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1.) k6pvis el6-testiileti hat6r ozzt

I 1.) k6pvis el6-testiileti

hatfr ozat

Jegyz6kdnyv
K6sztilt: 2014. decomber

11

.-6n 15.30 6rai kezdettel megtartott rendkivtili K6pvisel6-testiileti

ii16sr6l.

Helye: Ptispdkszil6gy, Bajcsy Zs. itt 14. szim alattl6vo Onkormrlnyzat 6piilet6ben.
Jelen vannak: Dr. Ijrdos Zoltinpolg6rmester

Rottenhoffer Istv6n alpolg6rmester
Koviics Katalin k6Pvisel6
S omodi Gyul6n6 j egyzokonyvv ezeto
k<isztjnt<im a k6pvisel6-testtilet tagSait,hifnyzik
(|izellak6pvisel6
Asszony 6s Misnyovszki Barnab6s k6pvise16, akik egy6b
Dem6nyn6 Varga
elfoglaits6guk miatt nem tudnak r6szt venni a mai til6sen. Meg6llapitom, hogy az iles
hatiozatk|pes. Trlj6koztatom a jelenl6vo k6pvisel6ket, hogy telefonon keriilt sor a mai
testi.ileti iil6s 6sszetivdsiraa napirendi pontok fontoss6gara 6s siirg6ss6g6re va16 tekintettel.
irrisbeli meghiv6 nsm kerult kikiild6sre az alilbbi napirendi pontokat javasolom a mai testiileti

Dr. Erd6s Zoltin;polgfrmester: Tisztelettel

iildsre:

Napirendi pontok:;

l.)

Penc Kdzs6g ()nkormrinyzathval a Penci
Kd zo s Onkornn6ny zati Hiv atal me g sziintet6
okirat6nak elfo gadiisa

)V6cduka-Ki sr, L6medi Kdz<i s Onkormrlnyzati
Hivatalhoz vail6 csatlak oz6s megfllapod6s6nak
elfogad6sa
3.) Egyebek

2.

Ak6pvisel6-testtilet3igenszavazattalazalilbbihatirrozatothozta;

:

zatinak
mai testi.ileti iil6s
napirendi pontjait.az akibbiak szerint 6llapftja meg:
1.) Penc Kozs6g Onkorm6nyzathval a Penci
K6zd s Onkorm6ny zati Hiv atal me gsztintet6
okiratilnak elfo gad6sa
2.)V6cduka-Kisn6medi K<iztjs Onkormanyzati
Hivatalhozval6csatlakozhsmegilllapod6srinak
Piispdks zil 6gy Ko zs6g Onkormrln y

K6pvisel<i-testiilete a

elfogad6sa
3.)Egyebek

Hatririd6: Azonnali
Felel6s: polgiirmester,

1.)

Napirendi pont:

Dr. Erd6s Zoltin polgr[rmester: V5cduka

6s Kisn6medi polg6rmestereivel val6 egyeztet6s

sorSn elk6sztilt a V6cduka-Kisn6medihez valo csatlakoz6sra vonatkoz6 egyittmrikdd6si
megdllapod6s, melyet a k6pvisel6k friisban megkaptak. Elotte m6g el kell fogadni a Penci
K<izds Onkormiinyzati Hivatal egytitt miikrid6si meg6llapod6s6nak megsziintet6s6re
vonatkoz6 Okiratot. Az okiratot a kdpvisel<ik ir6sban megkaptdk. Megk6rdezem, hogy van-e
valakinek ezzel kapcsolatban hozzhszolilsa?

Rottenhoffer Istv:in alpolgdrmester: a jegyzo is ritkeriil az Acsa hivatalhoz,6s neki jrlr-e
ilyenkor valamennyi v6gkiel6gft6s?

Dr. Erd6s Zoltin polgrlrmester: A Jegyz6 Asszony azt a tdjekoztatdst adta, hogy az 6
munkaviszonya megsziinik, nem keriil 6t Acsdra. V6gkiel6gitds a t<jrv6ny szerinti j6r neki,
ame lynek fedez6 s 6re p 6ly azatot I ehet b enyrij tani a MAK-ho z.
Amennyiben egyetr5rtiink a megsziintet6 okirattal, akkor k6rem, hogy szavaznxtk.
A k6pvisel6-testiilet 3 igen szavazaltal az alilbbihatfrozatothoda:
6212014

(XlI.lL\.

sz.

testiileti hatfirozat:

Ptisptikszil6gy Kdzs6g Onkormrlnyzatfunak K6pvisel6-testtilete az
6llanhAztart6sr6l szolo 2011. 6vi CXCV. t<irv6ny 11. g-riban
biztosftott hatrisk<ir6ben eljrirva az illtala alapitott 6s fenntartott Penci
Kriz<is,Onkormriny zati Hiv atal kdlts6gvet6si szerv6 t 20I 4. december
3 1.

nappal megszi.inteti.

A

kdprvi5slo-lestiilet
Megsziintet6 Okirat6t

a Penci Kcizds
a

Onkormrinyzati Hivatal
hatdrozat mell6klete szerinti tartalommal

elfogad.;ja.

Hatrfrid6: Azonnali
Felel6sr polgrirmester, jegyzo

62 / 20

1

(Xll.

11.\ szfmfi hatfr ozatinak m ell6klete
Penci Kiizii s 6 nko rmri ny zati Hivatal

4.

:

Megsziintet6 Okirata

Az

20ll.6vi CXCV. t<irv6ny 11.$.(1) bekezdds6ben foglalt
felhatalmazris alapjrin - figyelemmel az illlatrrhaztartasr6l s2616 t<irv6ny v6grehajt6sdr6l sz6l6
368/2011 .(XII.3 1 .) .Korm. rendelet 14. $-rinak (2) 6s (3) bekezd6seinek rendelkez6seire
- Penci
Ktiz<is Onkormrinyzati Hivatal megsziinteto okiratdta k<ivetkez6k szerint adjuk ki:
illlanhaztartdsr6l sz5l6

1. A megsziintet6sre keriil6 kiilts6gvet6si szerv
a. Megnevez6se:
Penci K6zcis OnkormanyzatiHivatal

b. Sz6kirelye:
26l4Penc,
c. Tiirzskiinyvi azonosft6 sz6ma:

Rrlk6czi ft 18.
809342

2. Megsziintetd

ez6se 6s sz6khelye:

K<lzs6g

Penc
2614 Penc, ll6k6czi

Kdpviselo-test0lete

irt

I 8.

Ptispdkszil 6gy kozseg 0nkorm6ny zatinak K6pvi se16-te sttilete
2166 Piisp<iksziliryy, Kossuth L. u. 9.

J.

A megsziinttet6s oka:

K6zcis

OnkormrinYzati
dnkormriny zatair 6l szol6

k6pvisel6-testtileti dont6

4.

megsziintetdse a Magyarorszilg helyi
20lI.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 85$ (3) bekezd6se alapiin

Hivatal

s.

A megsziin6s m6dja 6s id6Pontja:
Az illlarrhitztarthst6l sz6l5 2071. 6vi CXCV. tdrv6nY 11. $-a alapj6n: 5ltaklnos
jogut6dl6ssal tclrt6n6 megsziintet6se. Az Stalakiths m6dja: kiilonv6l6s keret6ben
val6sul meg:2014. december 31-6n.

5. Kiizfeladatinak jiiv6beni ell6tfsa:
a. a k6zfeladat jiiv6beni ellitfsa m6djinak, illetve
meg;hatf rozf sa, j ogut6d megnevez6se

R

szervezeti

:

tOzfeladat jOv6leni ell6t6sa iiltaliinos jogut6d, 6nrill6an mtikcid6

gaz<Lfikodo kciltsdgvet6si szervk6nt 6s fenntart6siival tdrtdnik,
kdlts6gvet6si szerv krizfeladataira telj es kcinien kiterj ed6en:
P

formijfnak

enr; k<i z s 6 g

es

et6ben az Acsai K6

piisp<ikszil1gy kozseg eset6ben

z<i

a

6s

megszino

s onkormrlny zati Hiv atal,

a V6cdukai Kdztis Onkormrinyzati Hivatal

tftihn.
b. a kiizfeladat j0v6beni ellftris6hoz sziiks6ges kiiztulajdon meghathrozflsaz
nnegsztintet6sre keriilo k<ilts6gvetdsi szerv kdzfeladatai ell6ths6fi szolgSl6
ingatlan - term6szetben: 2614 Penc, Rrik6czi ft 18., illetve 2166

A

ptisp6kszil6gy, Kossuth L. u. 9. szdtn alatl - a megsztin6 k<ilts6gvet6si szerv
hasr,n1lat1ban 6116 helyis6geit, valamint az e helyis6gekben 16vo ing6 vagyont
a rrregsztintetl szew az iitalfunos jogut6dok, Penc eset6ben az Acsai Kdzds
Onkorm6nyzati Hivatal, Pi.ispdkszildgy eset6ben a V6cdukai Kdzds
$nkormanyzati Hivatal hasznhlatilba adjdk, a megsziintet6sre keriil6 szew
kdzfeladatai folyamatos, z<ikken6mentes elkit6sa 6rdek6ben.

c.

kdlts6gvet6si szervn6l foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkiltat6i

^int6zked6sek meghatfrozhsa, a hatiridfik kijeliil6se, a kdzfeladatokat a
tovfbbiakban ell6t6 szervek rfiszflrfil t0rt6n6 tovdbbfoglalkoztatfs
lehret6s6ge:

A

megsziintet6sre kertl6 kdlts6gvetdsi szerv a Penci foglalkoztatottjdnak a
(4 f6 kdztisztvisel6) beleegyez6siik eset6n a jogut6d
kcilts6gvet6si szervhez, az Acsai Kdz<is Onkorm6nyzati Hivatalhoz t6rt6n6
6thelyez6ssel folyamatos jogviszonynak min6sul a Kciz<is }rkormhnyzati

jogviszonya

Hivatalhoz tdrt6n6 csatlakozSsr6l szolo meg6llapod6sban meghatfuozott
l6tsz6mkeret erej6ig.

A

megszi.intet6sre

keriilo kdltsdgvet6si szerv a

piispdksziligyi

foglalkoztatottjrlnak

a jogviszonya (3 f6 kdztisztvisel6)
- beleegyez1siik eset6n
a jogut6d kdlts6gvet6si szewhez, a viicdukai Kcizcis Onkorm6nyzati
Hivatalhoz tdrt6n6 tithelyez6ssel folyamatos jogviszonynak min6stil a K0z6s

}nkormdnyzati Hivatalhoz tdrt6n6 csatlakoz6sr6l szolo meg6llapod6sban
me ghatin o zott

letszlrtkeret

erej

g.

6i

Az

fithelyezdseket a jogut6d k<ilts6gvet6si szerv tdrzskcinyvi nyilv6ntartrisba
tdrtdn6 m6dosft6sdt kcivetoen halad6ktalanul, de legk6s6bb a nyilvdntart6sba
v6te,lrol sz6l6 ddnt6skezhezveteldt kdvet6 l5 napon beltil v6gre kell hajtani.

d.

Kdtelezetts6gvr{llalis rendje:
Penci Kcjzcis Onkormrinyzati

Hivatal 2014. december 31-ig

k<itel.ezetts6get 6s lehet j ogosults6gok alany a, korr6toz6s

8.

v6llalhat

n6lkiil.

Penci Kdzcis Onkorm6nyzati Hivatal megsziin6s6nek id6pontja, tiirzskiinyvi
nyilvrintart:isb6l tiirt6n6 kivezet6s napja: 2014. december 31.

Zhrad6k:
Penci Kiiziis dnkorminyzati Hivatal jelen Megsziintet6

okiratdt

Penc kiizs6g 6nko,rmdtnyzatinak K6pvisel6-testiilete a
hathrozatilval

....... (..........) iinkormrfnyzati

Piispiikszitrlry kiizs6g onkorminyzatinak K6pviset6-testiilete
iinkormdnyzati hat6rozat6v al hag5rta j6v i.

r

(.........)

Penc,2014.

Krflik

J6zsef
Penc polg6rmestere

Magdolna dr. Erd6s Zoltiln
jegyzfi
Piispiikszilfry polgfrmestere

dr. Babinka

2.) Napirendi ponl;:

Dr. Erd6s Zolt1npolg6rmester: A V6cduka-Kisn6medi K<izds Onkormrinyzati Hivatalhoz
val6 csatlakoz1shoz i jegyzono megkiildte az egytittmtikdd6si meg6llapodrls tewezet€t,
melyet a k6pviselok irasban megkaptak. K6rem, hogy nezzek 6t, megk6rdezem, hogy van
ezzel kapcsolatos k6rd6s?

Rottenhoffer Istvfn alpolgr[rmester: szerintem k6t helyen is el van iwa, mert mar nincs
krirjegyz6, hanem jegyto uarr.,az Onkormfunyzatcime a Kossuth L. ft 9' marad-e, vagy pedig
u fiuj&V Zs. it A lesz? Ezen kivtil mdr nem Vrlci V6rosi Bir6s6g van, hanem V6ci Jrir6si
Bir6s6g a neve.

Dr. Erd6s Zoltfnpolgrirmester: Kdszdncim a pontositiist, most jelzem is a jegyzlnonek. Az
Onkormrlnyzat szel1ely cime nem fog v61tozni, mert igy vagyunk bejelentve a Tdrzskdnyvi
nyilvrintart6sba.

Ak6pvisel6-testtilert3igenszavazattalazalfubbihatirozatothozta:

Piisp<ikszil 6gy Ki) zs6g 6nkorm6n y zatinak

K6pviselo-testtilete a Vdcduka-Kisn6medi
Kdzci s Onkormrlny zati Hiv atalhoz va16
csatlakoz6sra vonatkoz6 - mell6kelt okirat alapi{na me gilllapo d6st e lfo gadj a.

Felel6s : Dr. Erd6s

Zoltin polg6rmester
Hataridl: azonnal
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AltaLinos rendelkez6sek

iseld-testiilete (21,67 Vicduka, B6ke

ter 1'
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dllapodnak nreg.
2.)

I

6jer
eldlve:

3.) A Hivatal szr
kirer

tova
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4) A Hivaal l6stehoz6s6nak

kiten

, BaicsY

id6pontjaz 2073. iarI'tfut 01.

csa

Zs'

ul4'\

zik Pfiepokazlligy" 2o75' ianufit

l-el.

5.)

A

Hivatal illet6kessEgi tefiilete Vricduka 6s Kiendmedi 6s

Pfispiikszil

teleptil6sek

kiizigev,gatisi tenilet6re terjed ki.

6.) A Hivatal rnrikod6se sorin a felek arra

t<ltekszenek, hogy

az onkorminyzatok 6rdekei

ne

s6rii,ljenek-

visel&testiilete
pvisel6-testiilete
at K6Pvisel6 - testfilete
jelen meg6llapoddsban t6szletezett
<in6l16 kciltsEgvet6si szel-t,aLnelynek f<9ll1aSvetes6t a
dllapit meg 6s biztosit'
felt6telekkel a r6sztvev6 Onkorminyzatok K6pvrsel&testrilete

8.) A Hivatal
9.) A kozos
testiiletei

onkorrninyz
on?,ormil.nyzati hivatal megszfintet6stt6l.az 6rintett telepiil6si

m

rlalirnos onkominiati vilaszlisok

npiit kdvetS hatvan napon

b

meg.

II.
A H ivatal feladata, hatiskci te, illetdkessdge

1) A K6pviseltltesrii'letek iltal l6trehozott
feladatokat v6gzir

Hivatal

mindh

onkormdnyzat tekinteteben az alStbbi

elliltla az onkorminyzati testrileti szeruekhez ft6pvisel6-testulet, bizotlsig, stb.) kapcsolod<l
adminisztricr6s feladatokat, az onkormdnyzati kdpvisel6k munkij{nak segit6s6t, a vezet6.st segit6
fu nkci6kat, valamrnt a bels6 munkaszervezts\ tgazgtisi teend6keg
el6k6sziti 6s v6grehajtja a teshileti szervek <inkormdnyzati dcintdseit, a polgirmesterek irinyitisa 6s
t jegyzl,valamint az aliegyz6 operativ vezet6se mdlett,
dont6sre el6k6sziti az iilanryazgetdsi iigyekeg 6s gondoskodik e dont6sek v6grehajrisrinak
megszervez6s616l

v\gzi az onkormdnyzatok kolts6gwet6si, szaMelzdztti opetztiv gazdilkodislna.kiu.y'rnyititsils
a gnzdrsi'g]lzg onill6 6s ez onill6 int6zm€nyek 6s szakfeladatok konyvel6s6t v6gzi tovibbi

a lfivual mrikodds6vel kapcsolatos b6r 6s dologi kiadisok Vicduka kozs6g Onkormfnyzat
kolts6gvet6sEben szerepelnek, a b6r es dologi kiaddsok konyvel6s6t, a Flivatallal kapcsolatos
perrziigyi beszfmol6k elk6szit6s6t a (v{cduliai) Hivatalban dolgoz6 plnzngyi igyint9z6 v6gA.

ilI.
Aiegyzf 6s aliegyzd kinevezdse, iogdllisa, a kii{egyzdsdg szeruezete
1)

A

2.)

A

3.)

A

Hivatal 2(113. ianuiu l-jei l6trejottdvel a jegyzLr 6s aljegyzii kinevez6st, alkalmazisul*kal
kapcsolatos egy6b k6rd€sek k6r6t, figyelemmel a Morv. 1,46/C. $. (2) bekezdisdre, lctilon

tovribbiakban, amennyiben a jegyz6, vagy zljagyzi kozszolgilati jogvrszonya brirmilyen oknil
fogva megsztrnk, a iegyz6i, allqyzdi 6ll6st nyilvinos pillyi.zzit 6tjhn kell betolteni. A ieggzd
kinevez6s6hez az iintett telepiil6sek polgirmestereinek lakossilgszdm-adnyos, tcibbs6gi d6nt6se
sziiks€ges. A jegyzl javaslatin az iljegyz6 kinevez6sdt5l az ,6intett telepiiLl6sek polgirmestereinek
lakossigszdm-arinyos, tobbsdgi dont6se szriksfues.

iegyzl felrnentesdneh osszefdrhetedens6gdnek megallapitirsir6\ fegyelmi eI16'tits inditdsdrol
fegyelmi brintetes kiszabisit6l az 6rintett polgirmesterek lakossdgszirn-arinyos tobbsdgi dont6se

sziiksdges.
4.)

A jegz6
a

Hivatal felel6s vezetiie,

gyakorolja a l{ivaul hat6skor6be tarroz6 hat6sigi jogkorokeq

az dtintett rclepiilds polg{rmestere

egyetdrtds6vel kinevezi

6s Felmcnti a Hivatal dolgoz6it,

grakorolja a vehik kapcsolatos munkdltat6i jogkoroket,
szewezi a Hh'ata,I munkijit,
a Hivatal ritjlin goodoskodik a k6pvisel6-teshiletek illefve a polg'Armesterek hatdskcir6be tartoz6
onkormdnyza.ti, hat6sigi 6s inJarngngatfsi iig;iek elSkdszit6s6t6l
tanicskozdsij ogal r6szt wesz a K€pvisel6-tesniletek iil6s6n.

A jegyzl vW

ilItall- megbizott szem6ly a Hivatal Uryrendj6ben meghatirozottek szednt l6tia eI

^z
a Hivatalhoz t'artoz6 telepiil6seken feladatait.

s.)

A Hivatal l6tszima:7 fd (10 fd)
Ebb6l; J.W6

1f6

Aljegyz6

rf6

VicduLdn kdztiszreisel6:

7f6
3f6

Kisn.i.medin

kozusztviseld:

Z f6

6.) A kriztisztviselSk munkakori leirtisinak kiadisa

a iegyz6 kotelezettsige.

7') A Hivatal mriikod6s6nek elleo6rzds6t, a felad*tok
8.) Indokolt

esieztet6set a polgirmesterek cgyiittescn v6gzik.

jegyz6 a polg'irmestetekkel egyezterve elrendelhed hogy a sz6ldrelyen dolgozb
koztisztvisd6k a kitendeltsfueken, illefve a kirendeltsegeken dolgoz6 kdztiszwisel6k a sz6khelycn,
is v6gezzenek munkdt.
esetben

o.

IV.
A Hivatal iigyf6lfogadfsi rendie
1-) A Hivatal rigyF€lfogadisi rendj6t

a Hivaral Ugyrendje tertalmazza.

2.) Aiegyz6 6s aljiegyzd riryf6lfogadisinak

rendjdt a helyben szoMsos m6don kozzd kell tcnni

v.
Aiegyz6, iliegyz6 6s a polgdrmestetek feladatai a testiileti iilesek sot6n

A k6pvisel&testtiletek az eddigi grakorlatoak megfelel6en SzlvlSz-eik 6s munkarervrik szerint
mrikodnek, onill6an dontenek, gazdilkodnak sajdt kolts6gvet6srik terh6re.

1.)

A

2.)

kepvisel6-rcsdiLleti ri.l6seket lnilon-kil<in, az &ntett polgirmester 6hal megadott napirendi
s n ahala al6irt meghiv6 kikrild6sdvel kell osszehivni

pontokat tartaltnz6,

3.) Mindhfuom testr.ilet iital" a Hivatal mrikod6sevel kapcsolatos kotelez6en t{rgyalt napuendelc

a) a Hiv a;tal eves l -.ol ts 6gv et6s 6nek elfogadi sa
b) a Hivatal zirczirmadisinak elfogadisa
c) a Hivatal tevikenysig6r6l sz6l6 eves jegyz5i beszimol6
d) a Hivatal mrikoddsevel kapcsolatos dokumentumok (SZMSZ, Ugyrend, Alapit6 Okirar,

Kcizcis

Onkormi.nyzatt Hivaalr6l szol6 Meg6Jlapodis) elfogadisa, m6dositisa

A 3)

4.)

pontban meghatltozott napirendek elfogadisa egytittes testiileti iil6s keret6ben, vagy

I(6pvis el6-tes tiil:tek hiLl6n

5)

te

s

a

niled til6sen is tort6niret.

a hi'z,tgazda telepril6s polgdrmesrere, tivoll€te esetEn
ts zfujabe.

EgSnittes testtileti til6s eset6n az ril6sr

alpolgri"rrnestere nyitja meg, vezeti

az

Az elSterjesztdkhoz a k6pvisel6-testiilet tagjai, a tan6cskozisi jogal meghivottak k6rddst
int&hetnek, mellrre a wita el6tt viiaszt kell adni.
A kerd6sek id6tartama maximflisan 2-2 perc, zvilzszadis id6tartama m,tximflisan 5 perc leher

6')

7) A napfuendekhez a telepr.il6si kepvisel6lq a tanilcskozlsi joggal meghivottak sz6lhatnak hozzA.
Avita sotiln^z,iil6stvezet6polgfumesterhatitozzarnegahozzisz6ldsoksomendj6t.
8.)

A hozzdszolnsolk maximdlis iddtartama: 5 petc.

9,)

A

k6pvisel6k 6s

a

rzni,cskozisi joggal meghivottak egy napirendndl k6t alkalommal 6lhetnek

hozzisz6l6s jogdval
1,0.)

Az ul6st vezetr5 polg.imrester Egrelmezteti

aza ahozzilsz6l6t,

aki elt& a

t/,galt

tdm6t61.

a

l"t.)

Szavazits

a torv6ni'essr6ggel
el6tt a jegyz1ifeladatokat ellit6 szem6lynek sz6t hell adni' amennyiben

kapcsolatos 6szrevtltelt

kivin tenni'

m6lt6sdgdt magatartis'ival
12) Az til6st vezet6 polgirmester rendre utasithatia azt, aki a tanilcskozis
megs6rti.

73)

6s akoriegyz6'|tr al6'
Azegyiittes iil6sr6l ondll6 iegiz6konyv k6sziif melyet a polgirmesterek

14.)

A

6s6r6l 6s a jegyz6konyv egy p€ldinydnak
akotiegyzl,illerve tllegyz6 gondoskodik'

r-il6sek
, rz ezzelkapcso

k6pvisel6-testtileu

elkiild6s6r5l

venni, akad'lyoztatisa eset6n koteles
15.) A k6pviselS-testiileti iilfseken a, jegyz6/al1qyz6 koteles t6szt
helyettesit6ser6l gondoskodni16.)

Vdcduka I(ozs6g Onkorrrrinyzata kolts6gvet6s6t6l
zarszAmedisil6l sz6l6 tendelete t^rtzlrnazzz.

A Hivatal kolts6gvet6sEt €s zirszilmadisit

6s

vI.
A Hivatal fenntartisi
1.)

t\

6s

mfikiid6si ktiltsdgeinek viseldse

egy6b szemelyi i"ll"g"
A Hivatalban dolgoz6 krizrisztvisel6k bdre, j{rul6ka, ritik6ltsege, cafleteria 6s
viselik'
zdnyban
7
/1
juttarisit a t6nyle[es munkav6gz6s szerinti onkotminyzz;tok

dologi kolts6gek a
A hivatali iga:zgatissal, onkorm6nyzatj feladatvilhldssal kapcsolatosan felmeriil6
vise]i' 6s a
z{mybntt
cinkormdnyzatT/7
koztiszvisJ6ft€nyleges munkavegz6senek helye szednti
saj6t Onkonr 6nyzankoltsegvet6sdbe be6piti'

is

elszdmolhatok

a hivatal mtikciddsdvel

kapcsolatbzur."

4)

Amennyibcn a normativ

b6t6t, iovdbbi a mellEkletben
a

s

Hivatal szAnliifua-

u
meghatfuozott b

rimogtis nem fedezi

k6ztiszwisel6k

zq6t' akkor a

Minden onk.orm6nyzat sajit maga viseJi

6)

a

sai6,t UgyF6lszolgilati Helyis6geinek,

illetve annak

6prileteinek mrikodds€vel, fenntarris6val kap csolatos koltsdgeke t.

A felek torekednek arra, hogy a feladatelldtis sordn kcizos vagyon ne keletkezzen. Amennyiben a
hozziii.niAsival vagyontAtgyak, targyi- 6s
Hivatal l€trejott6t kovet6eo, az onkorrninyzatok
^ny@
ing6sigok
tulajdonjoga
a hozziii.rulas aninyziban illeci
forg6eszkozcik visfrlisa tortenik meg,
^z

meg az tinkorm6nyzatokat.

A

Hivatal esetleges megszrindsekor ezek

n

ngosilg beszerzdsdhez szuksdges hozziljirulis

mert6k6ben itt6kben, vagy megillapodds szerint term6szetben megosztand6k.

vII.
Vegyes, zdtd tendelkezdsek
1.)

A megillapoclds m6dositdsit kezdemdnyezheti bdrmely kozs6g polg"innestere.
megillaporlis m6dositisdhoz a lirsult cinkorminyzatoh l(6pvisel6-testiileteinek min5sitett

2.)

A

mbbs€ggel ellbgadott hatAtozata sziiks6ges.

3) Ezen megdllapod6s a Titsult Onkormdnyzatok I{dpvrsel&testiiletejnek min6sitett tobbsfuel
meghozott, a megr{llapod{s mell6ldetit k6pez5 j6vihagy6 hatilrozativalvilili hatilyossd.
4.) Jelen meg6llapod{sban nem szabilyozott k&ddsekben
Ivlagya;orszitg, helyi onkorrninyzaair6l sz6l6 201.1. 6vi CDOC(IX. t<irv6ny
a kdzszolgilati tisztqisel6krdl sz6l6 2011. 6vi CXCIX. torvdny
az aktudlis koLtsegvet6si torvdny
a

Polgiri Tdr.rdnykonyv,

valamint az dnkorrrin'lzntok mrikod6s6vel 6s feladatellititsival kapcsolatos igazan jogszabilyok
rendelkezdsei a megfelel6

ar

lr.irl'yad6alr-

5.)A felek kotelezik magukat aua, hogy 2013. februir 15-ig a I{6pvisel6-testiiletrik Szervezeti
Mfiliodisi Szabi'Jyari't 6rtelemszerrien m6dositj dk.

A

6s

felek megillapodnak abban, hogy jogvitiikat els6sorban b6k6s, tdrgyalisos riton rendezik.
Amennyiben ez n(rn vezet eredm6nyre, a vita rendez6s6re a Vici Vritosi Bidsdg illewe a Jludapest
Komy6ki Torv6nysz6k illet6kess€g€t kcitik ki.
6.)

Vicduka,

201 2. december 20.

Makkos I.6szI6

Vdcduka I(ozs6g ()nkorminYzat
polg',irmestere

Edelrnan Gyotgy
I(isn6medi I(oz s6g Onkormdnyzat
polgLrmestete

Dr Etd6s Zol

Z rg'd&
Jelen megillapodist
Vdcduka

Kozs6gOnkormanyzatl(6pvisel6-testiilete; .-----.'../2012.(,"") I(t'

h*ilrozrtAv rl

j

6v

iingyta.

szdmri

l.; Nrpit.ndi

pontt:

Dr. Erd6s Zoltfn polgfrmester: t6j6kodatom a k6pvisel6ket, hogy a foly6szdmlahitelhez
jelzillogbejegyzeset k6ri a OTP Bank a szfimlavezet6 bankunk, ez6rt a2014. november 13.-i
jegyz6ktinyvben hozott hathrozatunkat ezzel m6dosftani kell. K6rem, hogy szavazzwk ezzel
kapcsolatos m6dosiitiisra.

A k6pvisel6-testiilet 3 igen szavazattal az alilbbihatfuozatothozta:
6412014

(XII. 11). sz. testiileti hatfrozat

zatinak K6pviselo -testtilete
13). sz. testiileti hatftrozatdtazalftbbiak szerint
m6dositja:

Pii spdkszil 6gy kozseg Onkormdn y

a 41712014 (XI.
6. A

k.6pvisel6-testtilet - figyelembe v6ve a mindenkor hat6lyos
ilIlarthdrnartLisi jogszabrilyokat - a hitel 6s j6rul6kai visszafizet6s6nek

biztosftr5k6ul felajrinlja az Onkormfunyzat saj6t bev6teleit, valamint
hozz6j6rul a 190. hrsz-ri belteriileti, forgalomk6pes ingatlanon jelzdlog
alapitdsiltoz.
Felel6s : Dr. Erd6s Zolt\n polgiirmester
Hataridr5: azonnal

M6s napirendi pont nem l6v6n a polgiirmester megkdszdnte a testiilet munk6j6t, az iil6st
lezitrta.
Kmft.

Dr. Erdos

