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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatokat fogadta el: 

 

 

63/2012.(X. 4.) önkormányzati határozat  szándéknyilatkozat közös önkormányzati 

hivatal megalakítására. 

64/2012.(X. 4.) önkormányzati határozat intézkedési és ütemterv elfogadása közös 

önkormányzati hivatal létrehozására. 

65/2012.(X. 4.) önkormányzati határozat 
Csatlakozás a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat 

kiírása  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. október 4-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Községháza tanácskozóterme Nagydorog, Kossuth L.u.81. 

 

Jelen vannak: Veres Imre polgármester, 

Hosnyánszki Jánosné, 

Jankovics Lászlóné, 

Kishonti János, 

Sági János, 

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   dr. Sátor Vera jegyző 

 

Veres Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket.  

A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 

megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

távolmaradását előzetesen bejelentette. Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

 

1./ A közös önkormányzati hivatal megalakításával kapcsolatos tudnivalók, 

tennivalók megtárgyalása. ( Írásos előterjesztés) 
 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat kiírása. ( Írásos előterjesztés) 

  Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

1./ A közös önkormányzati hivatal megalakításával kapcsolatos tudnivalók, 

tennivalók megtárgyalása.  
 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Veres Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. 

Felkéri  dr. Sátor Vera jegyzőt, hogy szóban is ismertesse az előterjesztést. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Informálisan már több alkalommal is szóba került a polgármesterek 

között, hogy a jövő évtől változó önkormányzati törvény rendelkezéseinek tükrében 

esetlegesen a Nagydorog környéki települések együttműködhetnének.  

 

Nagydorog Bikáccsal már több mint húsz éves körjegyzőségi múltra tekint vissza, öt éve 

pedig Bikács, Sárszentlőrinc részvételével, Nagydorog székhellyel hármas körjegyzőség 

működik. A körjegyzőség működésével kapcsolatban probléma nem jelentkezett, a 

körjegyzőségi beszámolókat mindhárom település képviselő-testülete egyhangú szavazással 

fogadta el. A működési elvekre a rugalmasság, a települések érdekeinek szem előtt tartása, a 

székhely részéről a másik két település önállóságának, szervezetalakítási szabadságának 

tiszteletben tartása jellemző. A három településen dolgozó munkatársak között is harmonikus, 

a kollegialitásra épülő munkakapcsolat alakult ki. 

 

Azon községek, melyek lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, legkésőbb 2012. március 2-ig 

közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, tehát nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri 

hivatalt.  Fontos tudnivaló, hogy a kezdő kivételes szabály után közös hivatalt alakítani, 

megszüntetni, abból kilépni vagy ahhoz csatlakozni mindig csak az általános helyhatósági 

választásokat követő 60 napon belül lehet. 

   

Arról azonban az önkormányzatok önállóan döntenek, hogy mely településekkel kívánnak 

közös hivatalt létrehozni. A kétezer fő lakosságszám feletti települések főszabályként 

önkéntes alapon részt vehetnek közös hivatalban.  

 

A közös hivatal határidőben történő önkéntes megalakításának hiánya esetén a törvény 

kijelölési szabályok alkalmazását teszi kötelezővé. A Mötv. rögzíti, hogy ha az érintett 

képviselő-testületek a megállapodást hatvan napon belül – első alkalommal 2013. március 2-

ig - nem kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, a 

kormányhivatal vezetője dönt a hivatali feladatok ellátásának módjáról, illetve a megállapodás 

pótlásáról.  

 

Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt községek hozzák létre, úgy a 

székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-

testületei határozzák meg. Ebben az esetben is célszerű figyelembe venni a település központi 

szerepét, megközelíthetőségét, rendelkezésre álló hivatali szervezetét.  

 

A hivatalt a jegyző vezeti. A megállapodásban éppen ezért rögzíteni szükséges a jegyző 

feladatait is, akit 2013. január 1-től már nem a képviselő-testületek, hanem a polgármesterek 

lakosságszám arányos többségi döntéssel kötelesek kinevezni. Ők gyakorolják a jegyző feletti 

munkáltatói jogokat is. 

 

A törvény szerint a jegyző munkáját legalább egy aljegyző segíti. Ez az egyik olyan szabály, 

ami teljesen új kihívás elé állítja az önkormányzatokat. Amíg 2012. december 31-ig 

községekben az aljegyző kinevezése csupán lehetőség volt, 2013. január 1-től kötelező 

minden önkormányzati hivatalban, kivétel nélkül, mindegy, hogy 2000 vagy kétmillió lakost, 

mindegy, hogy egy vagy tíz önkormányzatot szolgál ki. 

Az aljegyző jogviszonyára, képesítési előírásaira, szakmai gyakorlatára a jegyzőével azonos 

szabályozás vonatkozik.  
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A közös hivatal létszámának meghatározására külön rendelkezéseket tartalmaz a Mötv. E 

szerint, ha községi önkormányzatok hozzák létre a közös hivatalt, annak létszámáról a hivatal 

létrehozásáról szóló megállapodásban kell rendelkezni a törvényi követelményekre 

figyelemmel. 

 

A Belügyminisztérium vonatkozó szakmai anyaga szerint a létszám meghatározását 

elsődlegesen befolyásoló tényezők az ellátandó feladatok nagyságrendje, a kiszolgált 

települések összlakosságszáma, és a közös hivatal létrehozásában közreműködő települések 

száma. 

 

A hivatal működési költségét az állam finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e 

célra elkülönített számlájára folyósít. Amennyiben az állam által nyújtott feladatfinanszírozás 

nem fedezi a hivatal működési költségeit, a további felmerülő költségekhez az érintett 

önkormányzatoknak megállapodás alapján, ennek hiányában lakosságszám arányában kell 

hozzájárulniuk.  

 

A helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés mintegy 647 milliárd 

forinttal járul hozzá, mely a 2012. évi támogatás 62%-a.  

 

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati 

törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó 

elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételek meghatározott mértékével, és az ezt 

követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. 

 

A jegyző annyi fővel köteles megoldani a közös önkormányzati hivatal feladatait, amennyire 

az érintett önkormányzatoktól létszámkeretet kap.  

Mindezekhez természetesen készülni fog egy szakmai javaslat, amelyet Nagydorog 

Nagyközség Jegyzője fog előkészíteni, a Pálfa Község Jegyzője közreműködésével. Ez a 

jelenlegi ismereteink szerint fog elkészülni, és azt fogja tartalmazni, hogy mi lenne az ideális 

létszám és munkamegosztás a leendő hivatalban.  

 

Egy új hivatal megalapítása, felépítése nagyon összetett szakmai feladat, számos 

adminisztratív és munkáltatói intézkedést igényel, hosszú hónapokat vesz igénybe. Így 

mielőbb, de legkésőbb október 15-ig indokolt szándéknyilatkozatban kifejezni a létrehozás 

szándékát minden érintett képviselő-testületnek 

 

A mai állapot szerint megalapozottan nem tudunk létszámokra vonatkozó adatokat adni 

- jelenleg 5 fő adatait kérte be a Kormányhivatal, de a visszajelzésre még természetesen várni 

kell-, az ütemtervben felállított munkák elvégzésével és a megjelölt időpontokban tudunk 

helytálló és szakmailag védhető kijelentéseket tenni. 

 

Az előterjesztést Bikács, Sárszentlőrinc és Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta és a határozatot elfogadta. 

 

Kishonti János képviselő: Az aljegyző személyére van már jelölt? 

 

Veres Imre polgármester: Igen. De természetesen pályázatot kell kiírni. 

 

Kishonti János képviselő: Kilépésre van lehetőség a közös hivatalból. 
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Veres Imre polgármester: Közös hivatalt alakítani, megszüntetni, abból kilépni vagy ahhoz 

csatlakozni mindig csak az általános helyhatósági választásokat követő 60 napon belül lehet. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem 

hangzott el. 

 

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az alábbi határozati javaslatokkal élek: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

63/2012. ( X.4.  ) határozat 

szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal megalakítására 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  2013. január 1. napján 

hatályba lépő 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján kifejezi szándékát, hogy 2013. 

március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt kíván működtetni Bikács, Kajdacs, 

Nagydorog, Pálfa és Sárszentlőrinc községek részvételével, Nagydorog székhellyel. 

2. Megbízza a polgármestert és a (kör)jegyzőt, hogy a közös önkormányzati hivatal 

létrehozásával kapcsolatos szakmai előkészítő munkálatok elvégzéséről a képviselő-

testület által elfogadott intézkedési- és ütemtervnek megfelelően gondoskodjon. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

Határidő: 2013. március 1. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

64/2012. ( X.4.   ) határozat 

intézkedési és ütemterv elfogadása közös önkormányzati hivatal létrehozására 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2012. (X.4.) számú 

határozatában foglaltaknak megfelelően akként határozott, hogy a 2013. március 1-

jével működését megkezdő Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával 

kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a határozat mellékletét képező tartalommal 

intézkedési- és ütemtervet fogad el.  

2. Megbízza a polgármestert, hogy a döntést igénylő kérdések Képviselő-testület elé 

történő terjesztéséről az intézkedési- és ütemterv szerint gondoskodjon. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

Határidő: 2013. március 1. 
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2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, továbbá a pályázat kiírása 

  Előadó: Veres Imre polgármester 

  Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A 2013. év vonatkozásában is javaslatot teszek – a korábbiakhoz 

hasonlóan – a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásra és a pályázat kiírására, az előterjesztés mellékletében foglaltak ismeretében. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye. 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 

65/2012. (X. 4.) önkormányzati határozat  

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

továbbá a pályázat kiírása  

 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, továbbá a csatlakozáshoz 

szükséges további nyilatkozatok megtételére. 

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

 

3. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott „A” és „B”típusú Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulóját kiírja. 

 

Határidő: azonnal, az 1-3. pontban foglaltak tekintetében az értesítésre: 2012. október 15. 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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Veres Imre polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a 

rendkívüli képviselő-testületi ülést 15.45 órakor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

 

  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


