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Készült: Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 26.-án megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak: Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:
Ésik Béla, Kertész Barnabás, Kulcsár Bertalan, Ónodi István,
Simon Zsuzsanna, Dr. Tolcsvai Melinda képviselők,
Daku Attila polgármester, Dr. Szép Béláné jegyző,
Csuha Péterné jegyzőkönyvvezető.
Jelen vannak: Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:
Boros Gyula, Leskovics Gáborné, Szélné Papp Aranka,
Orbán Ferencné képviselők, Szűcs Dezső polgármester,
Szabó Éva nyugalmazott jegyző, Takács Edina megbízott jegyző.
Távolmaradását bejelentette: Kovács Gábor, Szabó Károly képviselők.
Meghívottak: Kovács Lajosné Záhonyi Járási Hivatal vezetője
Daku Attila: Tisztelettel köszönt minden megjelentet az együttes testületi ülésen. Megállapítja, hogy
Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, a 7 képviselőből 7 fő
jelen van az ülésen. Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 3 napirendi pontot együttes ülésen
tárgyalja meg a testület.
Szűcs Dezső: Tisztelettel köszönt minden megjelent képviselőt a közös önkormányzati ülésen.
Megállapítja, hogy Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes 7
fő képviselőből 5 fő jelen van az ülésen. Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 3 napirendi pontot
együttes ülésen tárgyalja meg a testület. Javaslattal a képviselő-testület 5 egyhangú, igen szavazattal
egyetértett.
Daku Attila: Elmondja, hogy a Záhonyi Járási Hivatal vezetője telefonon jelezte, hogy szeretne részt
venni az együttes ülésen, ezért javasolja, hogy meghívottak jegyzéke kerüljön kiegészítésre Kovács
Lajosnéval.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló
megállapodás megkötésére

-68Előadó: Daku Attila polgármester
Szűcs Dezső polgármester
Daku Attila: Az Országgyűlés megalkotta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényt, mely lényeges változást hozott az önkormányzatok életében a Polgármesteri
hivatalok tekintetében. A 2013. január 1.-jétől hatályba lépő rendelkezések egyik legfontosabb, a
képviselő-testület döntését igénylő előírását a törvény 84-86. §-a tartalmazza. A törvény szerint
minden 2000 fő állandó lakosságszámot meg nem haladó település számára kötelező közös
önkormányzati hivatal létrehozása. A polgármesteri hivatal ezeken a településeken, mint önálló hivatal
megszűnik. Tiszabezdéd Község lakosságszáma a 2010. évi választáskor 2037 fő volt. A jogszabály
azt is leírja, hogy azok az önkormányzatok ahová csatlakozási igényt nyújtottak be önkormányzatok,
nem utasíthatják vissza a kezdeményezést. Tiszaszentmárton Község lakosságszáma nem éri el a
törvényben előírt 2000 főt, ezért Tiszaszentmárton Község Képviselő-testületnek megbízásából jegyző
asszony és polgármester úr megkereste önkormányzatunkat a közös hivatal létrehozása ügyében,
melyet örömmel fogadtunk. A közös múltra és szimpátiára tekintettel próbáltunk együtt gondolkodni
és tárgyalásokat folytattunk. Már első tárgyalás alkalmával egy fontos alapelvet rögzítettünk, hogy
anyagi károsodás nem érheti egyik települést sem a csatlakozás miatt. A Pénzügyi Bizottság és
képviselő-testület legutóbbi ülésén arról hozott döntést, hogy támogatja a két település csatlakozását és
a közös hivatal létrehozását. A csatlakozásból adódóan Tiszabezdédnek többlet feladata keletkezik.
Érezzük Tiszaszentmártonnak azt a problémáját, hogy a „kényszer házassággal„ kapcsolatban félelmei
vannak és ezért szeretnénk megnyugtatni, hogy Tiszabezdéd nem kíván Tiszaszentmárton rovására
semmit elérni ebből a közös hivatal létrehozásából. Ha lehet ebből profitálni, akkor mind a két
település profitáljon megfelelő arányban.
Szücs Dezső: Először is szeretném megköszönni, hogy megkeresésünket a közös önkormányzati
hivatal létrehozásával kapcsolatosan pozitívan fogadták. Településünk számára sajnos nem újdonság
társulás. Más formában, más megfontolásokból, de önkormányzatunk megélt már egy közös hivatali
működést. Településünk 1973-1991 között Záhony társközsége volt. Úgy gondoltuk, hogy újra
kezünkbe vehetjük sorsunkat és többé nem veszítjük el az önállóságunkat. Igyekeztünk önfenntartóak
lenni, nem halmoztunk fel adósságot, nem vettünk részt a hitelkonszolidációban. Úgy gondolom emelt
fővel társulhatunk bármelyik településsel. Örülök, hogy ez Tiszabezdéddel meg fog történni.
Önkormányzatunk stabil lábakon áll. El kell fogadnunk, hogy a törvény szerint közös hivatalt kell
létrehozni. Szeretnénk, ha a település lakosainak ellátása helyben biztosítva lenne, hogy ügyeik
intézése miatt nem kelljen más településre utazniuk. A kölcsönös együttműködés, egymás tiszteletben
tartása optimális elvárásnak tekinthető. A feladat ellátásához az állam által nyújtott támogatások
biztosítanák az idei és a következő éveken is a finanszírozást, a közös önkormányzati hivatal
zavartalan működését. .Miért választottuk Tiszabezdédet, biztos mindenkiben felvetődött kérdésként.
Elsődlegesen a jó munkakapcsolat miatt, ami kialakult a hivatalok között. Kollegák napi kapcsolatban
vannak egymással, a jegyző asszonyok is kölcsönös bizalommal fordultak egymáshoz. Másrészt úgy
gondolom, hogy azonosak a gondjaink, problémáink, melyre tőlünk várják a lakosok a megoldást. Úgy
gondolom, hogy a személyes kapcsolatokat is előtérbe kell helyezni, mikor ilyen közös önkormányzati
hivatal megalakulásáról beszélünk. Polgármester kollegáról és jegyző asszonyról csak a jó és pozitív
véleményeket tudom mondani, egyenes jellemű, korrekt emberek. Remélem, hogy ez közös hivatal
zavartalanul működhet hosszú távon is. Bízom abban, hogy a Tiszabezdédi képviselő-testület is átérzi
a döntés súlyát. A 2000 főt a törvény határozta meg, Tiszabezdéd lakosságszáma ezt csak pár fővel
haladja meg. Az együttműködés, melyet elkezdünk, nem egymás kihasználására, hanem a kölcsönös
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kínálkozik számunkra, a választások évében lesz majd lehetősége a képviselő-testületeknek újabb
döntést hoznia. Ha másfél év sikeres lesz, bízom benne, hogy ez hosszabb távon is fenntartható
együttműködés jelenhet. Törekedjünk arra, hogy a megállapodásban szereplő feltételeket
maradéktalanul teljesíteni tudjuk.
Daku Attila: Tisztában vagyunk népességszámunk várható alakulásával. Nem feltétlenül ez motivált
bennünket, hogy fogadjuk Tiszaszentmártont és létrehozzuk a közös hivatalt. Inkább az a fajta
kapcsolattartás, kollegalitás, amely az elmúlt időszakban jellemezte a két hivatal kapcsolatát.
Pozitívumnak tekintjük és elismerjük a Tiszaszentmárton törekvéseit a település fejlesztésére, a
településkép kialakítására és azt, amit gazdálkodása terén el tudott érni. Ezekben mi jó példát látunk,
amennyiben kaphatunk tanácsokat, abból profitálhatunk.
Kertész Barnabás: Köszönöm, hogy a mi településünket keresték meg először. Úgy gondolom, hogy
a jó kapcsolat nem a hivatalok, nem a képviselő-testületek között fontos, hanem első sorban a két
település lakosai között.
Boros Gyula: A polgármesterek urak tulajdonképpen mindent elmondtak. Úgy gondolom, hogy
mindenre kiterjedő megállapodás készült és került a testületek elé. Tulajdonképpen fizikai kapcsolat is
létezik a két település között, itt az összekötő útra gondolok. Fontos volt, hogy ez az út megépült, mert
különben ez a közös önkormányzati hivatal most nem jöhetne létre. Nem áruluk el titkot, hogy körbe
néztünk a települések között. Mi azt szerettük volna, ha a mi hivatalunk legyen a gesztor, mivel
mindenki szeretné megtartani az önállóságát.
Záhonnyal már voltunk kapcsolatban, úgy gondolom, hogy az nem egyenjogú fél „házassága” volt.
Úgy gondolom, hogy ez lehet egyenjogú kapcsolat, remélem önök is annak tekintik. Remélem, hogy a
mind a két önkormányzat megelégedésére fog ez a kapcsolat működni és hosszú távú lesz. Vannak
olyan eredményeink, melyet szívesen átadunk, amennyiben Tiszabezdéd igényli. Nagyon
felelősségteljesen gondolkodtunk a költségvetés elkészítése során, takarékos gazdálkodásra
törekedtünk. Azt szeretnénk, ha hosszú távon együtt tudna működni a két település.
- Az együttes testületi ülésre Kovács Lajosné, a Záhonyi Járási Hivatal vezetője megérkezett
Leskovics Gáborné: Az igaz, hogy az egyesülést nem mi kezdeményeztük, hanem törvényi
előírásnak kell eleget tennünk. Áttanulmányoztam a megállapodást, a tizenegy pont mindent átfogó,
átölelő, tartalmas és mindenre kiterjedő, leírja mi is ennek a társulásnak a célja.
Az a jó, ahol olyan önkormányzati munka folyik, ahol a választópolgárok érdekeit veszik figyelembe.
Nagyon fontosnak találtam, ezért a megállapodás második oldaláról szeretném kiemelni, hogy „a jó
együttműködésnek az alapja egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása”. Ez elsődleges és
nagyon fontos. Ennek alapján egyik önkormányzat sem juthat sem anyagi, sem gazdasági előnyhöz a
másik önkormányzat rovására. Mikor felmerült, hogy melyik önkormányzathoz társuljunk,
Záhonyhoz, Eperjeskéhez, Tiszabezdédhez, a képviselőkkel megpróbáltunk minden lehetőséget
feltárni, előnyöket, hátrányokat figyelembe venni. Tiszabezdéd mellett tettük le a voksot, mert úgy
éreztük, hogy itt is hasonló a gondolkodásuk és a mentalitásuk a lakosoknak és a vezetőknek.
Dr. Szép Béláné: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Bízok abban, hogy gyümölcsöző lesz ez
a kapcsolat. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat, illetve a kirendeltség
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ott is nagyon sok embert ismerek.

Mivel a napirenddel kapcsolatban Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
részéről több hozzászólás nem hangzott el, így Daku Attila polgármester szavazásra bocsátotta a
közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötéséről szóló határozattervezet elfogadását, mellyel Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyhangú
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszabezdéd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2013. (II.26.) számú
h a t á r o z a ta
közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület:
1./ Tiszabezdéd és Tiszaszentmárton községek részvételével, Tiszabezdéd község székhellyel, 2013.
március 1-jével létrejövő közös önkormányzati hivatal létrehozására Tiszaszentmárton község
önkormányzatával a határozat melléklete szerint megállapodást köt.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
3./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt hogy a megállapodásban foglalt, a megállapodás
hatályba lépéséhez szükséges feladatok elvégzéséről gondoskodjanak.
Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

A határozatról értesülnek:
1./ Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.
2./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete részéről nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a
közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötéséről szóló határozattervezet elfogadását, mellyel Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5
egyhangú, igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

-71Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2013. (II.26.) számú
határozata
közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás
megkötéséről

A Képviselő-testület:
1./ Tiszabezdéd és Tiszaszentmárton községek részvételével, Tiszabezdéd község székhellyel, 2013.
március 1-jével létrejövő közös önkormányzati hivatal létrehozására Tiszabezdéd község
önkormányzatával a határozat melléklete szerint megállapodást köt.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
3./ Felhatalmazza a polgármestert és a megbízott jegyzőt, hogy a megállapodásban foglalt, a
megállapodás hatályba lépéséhez szükséges feladatok elvégzéséről gondoskodjanak.
Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

A határozatról értesülnek:
1./ Tiszabezdéd Község Önkormányzata Tiszabezdéd, Kossuth út 47.
2./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
Tárgy: (2) Tsp. Előterjesztés Tiszabezdéd Község Polgármesteri Hivatala és Tiszaszentmárton Község Polgármesteri Hivatala megszüntetésére
Előadó: Daku Attila polgármester
Szűcs Dezső polgármester
Daku Attila: Ennek a napirendi pontnak a megtárgyalása azért szükséges, mert az előző napirend
kapcsán döntöttünk arról, hogy új hivatalt, közös önkormányzati hivatalt hozunk létre. Ebből
következik, hogy a most működő Polgármesteri Hivatalokat meg kell szüntetni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Daku Attila polgármester
szavazásra bocsátotta a Tiszabezdéd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszüntetéséről
szóló határozat-tervezet, mellyel Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselő-testületének
14/2013. (II.26.) számú
határozata
Tiszabezdéd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszűntetéséről
A Képviselő-testület:
1./ Tiszabezdéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a Tiszabezdéd Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv jogutóddal történő megszüntetéséről
rendelkezik, 2013. február 28. napjával.
2./ Tiszabezdéd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv megszüntető
okiratát a képviselő-testület a határozat melléklete szerint kiadja, azt jóváhagyja.
3./ Tiszabezdéd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv törzskönyvi
nyilvántartásból való törléséről, a megszűnő költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
Felelős: jegyző

Határidő: 2013. február 28.

A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 11. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. §.
rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet ( továbbiakban Ávr.) 14. § (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi megszüntető
okiratot adja ki:

A megszűnő költségvetései szerv
1. Megnevezése:

Polgármesteri Hivatal Tiszabezdéd

-732. Székhelye:

4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.

3. Megszüntető szerv megnevezése , székhelye:
Tiszabezdéd Község Önkormányzata
4624Tiszabezdéd, Kossuth út 47.
4.A megszűnés időpontja, módja: 2013. február 28-ával, jogutódlással, egyesítéssel
(összeolvadással)
5. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódjának megnevezése, székhelye:
Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.
5. A megszüntetés oka:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése, valamint a 2013. január 1-én
hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1)
bekezdésében meghatározott előírások alapján, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a
járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település
közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer
főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz.
Ezekre figyelemmel Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együtt úgy döntött, hogy a
közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, így a
Polgármesteri Hivatal Tiszabezdéd, mint költségvetési szerv megszüntetésre kerül.
6. A megszüntetett intézmény által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:
A megszüntetett intézmény valamennyi közfeladatát a jogutódként létrejövő Tiszabezdédi Közös
Önkormányzati Hivatal fogja ellátni.
7. Kötelezettségvállalás rendje: A költségvetési szerv a megszűnés időpontjáig, 2013. február 28.
napjáig vállalhat teljes körűen kötelezettséget.
8. Rendelkezés a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében:
A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében jogutód intézmény az újonnan létrehozott intézmény,
a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal (4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.) lesz.
Az alapfeladatok ellátását képező ingó- és ingatlanvagyon az önkormányzat tulajdona marad, azonban
azokat a jogutód intézmény használatába adja térítésmentesen.
9. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél közszolgálati jogviszonyban, munkajogviszonyban, vagy egyéb
jogviszonyban állók jogviszonya a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatalnál, mint munkáltatói
jogutódnál változatlanul fennmarad.
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A Polgármesteri Hivatal Tiszabezdéd megszüntető okiratát Tiszabezdéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 14/2013. (II.26.) határozatával hagyta jóvá.
Tiszabezdéd, 2013. február 26.
Daku Attila

Dr. Szép Béláné

polgármester

jegyző

Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a Tiszaszentmártoni Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről szóló határozattervezet, mellyel Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2013. (II.26.) számú
határozata
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszűntetéséről
A Képviselő-testület:
1./ Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a Tiszaszentmárton
Község Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv jogutóddal történő megszüntetéséről rendelkezik,
2013. február 28. napjával.
2./ Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv megszüntető
okiratát a képviselő-testület a határozat melléklete szerint kiadja, azt jóváhagyja.
3./ Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a költségvetési szerv törzskönyvi
nyilvántartásból való törléséről, a megszűnő költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
Felelős: jegyző

Határidő: 2013. február 28.

A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 11. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. §.
rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet ( továbbiakban Ávr.) 14. § (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi megszüntető
okiratot adja ki:
A megszűnő költségvetései szerv
1. Megnevezése: Tiszaszentmárton Község Polgármesteri Hivatal
2. Székhelye:

4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.

3. Megszüntető szerv megnevezése , székhelye:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.
4.A megszűnés időpontja, módja: 2013. február 28-ával, jogutódlással, egyesítéssel
(összeolvadással)
5. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódjának megnevezése, székhelye:
Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.
5. A megszüntetés oka:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése, valamint a 2013. január 1-én
hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1)
bekezdésében meghatározott előírások alapján, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a
járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település
közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer
főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz.
Ezekre figyelemmel Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együtt úgy döntött, hogy a
közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, így a
Tiszaszentmárton Község Polgármesteri Hivatala, mint költségvetési szerv megszüntetésre kerül.

6. A megszüntetett intézmény által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:
A megszüntetett intézmény valamennyi közfeladatát a jogutódként létrejövő Tiszabezdédi Közös
Önkormányzati Hivatal fogja ellátni.

-767. Kötelezettségvállalás rendje: A költségvetési szerv a megszűnés időpontjáig, 2013. február 28.
napjáig vállalhat teljes körűen kötelezettséget.

8. Rendelkezés a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében:
A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében jogutód intézmény az újonnan létrehozott intézmény,
a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal (4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.) lesz.
Az alapfeladatok ellátását képező ingó- és ingatlanvagyon az önkormányzat tulajdona marad, azonban
azokat a jogutód intézmény használatába adja térítésmentesen.

9. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél közszolgálati jogviszonyban, munkajogviszonyban, vagy egyéb
jogviszonyban állók jogviszonya a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatalnál, mint munkáltatói
jogutódnál változatlanul fennmarad.

Záradék
A Tiszaszentmárton Község Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát Tiszaszentmárton Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2013. (II.26.) határozatával hagyta jóvá.
Tiszaszentmárton, 2013. február 26.
Szűcs Dezső

Takács Edina

polgármester

megbízott jegyző

Tárgy: (3) Tsp. Előterjesztés a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának elfogadására

Előadó: Daku Attila polgármester
Szűcs Dezső polgármester
Daku Attila: Tekintettel arra, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozása mellett döntött mind a
két képviselő-testület, ezért a közös önkormányzati hivatalnak az alapító okiratát is el kell fogadni.
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kérték, hogy egészítsük ki az okiratot az alapítás időpontjával és módjával, tekintettel arra, hogy
kimaradt a tervezetből.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Daku Attila polgármester
szavazásra bocsátotta a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló határozattervezet az elhangzott kiegészítéssel, mellyel Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszabezdéd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2013. (II.26.) számú
határozata
a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
A Képviselő-testület:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban Mötv.)
84-85. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban Áht.) 8. §-ában foglaltakra tekintettel az önkormányzat működésével, valamint
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoz létre.
A hivatal elnevezése: Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.
Telephelye:

Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszaszentmártoni Kirendeltsége
4628 Tiszabezdéd, Damjanich út 30.

A határozat mellékletét képező alapító okiratot elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1./ Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
2./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza
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Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Tiszaszentmárton Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény ( továbbiakban Mötv.) 84-85. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 8. §-ában, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban Ávr.) 5. §-ában foglaltakra a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratát a következők szerint adja ki:
A költségvetési szerv:

1. a.) Megnevezése: Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
1. b.) Rövidített neve: Tiszabezdédi KÖH
2. Székhelye: 4624 Tiszabezdéd Kossuth út 47.
Telephelye: Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszaszentmártoni Kirendeltsége
4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.
3. Az alapításról rendelkező jogszabály:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1)
bekezdése
Alapítás időpontja, módja: 2013. március 1. jogutódlással, egyesítéssel
(összeolvadással)
3. Jogelődök megnevezése, székhelye, megszűnésének időpontja:
Polgármesteri Hivatal
4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.
Tiszaszentmárton Község Polgármesteri Hivatala
4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Mötv. 84. §. (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az alapító
önkormányzatok működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, valamint a nemzetiségek
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, és az állami szervekkel
történő együttműködésének összehangolásában.
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5. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban
meghatározott feladatokat Tiszabezdéd és Tiszaszentmárton települések vonatkozásában.
A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a
közös önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás
tartalmazza.
Tiszaszentmárton településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége
működik az igazgatási, pénzügyi és adózási tevékenység végzésére.

6. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
841 105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

7. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás

8. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez
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9. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
Tiszabezdéd és Tiszaszentmárton községek közigazgatási területe
10. Irányító szerv megnevezése, székhelye:
Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.

11. Alapítói jogokkal felruházott szervek megnevezése, székhelye:
Tiszabezdéd Község Önkormányzata
4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.

12. Fenntartó neve és székhelye:
Tiszabezdéd Község Önkormányzata
4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.
13. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

14. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje
A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője a jegyző.
A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-ának rendelkezései alapján történik.
A jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt
az érintett települések polgármesterei - pályázat útján - nevezik ki többségi döntéssel
határozatlan időre.
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15. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszonyok:
Köztisztviselői jogviszony esetében a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény alapján, nem köztisztviselői jogviszonyhoz kötött munkakör
esetében a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, egyéb
foglalkoztatás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
16. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az ingatlan-nyilvántartásban a tiszabezdédi 512/2 hrsz. alatt felvett ingatlan, valamint a külön
vagyonleltárban szereplő berendezések és felszerelések
Az ingatlan-nyilvántartásban a tiszaszentmártoni 347 hrsz-ú ingatlan, valamint a külön
vagyonleltárban szerepelő berendezések és felszerelések

17. A vagyon feletti rendelkezés:
Tiszabezdéd Község Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályozásáról szóló mindenkor hatályos
rendeletében foglaltak szerint.
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályozásáról szóló
mindenkor hatályos rendeletében foglaltak szerint.
Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. március 1. napján lép hatályba.
Jelen lapító okiratot:
Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2013. (II.26.)
számú határozatával
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2013. (II.26.)
számú határozatával hagyta jóvá.

Tiszabezdéd, 2013. február 26.

Daku Attila
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Szűcs Dezső
polgármester

Takács Edina
megbízott jegyző
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szavazásra bocsátotta a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló határozattervezetet az elhangzott kiegészítéssel, mellyel Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2013. (II.26.) számú
határozata
a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
A Képviselő-testület:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban Mötv.)
84-85. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban Áht.) 8. §-ában foglaltakra tekintettel az önkormányzat működésével, valamint
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoz létre.

A hivatal elnevezése: Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.

Telephelye:

Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszaszentmártoni Kirendeltsége
4628 Tiszabezdéd, Damjanich út 30.

A határozat mellékletét képező alapító okiratot elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1./ Tiszabezdéd Község Önkormányzata
2./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza

Daku Attila: Reméljük, hogy a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmárton
község lakosainak megelégedésére szolgál majd. Bízok abban, ahogyan rögzítve lett, sem gazdasági,
sem más egyéb előnyre nem fog szert tenni egyik önkormányzat sem.
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Mivel az együttes ülésen több tárgy nem volt, így azt Daku Attila és Szűcs Dezső
polgármesterek bezárták.
K. m. f.

Daku Attila
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Szűcs Dezső

Takács Edina

polgármester

megbízott jegyző

