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 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  három        fő jelen 
van ,azt  megnyitja.  
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba     települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  három  igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba   települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Elmondja, hogy rendkívüli ülés összehívására  azért került sor, mert  meghívóban 
szereplő napirendi pontokat még az idei évben meg kell tárgyalni és döntést kell róla 
hozni.  
 
 
 
 
 



 

2 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

 

Napirend:  
 
 
1./  A  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére 
vonatkozó Megállapodás megkötésére, s kapcsolódó döntések meghozatala 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 

 2./  Döntés a 2013. január 1-én az Önkormányzat tulajdonába átszálló vízmű 
üzemeltetés módjáról, vagyon-átszállási nyilatkozatról 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
3./ Többcélú köznevelési intézmények átszervezése, alapító okiratok véleményezése. 
Előadó: Fischer József polgármester  
 

4./      Bejelentések 
 

 
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
 

1. napirend 
 
 

A  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére 
vonatkozó Megállapodás megkötésére, s kapcsolódó döntések meghozatala 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést ,  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
szabályozottak szerint 2013. január 1-től a hivatali feladatok ellátása két módon lesz 
lehetséges: önálló polgármesteri hivatal  működtetésével, illetve több önkormányzat 
által létrehozott  közös önkormányzati hivatal útján. Az  új törvény is csak  
keretszabályozást tartalmazza, biztosítva ezzel azt, hogy a képviselő-testület a helyi 
sajátosságok figyelembe  vételével alakíthassa ki hivatali szervezetét, határozhassa 
meg működését. Ugyanakkor lényeges változás, hogy azon községek, melyek 
lakosságszáma nem éri el  a kétezer főt, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, 
tehát nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt, így szervezetalakítási 
szabadságuk e tekintetben korlátozott. A lakosságszám meghatározására a 2010. 
január 1. lakosságszám szolgál.  
A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve. Ennek megfelelően a 
hivatallal kapcsolatos döntések alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. 
A Mötv. fentebb jelzett  törvényi keretei között a testület dönt a hivatal létrehozásáról, 
közös önkormányzati hivatal esetén megállapodásba kell foglalni a döntést. A  közös 
önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett képviselő-testületek 
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határozzák meg a megállapodásban. A közös hivatal létszámának meghatározására 
külön rendelkezéseket tartalmaz az Mötv. A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően , ha községi 
önkormányzatok hozzák létre a közös hivatalt, annak létszámáról a hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodásban kell rendelkezni a törvényi követelményekre  
figyelemmel.  
A  hivatal  (mind az önálló, mind a közös hivatal) elsődleges rendeltetése a döntés 
előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése. Mindkét funkció kiterjed 
mind az önkormányzati, mind pedig az államigazgatási döntésekre, függetlenül attól, 
hogy azok a képviselő-testület, a polgármester, vagy a jegyző hatáskörébe tartoznak. 
A korábbi szabályozással összhangban  a hivatalnak továbbra sincs önálló döntési 
jogköre, ugyanakkor szerepe az önkormányzati működés szempontjából meghatározó, 
az adott önkormányzat tervszerű működésének, a közszolgáltatások színvonalas 
biztosításának záloga a felkészült, magas szakmai szinten működő apparátus. A 
szabályozás új elemeként rögzíti a törvény, hogy a hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában is. Önkormányzati ügyekben meghatározó, 
hogy  a döntés joga főszabályként továbbra is  a képviselő-testületet illeti, a döntés 
alapját jelentő szakmai alternatívák feltárása, a jogi környezet bemutatása az 
apparátus feladata. 
A közös hivatal sajátossága, hogy több települési önkormányzat döntéseit készíti elő, 
ezért az  
egyes települések sajátosságainak figyelembe vétele elengedhetetlen a színvonalas  
munkavégzéshez, hiszen eltérő adottságokat, lehetőségeket, prioritásokat kell 
folyamatosan  
szem előtt tartani. Mindez nem szokatlan számunkra, hiszen két éve körjegyzőségünk 
két település önkormányzatának döntéseit készíti elő. 
A  hivatal tevékenysége  – hasonlóan a korábbi szabályozáshoz  – kapcsolódik az 
államigazgatási döntések előkészítéséhez is. A járási hivatalok létrehozásával számos 
államigazgatási ügy járási szintre kerül, de továbbra is marad államigazgatási hatáskör 
a jegyzőnél, a polgármesternél, illetve kivételesen a hivatal ügyintézőjénél. Az 
államigazgatási döntések szakmai előkészítése a hivatal másik jelentős tevékenységi 
köre, esetenként az ügyintézők a hatáskör címzettjétől kiadmányozási jogkört is 
kapnak.  
 
Közös hivatal esetén fontos, hogy minden településen folyamatosan biztosított legyen 
az ügyintézés kirendeltség létrehozásával, kihelyezett ügyfélfogadással, vagy más 
módon, erre a  
közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodásban feltétlenül ki kell térni.  
Az Mötv.  85. §-a rendelkezik  a közös önkormányzati hivatal létrehozásának alapvető 
keret szabályairól.  
A létrejövő közös önkormányzati hivatalt a polgármesterek által kinevezett jegyző 
vezeti. 
Fent ismertetett jogszabályokból látható, hogy Önkormányzatunk, mint 2000 fő alatti 
állandó lakossal rendelkező önkormányzat önállóan hivatalt nem tarthat fenn, a 
Nagylók Község Önkormányzatával 2010. január 1-től fenntartott Körjegyzőség 
beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így célszerű a közös  önkormányzati hivatalt 
létrehozni Nagylók Község Önkormányzatával közösen. 
Amennyiben  a közös önkormányzati hivatalt községek hozzák létre a székhely 
települést, valamint a  közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselő-
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testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban 
határozzák meg.  
A közös önkormányzati hivatalt  fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 
megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az 
ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes 
jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, 
informatikai hálózat alkalmazásával történjen.  
A közös hivatalokat az általánostól eltérő módon első alkalommal 2013. január 1-jétől 
számított 60 napon belül kell megalakítani. A 2013.január 1-jén hatályba lépő 
szabályozás szerint a települési önkormányzatoknak – amennyiben a közös hivatal 
létrehozására kötelezettek – meg kell hozniuk az ehhez s szükséges intézkedéseket. A 
megállapodások megkötésének előkészítéséhez, a tartalmi elemek, a közös hivatali 
együttműködés lényegének meghatározásához, a munkamegosztás megszervezéséhez 
a szükséges előkészítő munkákat már jóval korábban el lehet kezdeni. Megfelelő 
előkészítés és kompromisszumkészség mellett a közös hivatal megalakítása akár már 
2013. január 1-én megtörténhet, hiszen az alapvető jogszabályi feltételek 
rendelkezésre állnak.  A közös hivatalok megalakítására vonatkozó megállapodásokat 
2012-ben célszerű megkötni, az ehhez szükséges képviselő-testületi döntéseket 
meghozni.  Az együttgondolkodást, az együttműködés irányainak meghatározását 
követően Nagylók Községgel közösen felvettük a kapcsolatot Pintérné Dr. Szekerczés 
Anna ügyvéddel annak érdekében, hogy 2013. január 1-vel  Nagylók Község 
Önkormányzatával közösen a  közös hivatalt létrehozhassuk. Az ügyvéd asszony 
elkészítette a közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás tervezetét, a 
Körjegyzőség megszüntető okirata valamint a Közös Hivatal alapító okiratának 
tervezetét, melyek  jelen előterjesztés  mellékletei. 
Röviden szeretném az alábbiakban  kiemelni a Megállapodás főbb pontjait. 
A törvényi előírás értelmében a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:  
 (székhely település neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal, esetünkben Nagylók-i 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Közös Önkormányzati Hivatal a képviselőtestületek által működtetett egységes 
hivatal, mely ellátja mindkét település tekintetében az Mötv. 84. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi feladatokat:  Nagylók Község Önkormányzata és Hantos Község 
Önkormányzata működésével, a polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatokat, 
továbbá közreműködik az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködéseinek összehangolásában. 
A Közös Önkormányzati Hivatal a jegyző, vagy a jegyző megbízottja által a Nagylóki 
székhelyhivatalban: hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 800 órától - 1200 óráig, 
csütörtöki napokon 1300 órától –1600 óráig, Hantos Községben lévő állandó jelleggel 
működő hivatali kirendeltségen: hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 800 órától - 
1200 óráig, csütörtöki napokon 1300 órától –1600 óráig ügyfélfogadást biztosít. 
A Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje:  hétfő, kedd, szerda és csütörtöki 
napokon 800 órától 1630 óráig – 1200 – 1230 óra közötti munkaközi szünettel, 
pénteki napokon munkaközi szünet nélkül 800 órától 1400 óráig tart. 
 
A Möt. által a közös önkormányzati  hivatalokra vonatkozón rögzített és fentebb 
ismertetett szabályokon túl fontos szabály , hogy a Megállapodás a következő 
választásokig nem módosítható.  
Éppen ezért fontos, hogy  a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
tervezetébe  a létszám tekintetében az évenkénti Áht.23.§ (2) bekezdés b.) pontja 
alapján a hivatali létszám megállapítási lehetősége, továbbá a mindenkori munkarend 
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és ügyfélfogadási rend vonatkozásában a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési 
szabályzatra való utalással került be, amely  megadja azt a „szabadságot”, hogy a 
megállapodás módosítása nélkül is lehessen egyes vonatkozásban változás.  
A többletköltségek viselése vonatkozásában az esetleges „eltérítés” lehetőségét a 
19.2.2 pont tartalmazza.   
A Közös Önkormányzati Hivatalt, ahogy korábban már említettem,  a jegyző vezeti. 
A jegyzőt Nagylók Község Önkormányzata polgármestere és Hantos Község 
Önkormányzata polgármestere nevezi ki és menti fel.  
A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a polgármesterek lakosságszám arányos 
többségi döntése szükséges. Többségi a döntés akkor, ha Nagylók és Hantos 
települések összlakosságszámát 100 %-nak tekintve a polgármesterek által leadott 
azonos nevű szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány 
összesítve meghaladja az 50%-ot.  
A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört Nagylók Község Önkormányzata 
polgármestere gyakorolja.  
A jegyzői pályázati felhívásról a polgármesterek lakosságszám arányos többségi 
döntéssel döntenek , az  előkészítésével kapcsolatos feladatokat Nagylók Község 
Önkormányzata polgármestere látja el.  
 Nagylók Község Önkormányzata polgármestere és Hantos Község Önkormányzata 
polgármestere - a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása időpontjával azonos 
hatállyal - megállapodhatnak abban, hogy Nagylók – Hantos Községek 
Körjegyzősége Körjegyzőjét a Körjegyző egyetértésével a Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjeként továbbfoglalkoztatják. Ebben az esetben nem szükséges a 
jegyzői pályázat kiírása és a jegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül.  
  A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:                                  

• Jegyző  
• Gazdálkodási belső szervezeti egység  
• Hatósági-igazgatási belső szervezeti egység  

A hivatali létszám: összesen 8 fő  
1 fő jegyző,  
7 fő köztisztviselő  
A korábban a közös hivatal létszámába beépített kettő hivatalsegéd azért került ki a 
hivatali létszámból, mert a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló elfogadott 
törvényben a 2000 és 3000 fő közötti lakosságszámú települések Polgármesteri 
Hivatalába illetve a Közös Önkormányzati Hivatalok engedélyezett létszáma a 
korábbi minimum 8, maximum 11 főről, minimum 6 maximum 8 főre csökkent. Így a 
hivatalsegédek továbbra is az Önkormányzatok alkalmazásában maradnak.  A 
korábban a koncepcióban szereplő 39,2 millió forint  önkormányzati hivatal 
fenntartására  tervezett állami normatíva az elfogadott költségvetési törvény 
értelmében lecsökken kb. 30 millió forintra. 
A jelenlegi számításaink szerint  a 2011-es működési szintet figyelembe véve  a két 
önkormányzatnak  kb. 3,5-4 millió forintot kell  vélhetőleg közösen az önkormányzati 
hivatal fenntartásához hozzátennie  . 
 
Az igaz, hogy korábban a hivatali épületek   működtetésére nem kaptunk semmilyen 
állami normatívát, most viszont  a normatíva ezen költségek nagy  részét fedezni 
fogja..   
 
A Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége Mötv. 146/D. § (2) bekezdése alapján 
történő megszűnése olyan átszervezésnek minősül, mely alapján a közszolgálati 



 

6 

 

jogviszonyban állók jogviszonya a „közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény – Kttv. - 63. § (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel 
szüntethető meg.  A Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó Önkormányzatok jegyzője 
2013. január 1-i hatállyal dönthet arról, hogy a  megszűnő Körjegyzőségben 
közszolgálati jogviszonyban állókat továbbfoglalkoztatja, ebben az esetben a 
közszolgálati jogviszony folyamatosnak minősül. 
 
Az önkormányzat önállósága nem sérül az új önkormányzati hivatal felállításával. A 
pénzügyi vonal sem sérül. Önállóan fog Hantos község a jövőben is gazdálkodni. A 
törvényeket,  jogszabályokat be kell tartanunk. Az új hivatalt fel kell állítani.  
Vélhetően a lakosság nem szenved hátrányt az új hivatal felállításával.  Bízik benne, 
hogy Nagylók községgel a jövőben is együtt  tudunk dolgozni.  
A körjegyzőség jól működött, reméli, hogy az önkormányzati hivatal is jól működik 
majd.  
 
Összefoglalva a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása érdekében  3 képviselő-
testületi döntés meghozatala  szükséges. 
Dönteni kell a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról, továbbá a Nagylók-Hantos 
Községek Körjegyzősége megszüntető okiratának elfogadásáról továbbá a Nagylók-i 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásáról. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetéséről szóló megállapodás 
elfogadásáról, továbbá a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége megszüntető 
okiratának elfogadásáról továbbá a Nagylók-i Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának elfogadásáról szóló határozati javaslatokat fogadja el.  
 

 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 

tegyék fel. 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a   Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozására és működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról szóló    
előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Kéri, hogy aki a  határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2012. (XII.18.) számú 
határozata 

 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetéséről szóló 

megállapodás elfogadásáról 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Nagylóki 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó 
Megállapodás megkötésére, s kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó 
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:  

I. 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében 
foglalt feladatai közös ellátására Nagylók Község Önkormányzat 
Képviselőtestületével 2013. január 1-jei hatállyal, határozatlan időtartamra 
„Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére” 
Megállapodást köt.  
A Képviselőtestület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megállapodást 
jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

II. 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. törvény – Áht. – 8. § (2) bekezdése szerint közösen létrehozott 
Nagylóki 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:  
a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve: Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete, mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében 
meghatározott irányítói jogkört az alábbi kivétellel:  
· A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és annak módosításai 
elfogadására,  
· továbbá 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 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Hantos Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete együttesen jogosultak.  

 
III. 

 
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Nagylók Község 
Önkormányzata Képviselőtestülete közösen rögzíti, hogy a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 146/D. § (2) 
bekezdésére figyelemmel a közöttük Nagylókon, 2009. június 25.-napján létrejött 
Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége létrehozására és fenntartására 
vonatkozó Megállapodás 2012. december 31. napjával hatályát veszti.  
 
 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye 
meg. 
 
Felelős:  Fischer József polgármester  
Határidő: azonnal  
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Fischer József polgármester:  

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a    Nagylók – Hantos Községek 
Körjegyzősége megszüntető okiratának elfogadásáról szóló    előterjesztést és 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 135 /2012. (XII.18.) 

számú határozata 
 

a Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége megszüntető okiratának 
elfogadásáról 

 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Nagylók – 
Hantos Községek Körjegyzősége megszüntető okiratának kiadására vonatkozó 
javaslatot.  
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. törvény – Áht. – 11. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében 
megállapítja, hogy „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. – 146/D. § (2) bekezdése alapján 
Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége 2012. december 31.-napjával a 
törvény erejénél fogva megszűnik.  
Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 2013. január 1-jei 
hatállyal az Mötv. 85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el, mely a megszűnő Körjegyzőség jogutódja, ide 
nem értve a munkajogi jogutódlást.  

II. 
A Képviselőtestület a Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége megszüntető 
okiratát – annak törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében – az 
alábbiakban rögzített tartalommal adja ki:  

Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége 
megszüntető okirata 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete – Hantos Község 
Önkormányzat Képviselőtestületével együttesen - az „államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. törvény – Áht. – 11. § (7) bekezdése, s az „államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról” rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet – 
Ávr. – 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Körjegyzőség, mint 
önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 2012. december 31-i 
hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:  
1. A költségvetési szerv neve: Nagylók - Hantos Községek Körjegyzősége  
székhelye: 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. sz.  
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2. A megszüntető okiratot elfogadó határozatok száma:  
2.1. Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete …/2012. (XII….) számú 
határozata,  
2.2. Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete …/2012. (XII….) számú 
határozata.  
3. A költségvetési szerv irányító szerve: Nagylók Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete  
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. sz.   
4. A költségvetési szervet megszüntető szervek neve:  
4.1. Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
székhelye: 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. sz.  
4.2. Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
székhelye: 2434 Hantos, Nagylóki út 3. sz.  
5. A költségvetési szerv megszüntetése: A „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. – 
146/D. § (2) bekezdése alapján a Körjegyzőség a törvény erejénél fogva 
megszűnik.  
Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 2013. január 1-jei 
hatállyal az Mötv. 85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el.  
6. A megszűnés módja: jogutódos megszűnés.  
7. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja:  
7.1. 
. A megszüntetett költségvetési szerv működési körében keletkezett jogai és 
kötelezettségek tekintetében a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal - 
székhelye: 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. sz. -.  
7.2. A megszűnő Körjegyzőség valamennyi vagyoni kihatású kötelezettsége 
tekintetében a helytállási kötelezettségre Nagylók Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete és Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete között 
Nagylókon, 2009. június 25.-napján kelt Nagylók-Hantos Községek 
Körjegyzősége létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodás 21. 
pontjában foglaltak az irányadóak.  
7.3. A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog a 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalt illeti meg.  
8. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: A Nagylóki 
Közös Önkormányzati Hivatal – melynek székhelye: 2435 Nagylók, Hunyadi 
utca 1. sz. – látja el.  
9. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:  
9.1. A Körjegyzőséget vezető Körjegyző és a Körjegyzőségben közszolgálati 
jogviszonyban állók jogviszonya a Körjegyzőség megszűnése napjával azonos 
kezdő hatállyal „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
63. § (1) bekezdés c) pontjában szabályozott átszervezés alapján felmentéssel 
szüntethető meg.  
9.2. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó Önkormányzatok 
polgármesterei 2013. január 1-i hatállyal megállapodhatnak abban, hogy a 
Körjegyzőt – annak egyetértésével- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjeként, foglalkoztatják, mely esetben közszolgálati jogviszonya folyamatos.  
9.3. A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönthet a megszűnő 
Körjegyzőségben közszolgálati viszonyban állók Közös Önkormányzati 
Hivatalban való továbbfoglalkoztatásáról. Ez esetben közszolgálati jogviszonyuk 
folyamatos.  



 

10 

 

10. A költségvetési szerv vezetője, a Körjegyző 2012. december 31.-napjáig a 
2012. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok terhére vállalhat 
kötelezettséget  

III. 
A Képviselőtestület felkéri Nagylók Község Önkormányzat Polgármesterét, hogy 
a Körjegyzőség megszüntető okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóság részére, annak törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése 
érdekében – a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi bejegyzésére 
irányuló kérelemmel egyidejűleg – küldje meg.   
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye 
meg. 
Felelős:  Fischer József polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 

 
 

Fischer József polgármester:  

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a    Nagylók – Hantos Községek 
Körjegyzősége megszüntető okiratának elfogadásáról szóló    előterjesztést és 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2012. (XII.18.) számú 

határozata 
 
 

 A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról 
 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Nagylóki 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata tartalmának megállapítására s 
kiadására” vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi 
döntéseket hozza:  

I. 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 1-jei hatállyal a 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
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Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okirata 

Az Alapító Okirat 6.1. pontjában megjelölt Nagylók Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete és Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. 
január 1-jei hatállyal a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében, 85. § (1) bekezdésében, az 
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) és (4) bekezdésében, s 
„az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” rendelkező 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) - (3) bekezdésben foglaltak alapján a Nagylóki 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg:  
1. A költségvetési szerv neve: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal  
2. A költségvetési szerv székhelye: 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. sz.  
3. A költségvetési szerv állandó jelleggel működő kirendeltsége elnevezése 
telephelye:  
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége  
2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám.  
4. Jelen Alapító Okirat elfogadásáról, a költségvetési szerv létrehozásáról 
rendelkező határozatok száma:  
4.1. Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete …/2012. (XII...) számú 
határozata  
4.2. Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete .../2012. (XII...) számú 
határozata  
5. Közvetlen jogelődje: Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége  
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.  
6. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei:  
6.1. A költségvetési szerv alapító szervei:  
6.1.1. Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2435 Nagylók, Hunyadi 
utca 1. sz.  
6.1.2. Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2434 Hantos, Nagylóki út 
3. sz.  6.2. Közös fenntartói:  
6.2.1. Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2435 Nagylók, Hunyadi 
utca 1. sz.  
6.2.2. Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2434 Hantos, Nagylóki út 
3. sz.  
7. A költségvetési szerv irányító szerve: 
 Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
székhelye: 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. sz.  
8. A költségvetési szerv típusa: közös önkormányzati hivatal  
9. A költségvetési szerv illetékességi területe: Nagylók Község Önkormányzat és 
Hantos Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe.  
10. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő és 
gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 
jogkörű, önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkező helyi 
önkormányzati költségvetési szerv.  
11. Jogszabály által meghatározott közfeladata:  
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
– Mötv. – 84. § (1) bekezdése alapján Nagylók Község Önkormányzata és Hantos 
Község Önkormányzata működésével, valamint az Önkormányzatok 
polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s 
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közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR ’08 alapján: 8411’08 
Általános  
közigazgatás  
Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége  
Szakfeladat rend szerinti 
alaptevékenységei: Megnevezés  

Szakfeladat száma  

12.1.  Önkormányzatok és 
többcélú kistérségi 
társulások igazgatási 
tevékenysége  

841126  

12.2.  Országgyűlési 
képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó 
tevékenységek  

841114  

12.3.  Önkormányzati 
képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó 
tevékenységek  

841115  

12.4.  Országos és helyi 
nemzetiségi 
önkormányzati 
választásokhoz 
kapcsolódó 
tevékenységek  

841116  

12.5  Európai parlamenti 
választásokhoz 
kapcsolódó 
tevékenységek  

841117  

12.6.  Országos és helyi 
népszavazáshoz 
kapcsolódó 
tevékenységek  

841118  

12.7.  Adó, illeték kiszabása, 
beszedése, adóellenőrzés  

841133  

12.8.  Statisztikai tevékenység  841173  
 
 
13. A költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek a kinevezési rendje:  
13.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 
eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely 
önkormányzat polgármestere látja el.  
13.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól 
felmentés nem adható.  
13.3. A Jegyzőt Nagylók Község Önkormányzat polgármestere és Hantos Község 
Önkormányzat polgármestere együttesen nevezi ki lakosságarányos többségi 
döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.  
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13.4. A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogkört Nagylók Község 
Önkormányzata polgármestere gyakorolja.  
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalt, mint helyi önkormányzati 
költségvetési szervet a Jegyző vezeti és képviseli.  
14. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:  
14.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, 
melyre „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény – Kttv. – 
rendelkezései az irányadók.  
14.2. A költségvetési szerv munkavállalói jogviszonyára a Kttv. szabályain 
túlmenően „a Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései 
is alkalmazandók.  
14.3. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
15. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:  
15.1. a nagylóki 415 hrsz-ú, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. sz. alatti, a 
költségvetési szerv székhelye elhelyezését biztosító ingatlan a benne lévő 
berendezésekkel, felszerelésekkel, együtt Nagylók Község Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képezi.  
15.2. a hantosi 48/3 hrsz-ú, 2434 Hantos, Nagylóki út 3. sz. alatti, a költségvetési 
szerv telephelyéül szolgáló, az állandó jelleggel működő Kirendeltsége 
elhelyezését biztosító ingatlanban lévő hivatali helyiségek a bennük lévő 
berendezésekkel együtt Hantos Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képezi.  
A 15.1. – 15.2. pont alatti ingatlan, hivatali helyiségek és ingóságok tekintetében 
a költségvetési szervet térítésmentes használati jog illeti meg.  
A költségvetési szerv tulajdonában lévő eszközöket az ingóleltár tartalmazza.  
2013. január 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.  
16. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

II. 
1. A Képviselőtestület felkéri Nagylók Község Önkormányzat polgármesterét, 
hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére 
vonatkozó Megállapodást, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 
Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére küldje meg, kérve annak törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzését.  
2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerinti 
közzétételéről gondoskodjon.  
Felelős: Fischer József polgármester  
Határidő: 2012. december 31.  
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2. napirend 
 
 
 

Döntés a 2013. január 1-én az Önkormányzat tulajdonába átszálló vízmű 
üzemeltetés módjáról, vagyon-átszállási nyilatkozatról 

 
 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a    határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-testület 2012. december 12-én tartott 
ülésén már hozott egy döntést, melyhez kapcsolódóan most a további döntés 
meghozatala vált szükségessé. 

Emlékeztetőül elmondja, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény  79.§.  (1) bekezdése alapján 2013. január 1-vel  átszállnak ( „átháramlanak „ 
) az érintett települések tulajdonába. Ez a több települést ellátó  rendszerek esetében 
nem egyszerű folyamat. A lényeges döntéseket még ebben az évben meg kell hozniuk 
az önkormányzatoknak.  
A mi településünk vízműje jelenleg a FEJÉRVÍZ ZRT üzemeltetésében van, amely 
cégben Önkormányzatunk részvényes  
 
A 2011. évi CCIX.törvény értelmében a víziközmű tulajdonok átáramlanak az 
önkormányzatok tulajdonába és az önkormányzatoknak dönteniük kell a visszaáramlott 
víziközmű vagyon üzemeltetésének további módjáról. 
A jelenlegi üzemeltető a Fejérvíz Zrt  a jogszabályban biztosított 3 variációból kettőt tud 
elképzelni a rendszer működtetésére, illetve kettő formában tudja vállalni a további 
működtetést. A jogszabályban biztosított koncessziós szerződéskötést nem vállalja, 
ugyanakkor mind a  bérleti szerződés, mind a  vagyonkezelési szerződés keretein belüli 
működtetés esetén szívesen vállalná a víziközmű további üzemeltetését. 
 
Amennyiben az önkormányzat a víziközmű  vagyont bérleti üzemeltetési szerződés 
keretein belül kívánja működtetni a jövőben, akkor  a Fejérvíz Zrt. bérleti díjat fizetne  az 
önkormányzat részére az elhasznált, felhasznált víz után. Ezt követően azonban  minden 
hálózattal kapcsolatos munka, beruházás, javítás az önkormányzatot terhelné, amit ebből 
a bérleti díjból kellene fizetni. Ezt a változatot nem javasolja elfogadni.  
A vagyonkezelési szerződés elfogadása esetén szinte ugyanaz a helyzet állna elő, ahogy  
jelenleg üzemeltetik a vízi közművet. Ebben a variációban  nem fizet bérleti díjat a 
szolgáltató, de valamennyi munka és egyéb javítási feladat és költség őket terheli.  

 
Ahogy már említette Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
december 12-én megtartott ülésén a 121/2012. (XII.12.) számú határozatával úgy 
döntött, hogy a tulajdonába visszaáramló víziközmű vagyont továbbra is a Fejérvíz 
Zrt-vel, vagyonhasznosítási szerződéskötésével kívánja működtetni. 
 
 A Fejérvíz Zrt elkészítette a vagyon átszállási nyilatkozatot, melyet a képviselő-
testület tagjai kézhez kaptak. 
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Javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonába  átszálló vízmű üzemeltetéséhez kötődő 
vagyon-átszállási nyilatkozatot ( jegyzőkönyvhöz csatolva) változtatás nélkül fogadja 
el a képviselő-testület.  
 
 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják 

el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 
 
 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  hozzászólás, kérdés  nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a 2013. január 1-én az 
Önkormányzat tulajdonába átszálló vízmű üzemeltetés módjáról, vagyon-
átszállási nyilatkozatról szóló  előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (XII.18.) számú 

határozata 
 

Döntés a 2013. január 1-én az Önkormányzat tulajdonába átszálló vízmű 
üzemeltetés módjáról, vagyon-átszállási nyilatkozatról 

 
Hantos Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a 2013. január 1-én az Önkormányzat tulajdonába 
visszakerülő vízmű üzemeltetés módjáról, vagyon-átszállási nyilatkozatról” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény  79.§.  (1) bekezdése alapján 2013. január 1-vel  
tulajdonába átszálló vízmű üzemeltetését a Fejérvíz  Fejér Megyei 
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű  ZRT –vel ( 8000 Székesfehérvár, 
Királysor 3-15.) kötendő   vagyonkezelői szerződéssel formában kívánja végezni 
és  az önkormányzat tulajdonába átszálló vízmű üzemeltetéséhez kötődő vagyon-
átszállási nyilatkozatot ( jegyzőkönyvhöz csatolva) változtatás nélkül elfogadja . 
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A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a  Fejérvíz  
Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű  ZRT –vel ( 8000 
Székesfehérvár, Királysor 3-15.).  az önkormányzat tulajdonába átszálló vízmű 
üzemeltetéséhez kötődő vagyon-átszállási nyilatkozatot aláírja. 

 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2012. december 22. 
 

 
3. napirend 

 
Többcélú köznevelési intézmények átszervezése, alapító okiratok véleményezése. 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a    határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
2012. december 7-én megjelent a  köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 
törvény, (a továbbiakban: átadási törvény) melynek 2.§ (1) a) pontja szerint a többcélú 
intézmény alapító okiratát akként kell módosítani, hogy kizárólag önkormányzati 
feladatot lásson el 2013. január 1-jétől. Minderről  a törvény hatályba lépésétől 
számított 10 munkanapon belül kell dönteni. 
A többcélú intézmények átszervezését most év közben is meg lehet tenni, és a döntés 
előtt nem kell kikérni az intézmény alkalmazotti közössége, iskolaszéke, szülői 
szervezete, iskolai diákönkormányzata véleményét. Továbbá nincs szükség  szakértő 
véleményére, a megyei kormányhivatal szakvéleményére  sem  a tervezett 
intézkedésekkel kapcsolatban.( átmeneti törvény 2.§ (4) bekezdés). 
 
A jogszabályi változások miatt  az egyik érintett többcélú köznevelési intézmény, a 
Sárbogárd- Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Központi 
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot kell átszervezni, 
melynek jelenlegi  intézményegységei: Mészöly Géza Általános Iskola, 
Tagintézménye: Szent István Általános Iskola  Zengő Óvoda + töbörzsöki telephelye ,  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.  
 
A másik érintett többcélú köznevelési intézmény a Sárbogárd- Nagylók Közoktatási 
Társulás keretein belül működtetett  Általános Művelődési Központ, melynek  
intézményegységei: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola ,    ÁMK Nagylóki 
Általános Iskola , ÁMK Kippkopp Óvoda +  ÁMK Kölyökvár Óvoda pusztaegresi  
telephelye,  ÁMK Nagylóki Óvoda,  ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
ÁMK Könyvtár és Klub 
 
Sárbogárd Város Polgármesterétől megkaptuk a javaslatot a többcélú köznevelési 
intézmények  átszervezése  utáni  intézményrendszerre, az átszervezéssel érintett 
intézmények alapító okiratainak módosítására is.   
Önkormányzatunk  egyrészt a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásban, továbbá a Sárbogárd-  
Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási 
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megállapodásban biztosított véleményezési joga van a Központi Általános Iskola , 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  valamint  az Egyesített Szociális 
Intézmény  alapító okiratainak módosításával kapcsolatban.  
 
A megküldött javaslat szerint  az intézmények átszervezése eredményeként a 
Sárbogárd- Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Központi 
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatból a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat az Egyesített Szociális Intézmény   szervezeti egysége 
lesz. 
Az átszervezés nem érinti az intézmény foglalkoztatottjait közalkalmazotti 
jogviszonyuk tekintetében. A Sárszentmiklósi Kipp-Kopp Óvoda önálló intézmény 
élére magasabb vezető kinevezése válik szükségessé. 
Kéri,  szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot  
elfogadni. 
 

 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 
tegyék fel. 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Többcélú köznevelési intézmények 
átszervezése, alapító okiratok véleményezéséről szóló  előterjesztést és határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2012. (XII.18.) számú 

határozata 
 

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
alapító okirata módosításának,  valamint az Egyesített Szociális Intézmény 
alapító okiratának  módosítása továbbá az Általános Művelődési Központ 

Alapító okirata módosításának véleményezése 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Többcélú 

köznevelési intézmények átszervezése Központi Általános Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata módosításának,  
valamint az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának  módosítása 
továbbá az Általános Művelődési Központ Alapító okirata módosításának 
véleményezése ”  tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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1. Hantos  Községi Önkormányzat  Képviselő- testülete a Központi Általános 
Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – székhelye: 7000 
Sárbogárd, József A. u.14.  alapító okiratának tervezetét megismerte és javasolja 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy   2013. január 1-
jével a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és      Gyermekjóléti 
Szolgálat alapító okiratának módosítását  a mellékelt alapító okirat  szerint 
fogadja el.  
 
2. Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő- testülete az Egyesített Szociális 
Intézmény-székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. alapító okiratának 
tervezetét megismerte és javasolja Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-
testületének, hogy   2013. január 1-jével az Egyesített Szociális Intézmény alapító 
okiratának módosítását  a mellékelt alapító okirat szerint  fogadja el. . 
 
 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város 
Önkormányzatát értesítse a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős:  Fischer József  polgármester 
Határidő: 2012-12-21  

Bejelentések.  
 

Fischer József polgármester: 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek  bejelenteni valója.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
1./  Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodása felülvizsgálata: 

 
Ahogy arról már 2012. december 12-én tartott ülésen tájékoztatta a képviselő-
testületet a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés 
értelmében a települési önkormányzati társulás állami köznevelési feladatot 2013. 
január 1-jétől nem láthat el. A települési önkormányzati társulásnak az e bekezdésnek 
való megfelelés érdekében módosítania szükséges a társulási megállapodást. Ennek 
jogszabályi határideje 2012. december 15. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) értelmében az 
önkormányzat feladata az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
valamint a többi gyermekkel együtt nem nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének biztosítása (Nkt. 4. § 1. pont)  
 
A    köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású  intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII.  törvény 3.  § (1) bekezdése értelmében 
a települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől 
nem láthat el. A települési önkormányzati társulás ezért 2012. december 15-ig  módosítani 
kell  a társulási megállapodást. 
A települési önkormányzati társulás tagjai eddig  egymás között el kell számolniuk  a 
települési önkormányzatnak a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak 
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minősülő feladat ellátását szolgáló, a települési önkormányzati társulásba - annak 
létrehozásától kezdve - bevitt vagyonával és megállapodást kell kötniük  egymással az 
általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb alkalmazottak 
2013. január 1-jétől történő továbbfoglalkoztatásáról és az európai uniós társfinanszírozású 
projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének egymás közötti megosztásáról. 
Éppen ezért szükséges a Mezőfalva – Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása is. A  megállapodás 
alapján az intézmények közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket Mezőfalva 
Nagyközség Képviselő-testülete gyakorolja, a társulás keretein belül fenntartott 
intézmények esetén a fenntartáshoz és működtetéshez kapcsolódó feladatokat pedig 
Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el. Várjuk az ezzel kapcsolatos 
anyagot, a társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot Mezőfalváról. 
Amennyiben még az idén  megérkezik a társulási megállapodás módosítására vonatkozó 
anyag Mezőfalváról, akkor szükség azt még az idén, 2012. decemberében megtartott 
képviselő-testületi ülésen megtárgyalni és a módosítással kapcsolatos döntést meghozni. 
 

A tájékoztatót a képviselő-testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vették.  
 

Fischer József polgármester. 
 
Megköszöni Gálné Papp Erika körjegyző asszony tájékoztatását.  

 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, bejelenteni valója. 

 
 

 
A képviselő-testületi ülésen  egyéb bejelentés  nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester: 
 
 
Megköszöni a képviselő-testület tagjainak egész évi munkáját.  Kéri, hogy a 2012. 
december  22-én tartandó karácsonyi ünnepségen mindenki vegyen részt. 
 
Kellemes ünnepeket kíván minden jelenlévőnek.  
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést   20- órakor   bezárta.                      

   K.m.f. 

   /:Fischer József :/                                   /:Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                     körjegyző   

 
/ : Hangyál Csaba   :/ 

jkv. hitelesítő 


