önkormányzatával.
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: bárhogyan is alakul a jövő, úgy gondolom, eddig is nagyon jól együtt
tudtunk működni Nagykarácsonnyal, bízom benne, hogy ez a jövőben sem fog változni. Azt
kértem polgármester úrtól is, hogy ez a jó kapcsolat ne változzon, ha bármilyen problémája van
polgármester úrnak, forduljon hozzám.
Néhány határozatot a mai együttes ülésen meg kell hoznunk, ami biztosíték lehet arra, hogy a
jövő nem bizonytalan, és valamilyen irányban elindulunk. Bízom benne, hogy ez az irány jó
lesz mindenki számára.
Első határozati javaslatom: a határozati javaslat lényege, hogy közösen megállapodunk abban,
hogy Előszállás Nagyközség Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását határozza el. A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására 2013. február 26-ával, azzal a kitétellel, hogy
amennyiben február 25-éig Nagykarácsony Önkormányzata és Daruszentmiklós
Önkormányzata között nem jön létre közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló aláírt
megállapodás. Kérdésem, ki ért egyet a határozati javaslatban foglaltakkal?
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
34/2013.(II.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az „Előszállási
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodás
megkötésére, s kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó előterjesztést, melyben
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
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1. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében foglalt feladatai
közös ellátására Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestületével 2013. március
1-jei hatállyal, határozatlan időtartamra „Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására és működtetésére” Megállapodást köt.

2. A Képviselőtestület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megállapodásban
foglaltakat jóváhagyja, felhatalmazva a polgármestert annak aláírására.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást 2013. február 26.
napján írja alá, amennyiben 2013. február 25. napjáig Nagykarácsony Község Önkormányzat
Képviselőtestülete és Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestülete között nem
jön létre Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására szóló aláírt Megállapodás.
II.

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló 2011.
évi CXCV. tv. – Áht. – 8. § (1) bekezdése b) pontja szerint közösen létrehozott, alapított
Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az „államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet 4. § (1) bekezdése c) pontjában
foglaltak alapján rögzíti, hogy:
az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve: Előszállás Nagyközség
Önkormányzata Képviselőtestülete, 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 előirányzatai megállapítására, s éves költségvetési
beszámolója elfogadására Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és
Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete együttesen jogosultak.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 26. (a megállapodás aláírására)
Farkas Imre polgármester: szintén határozathozatal szükséges Előszállás Nagyközség
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról. Azok a változások
kerültek átvezetésre, amelyek a közös hivatal felállítása miatt szükségesek. Ez szintén akkor
lép hatályba, ha Nagykarácsony és Előszállás által aláírt megállapodás lesz érvényes.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

5

35/2013.(II.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az Előszállás
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselőtestület Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát Módosító Okirat tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát Módosító Okirat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Előszállási Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére kötött Megállapodás 5. pontjában
foglaltaknak megfelelően az Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát 2013. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az Alapító Okirat bevezetője hatályát veszti, helyébe az alábbi bevezető lép:
„Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete és Nagykarácsony
Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. §-ában, valamint a szakfeladatrendről
és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben
foglaltak alapján az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a
következők szerint határozza meg:”

2.

Az Alapító Okirat 1. pontjában a költségvetési szerv neve „Előszállási Közös
Önkormányzati Hivatal” megnevezésre módosul.

3.

Az Alapító Okirat 2. pontja címe kiegészül a „telephelye” mondatrésszel, egyidejűleg a
„2424 Előszállás, Fő tér 3.” cím a 2. pont „Székhelye” című 2.1. pontjává válik, melyet
követően kiegészül az alábbi 2.2. ponttal:
„2.2.

4.

Telephelye: állandó jelleggel működő kirendeltsége:
Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykarácsonyi Kirendeltsége
2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. sz. „

Az Alapító Okirat 3. pontja szövegezése a címet követően hatályát veszti, helyébe az
alábbi szövegezés lép:
„A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. –
84. 0 (1) bekezdése alapján Előszállás Nagyközség Önkormányzata és Nagykarácsony
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Község Önkormányzata működésével, valamint az Önkormányzatok polgármesterei,
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az Önkormányzatok
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.”
5.

Az Alapító Okirat 4. pontja „Alaptevékenysége” címe hatályát veszti, helyébe „A
költségvetési szerv szakágazati besorolása, alaptevékenységei:” cím lép, egyidejűleg a
„841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége” a 4. pont „Szakágazati besorolása” című 4.1. pontjává válik, melyet követő
táblázat „Alaptevékenységei” címmel a 4. pont 4.2. pontjává válik, egyidejűleg a
szakfeladatok száma és megnevezése 4.2.1.-4.2.10. számozást nyernek.

6.

Az Alapító Okirat 5. pontja „Illetékessége” címe hatályát veszti, helyébe a „A
költségvetési szerv illetékességi területe” cím lép, egyidejűleg a szövegezése 5.1. pont
számozást nyer, melyet követően kiegészül az alábbi 5.2. ponttal:
„5.2.

7.

Nagykarácsony Község közigazgatási területe”

Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 6. ponttal, mellyel a 6. pont számozása 7. pontra
módosul:
„6. A költségvetési szerv alapító és fenntartó szerveinek neve, székhelyei:
6.1. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
2424 Előszállás, Fő tér 3. sz.
6.2. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. sz.”

8.

Az Alapító Okirat 7. pont címe kiegészül „A költségvetési szerv” mondatrésszel, míg a
„szerv” szó „szerve” szóra módosul.

9.

Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 8. ponttal, mellyel az eredeti 7. -12. pont számozása
is módosul:
„8. Jelen Alapító Okirat módosítást elfogadó s a módosítással egységes szerkezetbe
foglaló határozat száma:
8.1. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 35/2013. (II.18.)
számú határozata
8.2. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 21/2013. (II.18.)
számú határozata”

10.

Az Alapító Okirat 9. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe a „közös önkormányzati
hivatal” megnevezés lép.

11.

Az Alapító Okirat kiegészül a „10. A költségvetési szerv gazdálkodása” címmel, melynek
az Alapító Okirat eredeti 8. pontja 10.1. pontjává, 9. pontja pedig 10.2. pontjává válik, s
ezen 10.2. pontban az „intézmény” megnevezés „költségvetési szerv” megnevezésre, míg
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a „15361741-2-07” adószám „15361741-1-07” adószámra módosul, s az „általános
szabályok szerinti adóalany” szövegrész törlendő.
A 10. pont kiegészül az alábbi 10.3. és 10.4. pontokkal:
„10.3. A költségvetési szerv önálló jogi személy: önállóan működő és gazdálkodó helyi
önkormányzati költségvetési szerv, mely önálló pénzintézeti számlával
rendelkezik.
10.4. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem végez. „
12.

Az Alapító Okirat eredeti 10. pontja és 11. pontja címet követő szövegezése hatályát
veszti, a 10. és a 11. pont címe a 11. pont címévé válik, mely 11. pontként kiegészül az
alábbi szövegezéssel:
„11.1.

A Jegyző kinevezési rendje:

11.1.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati
eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Előszállás
Nagyközség Önkormányzata polgármestere látja el.
11.1.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011.
évi CXCIX. tv. 247. § (1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól
felmentés nem adható.
11.1.3. A Jegyzőt Előszállás Nagyközség Önkormányzata polgármestere és
Nagykarácsony Község Önkormányzata polgármestere együttesen nevezi ki
lakosságarányos többségi döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.
11.1.4. A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Előszállás Nagyközség
Önkormányzata polgármestere gyakorolja.
11.1.5. Az Alapító Okirat 2013. március 1-jei hatályú módosítása a kinevezett
jegyző kinevezését, közszolgálati jogviszonyát nem érinti.
11.2. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
11.2.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony,
melyre „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény –
Kttv. – rendelkezései az irányadók.
11.2.2. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési
szervet a Jegyző vezeti és képviseli.”
13.

Az Alapító Okirat 12. pontja címe kiegészül „A költségvetési szerv alapfeladatai
megvalósítását szolgáló vagyon, s” mondatrésszel, melyet követően a 12. pont
szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:
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„12.1. az előszállási 1414/1hrsz-ú, 2424 Előszállás, Fő tér 3. sz. alatti, a költségvetési
szerv székhelye elhelyezését biztosító ingatlanban lévő hivatali helyiségek a
bennük lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, együtt Előszállás Nagyközség
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik.
12.2. a nagykarácsonyi 104/10 hrsz-ú, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. sz.
alatt fekvő, a költségvetési szerv kirendeltsége elhelyezését biztosító ingatlanban
lévő hivatali helyiségek, a bennük lévő berendezésekkel, felszerelésekkel,
ingóságokkal együtt Nagykarácsony Község Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában állnak.
A 12.1. és 12.2. pont alatti ingatlanok hivatali helyiségei és ingóságok tekintetében
a költségvetési szervet térítésmentes használati jog illeti meg.
A költségvetési szerv tulajdonában lévő eszközöket az ingóleltár tartalmazza.
2013. március 1-i hatállyal a költségvetési szerv általi beszerzésekből származó
vagyon a költségvetési szerv tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a
költségvetési szervet illeti meg. „

II.
A Képviselőtestület az Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát az I. pont szerinti módosítással az l. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes
szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, amennyiben 2013.
február 25-éig nem jön létre aláírt Megállapodás Nagykarácsony és Daruszentmiklós községek
között.
III.
1.

2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Előszállási Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodást, s Előszállás
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását,
továbbá a Módosító Okiratot és az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága
– 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére a változások átvezetése érdekében küldje
meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését.
Felelős:

Farkas Imre polgármester

Határidő:

döntést követő 3 munkanap

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”
szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
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Felelős:

Farkas Imre polgármester

Határidő:

2013. február 28.

Magyari Ferenc alpolgármester: tudomásom szerint felmerült, Nagykarácsony kifogásolta,
hogy Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal néven működne a közös hivatal,
Nagykarácsony neve miért nem szerepel a hivatal elnevezésében. Az a javaslatom, hogy ezt
esetleg lehetne módosítani.
Farkas Imre polgármester: ezt nem lehet megtenni, a közös hivatal elnevezését törvény írja elő.
Scheier Zsolt polgármester: ez valóban így van, az önkormányzati törvény nem engedi, hogy
Nagykarácsony neve szerepeljen a hivatal nevében. Ez ügyben felhívtam a Fejér Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottját, dr. Dorkota Lajos urat, ő tájékoztatott, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény nem engedi, nincs rá mód és lehetőség.
Tájékoztatott arról is, hogy több önkormányzat is sérelmezte, hogy a saját településük neve
miért nem szerepelhet a közös hivatal nevében. Azt javasolta, hogy levélben ezt jelezzük a
Kormánymegbízottnak, aki továbbítani fogja a parlamentnek, megpróbálják a
törvénymódosítást végigvinni.
Tisztelt Képviselőtestület! Elsőként szavazásra bocsátom azt a határozati javaslatot, amelyben
Nagykarácsony Önkormányzata Előszállás Önkormányzatával Közös Önkormányzati Hivatalt
hoz létre:
Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
19/2013.(II.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozat
Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az „Előszállási
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodás
megkötésére, s kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó előterjesztést, melyben
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.

1. Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében foglalt feladatai
közös ellátására Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével 2013. március
1-jei hatállyal, határozatlan időtartamra „Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására és működtetésére” Megállapodást köt.

2. A Képviselőtestület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megállapodásban
foglaltakat jóváhagyja, felhatalmazva a polgármestert annak aláírására.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást 2013. február 26.
napján írja alá, amennyiben 2013. február 25. napjáig Nagykarácsony Község Önkormányzat
Képviselőtestülete és Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestülete között nem
jön létre Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására szóló aláírt Megállapodás.
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II.
Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló 2011.
évi CXCV. tv. – Áht. – 8. § (1) bekezdése b) pontja szerint közösen létrehozott, alapított
Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az „államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet 4. § (1) bekezdése c) pontjában
foglaltak alapján rögzíti, hogy:
az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve: Előszállás Nagyközség
Önkormányzata Képviselőtestülete, 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 előirányzatai megállapítására, s éves költségvetési
beszámolója elfogadására Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és
Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete együttesen jogosultak.
Felelős: Scheier Zsolt polgármester
Határidő: 2013. február 26. (a megállapodás aláírására)
Scheier Zsolt polgármester: határozathozatal szükséges Nagykarácsony Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának megszüntetéséről. Kérem a képviselőtestülettől a
polgármesteri hivatal megszüntetéséről szóló okirat elfogadását.
Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
20/2013.(II.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozat
Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a
Nagykarácsonyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának
kiadására vonatkozó javaslatot.
I.

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló
2011. évi CXCV. tv. – Áht. – 11 § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva:
Nagykarácsonyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
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melynek székhelye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. – helyi önkormányzati
költségvetési szervet 2013. február 28.-napjával jogutódlással – ide nem érve a munkajogi
jogutódlást - megszünteti.

Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 2013. március 1-jei hatállyal
az Mötv. 85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal
látja el, mely a megszűnő Polgármesteri Hivatal jogutódja, ide nem értve a munkajogi
jogutódlást.
II.

A Képviselőtestület a Nagykarácsonyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megszüntető
okiratát – annak törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében – az alábbiakban
rögzített tartalommal állapítja meg:
Nagykarácsonyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
megszüntető okirata

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló
2011. évi CXCV. tv. – Áht. – 11. § (7) bekezdése, s az „államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról ” szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet – Ávr. – 14. § (2) – (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, mint önkormányzati
költségvetési szerv megszüntető okiratát 2013. február 28-i hatállyal az alábbiak szerint
állapítja meg:

1.

A költségvetési szerv neve:
székhelye:

2.

Nagykarácsonyi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal
2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

A megszüntető okiratot elfogadó határozat száma:
Nagykarácsony
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete 20/2013. (II.18.) számú
határozata.

3. A költségvetési szerv irányító szerve: Nagykarácsony
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete
2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.
4. A költségvetési szervet megszüntető szerv neve:
Nagykarácsony Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.
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5. A költségvetési szerv megszüntetése:
5.1. a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146/B. §
(1) bekezdése alapján történő megszűnését jelenti.
5.2. az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (2) és (3) bekezdése alapján
egyesítéssel: a Nagykarácsonyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Előszállás
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába– 2013. március 1-jei hatállyal
Előszállási Közös Önkormányzati Hivatalba – melynek székhelye: 2424 Előszállás,
Fő tér 3. - beolvadással szűnik meg.
Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 2013. március 1-jei hatállyal
az Mötv. 85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal látja
el.
6.

A megszűnés módja: jogutódos megszűnés – beolvadás.

7. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja:
7.1. A megszüntetett költségvetési szerv működési körében keletkezett jogai és
kötelezettségek tekintetében az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal - székhelye:
2424 Előszállás, Fő tér 3. sz. -.
7.2. A megszűnő Nagykarácsonyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal valamennyi
vagyoni kihatású kötelezettsége tekintetében Nagykarácsony Község Önkormányzatát
terheli a helytállási kötelezettség.
7.3. A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog az Előszállási
Közös Önkormányzati Hivatalt illeti meg.
8.

9.

A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: Az Előszállási Közös
Önkormányzati Hivatal – melynek székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3. – látja el.
A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
9.1. A Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző valamint a közszolgálati jogviszonyban állók
jogviszonya – a Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével azonos, - 2013. március
1-jei kezdő hatállyal az Mötv. 146/E §-ára figyelemmel „a közszolgálati
tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. tv. 63. § (1) bekezdés c) pontjában
szabályozott átszervezés alapján felmentéssel szüntethető meg.
9.2. Az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó Önkormányzatok
polgármesterei 2013. március 1-i hatállyal megállapodhatnak abban, hogy a jegyzőt
– annak egyetértésével - az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjeként
foglalkoztatják, mely esetben közszolgálati jogviszonya folyamatos.
9.3. A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönthet a megszűnő Polgármesteri
Hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók Közös Önkormányzati Hivatalban
való továbbfoglalkoztatásáról. Ez esetben közszolgálati jogviszonyuk folyamatos.
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10. A költségvetési szerv vezetője, a Jegyző 2013. február 28-napjáig a Polgármesteri Hivatal
költségvetési előirányzatai havi 1/12 részének terhére vállalhat kötelezettséget.

III.
A Képviselőtestület felkéri Nagykarácsony Község Önkormányzata polgármesterét, hogy
a Nagykarácsonyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére, annak törzskönyvi nyilvántartásból
történő törlése érdekében – az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi
bejegyzésére irányuló kérelemmel egyidejűleg – küldje meg.
Felelős:

Scheier Zsolt polgármester

Határidő:

döntést követő 3 munkanap.

Scheier Zsolt polgármester: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Alapító Okirat módosítását Nagykarácsony Önkormányzatának is el kell fogadnia, ezért kérem
az erről szóló határozati javaslat elfogadását.
Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
21/2013.(II.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozat
Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az Előszállás
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselőtestület Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát Módosító Okirat tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát Módosító Okirat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Előszállási Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére kötött Megállapodás 5. pontjában
foglaltaknak megfelelően a Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát 2013. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az Alapító Okirat bevezetője hatályát veszti, helyébe az alábbi bevezető lép:
„Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete és Nagykarácsony
Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól”
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szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. §-ában, valamint a szakfeladatrendről
és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben
foglaltak alapján az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a
következők szerint határozza meg:”
2.

Az Alapító Okirat 1. pontjában a költségvetési szerv neve „Előszállási Közös
Önkormányzati Hivatal” megnevezésre módosul.

3.

Az Alapító Okirat 2. pontja címe kiegészül a „telephelye” mondatrésszel, egyidejűleg a
„2424 Előszállás, Fő tér 3.” cím a 2. pont „Székhelye” című 2.1. pontjává válik, melyet
követően kiegészül az alábbi 2.2. ponttal:
„2.2.

4.

Telephelye: állandó jelleggel működő kirendeltsége:
Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykarácsonyi Kirendeltsége
2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. sz. „

Az Alapító Okirat 3. pontja szövegezése a címet követően hatályát veszti, helyébe az
alábbi szövegezés lép:
„A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. –
84. 0 (1) bekezdése alapján Előszállás Nagyközség Önkormányzata és Nagykarácsony
Község Önkormányzata működésével, valamint az Önkormányzatok polgármesterei,
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az Önkormányzatok
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.”

5.

Az Alapító Okirat 4. pontja „Alaptevékenysége” címe hatályát veszti, helyébe „A
költségvetési szerv szakágazati besorolása, alaptevékenységei:” cím lép, egyidejűleg a
„841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége” a 4. pont „Szakágazati besorolása” című 4.1. pontjává válik, melyet követő
táblázat „Alaptevékenységei” címmel a 4. pont 4.2. pontjává válik, egyidejűleg a
szakfeladatok száma és megnevezése 4.2.1.-4.2.10. számozást nyernek.

6.

Az Alapító Okirat 5. pontja „Illetékessége” címe hatályát veszti, helyébe a „A
költségvetési szerv illetékességi területe” cím lép, egyidejűleg a szövegezése 5.1. pont
számozást nyer, melyet követően kiegészül az alábbi 5.2. ponttal:
„5.2.

7.

Nagykarácsony Község közigazgatási területe”

Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 6. ponttal, mellyel a 6. pont számozása 7. pontra
módosul:
„6. A költségvetési szerv alapító és fenntartó szerveinek neve, székhelyei:
6.1. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
2424 Előszállás, Fő tér 3. sz.
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6.2. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. sz.”
8.

Az Alapító Okirat 7. pont címe kiegészül „A költségvetési szerv” mondatrésszel, míg a
„szerv” szó „szerve” szóra módosul.

9.

Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 8. ponttal, mellyel az eredeti 7. -12. pont számozása
is módosul:
„8. Jelen Alapító Okirat módosítást elfogadó s a módosítással egységes szerkezetbe
foglaló határozat száma:
8.1. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 35/2013. (II.18.)
számú határozata
8.2. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 21/2013. (II.18.)
számú határozata”

10.

Az Alapító Okirat 9. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe a „közös önkormányzati
hivatal” megnevezés lép.

11.

Az Alapító Okirat kiegészül a „10. A költségvetési szerv gazdálkodása” címmel, melynek
az Alapító Okirat eredeti 8. pontja 10.1. pontjává, 9. pontja pedig 10.2. pontjává válik, s
ezen 10.2. pontban az „intézmény” megnevezés „költségvetési szerv” megnevezésre, míg
a „15361741-2-07” adószám „15361741-1-07” adószámra módosul, s az „általános
szabályok szerinti adóalany” szövegrész törlendő.
A 10. pont kiegészül az alábbi 10.3. és 10.4. pontokkal:
„10.3. A költségvetési szerv önálló jogi személy: önállóan működő és gazdálkodó helyi
önkormányzati költségvetési szerv, mely önálló pénzintézeti számlával
rendelkezik.
10.4. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem végez. „

12.

Az Alapító Okirat eredeti 10. pontja és 11. pontja címet követő szövegezése hatályát
veszti, a 10. és a 11. pont címe a 11. pont címévé válik, mely 11. pontként kiegészül az
alábbi szövegezéssel:
„11.1.

A Jegyző kinevezési rendje:

11.1.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati
eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Előszállás
Nagyközség Önkormányzata polgármestere látja el.
11.1.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011.
évi CXCIX. tv. 247. § (1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól
felmentés nem adható.
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11.1.3. A Jegyzőt Előszállás Nagyközség Önkormányzata polgármestere és
Nagykarácsony Község Önkormányzata polgármestere együttesen nevezi ki
lakosságarányos többségi döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.
11.1.4. A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Előszállás Nagyközség
Önkormányzata polgármestere gyakorolja.
11.1.5. Az Alapító Okirat 2013. március 1-jei hatályú módosítása a kinevezett
jegyző kinevezését, közszolgálati jogviszonyát nem érinti.
11.2. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
11.2.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony,
melyre „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény –
Kttv. – rendelkezései az irányadók.
11.2.2. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Az Előszállási Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési
szervet a Jegyző vezeti és képviseli.”
13.

Az Alapító Okirat 12. pontja címe kiegészül „A költségvetési szerv alapfeladatai
megvalósítását szolgáló vagyon, s” mondatrésszel, melyet követően a 12. pont
szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:
„12.1. az előszállási 1414/1hrsz-ú, 2424 Előszállás, Fő tér 3. sz. alatti, a költségvetési
szerv székhelye elhelyezését biztosító ingatlanban lévő hivatali helyiségek a
bennük lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, együtt Előszállás Nagyközség
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik.
12.2. a nagykarácsonyi 104/10 hrsz-ú, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. sz.
alatt fekvő, a költségvetési szerv kirendeltsége elhelyezését biztosító ingatlanban
lévő hivatali helyiségek, a bennük lévő berendezésekkel, felszerelésekkel,
ingóságokkal együtt Nagykarácsony Község Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában állnak.
A 12.1. és 12.2. pont alatti ingatlanok hivatali helyiségei és ingóságok tekintetében
a költségvetési szervet térítésmentes használati jog illeti meg.
A költségvetési szerv tulajdonában lévő eszközöket az ingóleltár tartalmazza.
2013. március 1-i hatállyal a költségvetési szerv általi beszerzésekből származó
vagyon a költségvetési szerv tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a
költségvetési szervet illeti meg. „

II.
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A Képviselőtestület Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratát az I. pont szerinti módosítással az l. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes
szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, amennyiben 2013.
február 25-éig nem jön létre aláírt Megállapodás Nagykarácsony és Daruszentmiklós községek
között.

III.
A Képviselőtestület felkéri Előszállás Nagyközség Önkormányzata polgármesterét, hogy az
Előszállási Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó
Megállapodást, s Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratának módosítását, továbbá a Módosító Okiratot és az Előszállási Közös Önkormányzati
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére a változások átvezetése érdekében
3 munkanapon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését.
Felelős: Scheier Zsolt polgármester
Határidő: 2013. február 25.
Szabóné Nyigrényi Judit jegyző: döntéshozatal szükséges az iratok elkészítése kapcsán
felmerült ügyvédi költség megtérítéséről. Ismertetem a határozati javaslatot:
„Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja, hogy az Előszállás
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével megkötésre kerülő Előszállási Közös
Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás az ahhoz kapcsolódó iratok elkészítésével járó
teljes ügyvédi költséget Előszállás Nagyközség Önkormányzatának megtéríti. Felelős: Scheier
Zsolt polgármester, határidő: 2013. február 28.”
Farkas Imre polgármester: amennyiben a Daruszentmiklóssal közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodásban Daruszentmiklós Önkormányzata vállalja a költségeket.
Scheier Zsolt polgármester: erre a költségre Daruszentmiklós Önkormányzata nem számított,
de amikor Rauf Norbert polgármester úr társulási szándékával felkeresett, közöltem vele, ha
vállalják ezt a költséget, akkor beszélgethetünk tovább. Ők ezt vállalták, megjegyzem, ez nem
kevés összeget jelent Daruszentmiklósnak.
Farkas Imre polgármester: mi megkaptuk a számlát, kifizetjük az ügyvédnek. Amennyiben a
megállapodás megtörténik Daruszentmiklós és Nagykarácsony között, Nagykarácsony
kiszámlázza Daruszentmiklósnak.
Scheier Zsolt polgármester: jegyző asszony által ismertetett határozati javaslatot szavazásra
teszem fel.
Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
22/2013.(II.18.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozat
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Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja, hogy az Előszállás
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével megkötésre kerülő Előszállási Közös
Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás az ahhoz kapcsolódó iratok elkészítésével járó
teljes ügyvédi költséget Előszállás Nagyközség Önkormányzatának megtéríti.
Felelős: Scheier Zsolt polgármester
Határidő: 2013. február 28.
Scheier Zsolt polgármester: szerettem volna, hogy Előszállás Képviselőtestülete is hallja, hogy
a felmerült költség kifizetésre kerül.
Farkas Imre polgármester: ha úgy alakul, hogy mégis társul Előszállás és Nagykarácsony
Önkormányzata, szeretném hangsúlyozni, hogy Előszállás részéről semmilyen formában nem
merült fel, hogy bármilyen szinten bele szeretnénk szólni Nagykarácsony hivatalának ügyeibe.
Megegyeztünk abban, hogy mindenki a saját hivatalának ügyeivel foglalkozik, sem személyi
kérdésben sem, semmi egyéb más vonatkozásban nem kívánunk beleszólni.
Mindent meg tudtunk eddig is beszélni polgármester úrral, ezután is meg fogunk mindent
beszélni, azt szeretnénk, hogy Nagykarácsonynak jó legyen, nem kívántunk beleszólni
semmibe. Segíteni szeretnénk egymáson, ha úgy alakul és fogunk is, hiszen kényszerhelyzet,
amiben vagyunk.
Besenyei János képviselő: jólesett Magyari Ferenc alpolgármester úr felvetése Nagykarácsony
község nevével kapcsolatban, mert igazság szerint nekem volt az a felvetésem, hogy milyen
szégyen lenne, ha így együtt lenne a két hivatal és Nagykarácsony neve nem szerepelne a közös
hivatal nevében. Abba nem gondoltam bele, ha például tíz település társul, a bélyegzőn ez
hogyan szerepelne. Magyar-tanilag is teljesen helytelennek találtam a megfogalmazást, hiszen
hogyan beszélhetünk közös önkormányzati hivatalról, amikor egy név szerepel benne.
Szeretném megköszönni, hogy így álltak az előszállási képviselők ehhez az egész ügyhöz, de
azt szeretném elmondani, hogy a nagykarácsonyi képviselők többségének az a véleménye, hogy
igazán mi közös érdekeket, közös jövőt Előszállással tudunk elképzelni. Nagyon köszönöm,
hogy lojálisan álltak hozzá ehhez az ügyhöz.
Farkas Imre polgármester: lehet ezt így is csinálni, sárdobálás nélkül, hiszen a két falu nem fog
távolabb kerülni egymástól. Az a legtisztább módja, ha az ember békésen próbál lerendezni
valamit. Polgármester úrral úgy gondoljuk, hogy az érdekeink közösek, jól megértjük egymást,
de azt is figyelembe kell venni, hogyan járunk jobban. Most úgy néz ki, hogy úgy jár jól
Nagykarácsony, ha ilyen kényszert vállal fel Daruszentmiklóssal. Mi ezzel négymillió forintot
megspórolunk, de ha úgy alakul, a közös hivatal működéséhez továbbra is biztosítjuk ezt az
összeget. Úgy gondolom, ez így korrekt.
Dr. Ecsedi András István képviselő: hogyan gondolja polgármester úr, mennyi az esélye, hogy
Nagykarácsony Előszállással társul és mennyi, hogy Daruszentmiklóssal?
Scheier Zsolt polgármester: úgy gondolom, hogy 50-50 % rá az esély.
Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs több kérdés és hozzászólás, az együttes nyílt ülést
17,45 órakor bezárom.
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