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JE G YZŐ K Ö NYV
Készült Nagykamarás, Dombiratos, Medgyesbodzás, Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. február 19-én 13.00 órakor Medgyesbodzáson tartott együttes üléséről.
Jelen vannak:
Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Pelle István polgármester, Drahos István, Hankóné Szabó Piroska, Urbán Ferenc József
képviselők
Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Bojczán Endre Péter polgármester, Gajda Istvánné alpolgármester, Hegedűs Pál, Róka
Rudolfné, Tóth Józsefné képviselők
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képvieslő-testülete:
Krucsai József polgármester, Nagy Gézáné alpolgármester, dr. Gógucz Erzsébet Mónika,
Laduver Attila, Laurovics István, Restály László, Szabó György Béla képviselők
Jelen van még:
Hoffmann Andrásné
Dr. Sódar Mária
Kiszel Ferencné

jegyző
aljegyző
jegyzőkönyvvezető

K r u c s a i József polgármester: Nagy szeretettel köszönt minden megjelentet az együttes
testületi ülésen. Megállapítja, hogy Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 tagjából 7 fő jelen van, határozatképes.
P e l l e István polgármester: Megállapítja , hogy Nagykamarás község Önkormányzat
Képviselő-testülete 7 tagjából 4 fő jelen van, határozatképes.
B o j c z á n Endre polgármester: Megállapítja, hogy Dombiratos község Önkormányzat
Képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van , határozatképes.
K r u c s a i
József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testületek
határozatképesek, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a Képviselő-testületeket, hogy az együttes
testületi ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza mindhárom Képviselő-testület
döntését . A döntések sorszáma a települések határozatainak megfelelő sorszámával kerülnek
a jegyzőkönyvbe. Az ülésen hanganyag készül. A kiküldött napirendi pontok tárgyalását
javasolja, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kiszel Ferencnét.
A javaslatot Nagykamarás, Dombiratos és Medgyesbodzás község Képviselő-testülete
egyhangúlag elfogadta.
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Jegyzőkönyv hitelesítőként Dombiratos közésg polgármestere
javasolja Dombiratos
Képviselő-testületéből Hegedűs Pál és Tóth Józsefné képviselőt, Medgyesbodzás Község
polgármestere Medgyesbodzás Képviselő-testületből Nagy Gézáné és Szabó György Béla
képviselőt.
A javaslatot Dombiratos és Medgyesbodzás Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta.
Ismerteti az ülés napirendjét.
Napirendi pontok:
1./ Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetése
Előadó: Hoffmann Andrásné jegyző
2./ Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Hoffmann Andrásné jegyző
3./ Nagykamrási Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésének módosítása
Előadó: Hoffmann Andrásné jegyző
4./ Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet módosítása
Előadó: Hoffmann Andrásné jegyző
dr. Sódar Mária aljegyző
5./ Bejelentések

N a p i r e n d i p o n t o k t á r g y a l á s a:

1./ Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetése
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
K r u c s a i József polgármester: Az írásos előterjesztést mindhárom önkormányzat
képviselő-testületi tagjai megkapták. Felkéri Hoffmann Andrásné jegyzőt a napirend
ismertetésére.
H o f f m a n n Andrásné jegyző: Az írásbeli előterjesztést annyival egészítette ki, hogy
előreláthatólag 2014-ben nem kell saját forrást hozzátenni a közös hivatal költségeihez az
önkormányzatoknak, az állami támogatás fedezi a kiadásokat. Minimális bevételt terveztek,
mert 2014. március 1-től nem kell fizetni a földkifüggesztésért. A közalkalmazottakéhoz
hasonlóan most már kötelező a köztisztviselők továbbképzése is. Bérkompenzáció a
középfokú végzettségű köztisztviselők alacsony besorolási bére miatt szükséges. Kéri a
képviselő-testületek tagjait, hogy az előterjesztést vitassák meg és az abban szereplő
határozati javaslatokat fogadja el.
B o j c z á n Endre polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. Elmondja, hogy túl vannak
az önkormányzatok illetve a hivatalok az első közös évükön, reményét fejezte ki, hogy
továbbra is jó lesz az együttműködés. A napirenddel kapcsolatban annak a véleményének
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adott hangot, hogy az gondosan elő van készítve, az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadásra javasolja.
P e l l e István polgármester: Köszönt mindenkit. Az előzőleg elhangzottakhoz csak annyit
kíván hozzátenni, hogy úgy működött a közös hivatal, hogy a lakosság a változásból
gyakorlatilag nem is vett észre semmit. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
K r u c s a i József polgármester: Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a középfokú végzettségű
köztisztviselők bére 20-25 éves szakmai múlttal a hátuk mögött nem éri el a bérminimumot,
pedig az alacsony létszám miatt nagyon nagy teher nehezedik rájuk is, mint minden
köztisztviselőre a kistelepüléseken.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
K r u c s a i József polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat a
közös önkormányzati hivatal 2014.évi költségvetéséről elfogadásra javasolja mindhárom
Képviselő-testület részére.
Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/ 2014. (II.19.) számú KT. határozat:
Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Dombiratos és Medgyesbodzás
községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös
Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetését
47.691.000.-Ft bevételi és kiadási főösszeggel.
Ebből Nagykamarás község Önkormányzata a közös
önkormányzati hivatal működtetéséhez 47.656.000.Ft-ot intézményfinanszírozásként biztosít a 2014.évi
költségvetésében .
Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat
végrehajtásával.
Felelős: Pelle István polgármester
Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő:értelem szerint

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett határozati javaslatot 5
igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
12/ 2014 . (II.19. ) számú KT. határozat:
Dombiratos Község Önkormányzat Képviselőtestülete
elfogadja
a
Nagykamarás
és
Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott
Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
2014.évi költségvetését 47.691.000.-Ft bevételi és
kiadási főösszeggel.
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Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: értelem szerint
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett határozati
javaslatot 7 igen szavazattal- ellenszavazat –tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
14 / 2014. (II.19.) számú KT. határozat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Nagykamarás és Dombiratos
községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös
Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetését
47.691.000.-Ft bevételi és kiadási főösszeggel.
Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: értelem szerint
K r u c s a i József polgármester: Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület
elfogadta a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetését.

2./ Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

K r u c s a i József polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A napirend
ismertetésére felkéri Hoffmann Andrásné jegyzőt.
H o f f m a n n Andrásné jegyző : Az írásbeli előterjesztés kiegészítése képpen elmondja,
hogy több jogszabály változása miatt vált szükségessé a közös önkormányzati hivatal alapító
okiratának módosítása. Kéri a testületeket, hogy a módosítást tárgyalják meg és fogadják el.
dr. Gógucz Mónika képviselő elhagyja az ülést
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
K r u c s a i József polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat a közös
önkormányzati hivatal alapító okiratának módosításáról elfogadásra javasolja mindhárom
képviselő-testület részére.

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett határozati javaslatot
4 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
30/2014. (II.19.) számú KT. határozat:
Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 163/2012. (XII.07.) számú határozatával
elfogadott a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
6. A közös önkormányzati hivatal szakágazati
besorolása:
841105
Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége.
Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkciók
szerinti besorolása
011130
Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási
tevékenysége
011140
Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
013210
Átfogó tervezési és statisztikai
szolgáltatások
016010
Országgyűlési, önkormányzati és
európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek
106020
Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások
Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti.
Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti.
Megbízza a jegyzőt az alapító okirat egységes
szerkezetbe foglalására és az okirat államkincstár
felé történő benyújtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: azonnal

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett határozati javaslatot 5
igen szavazattal- ellenszavazat –tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
13 / 2014. (II.19.) számú KT. határozat:
Dombiratos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 140/2012. (XII.07.) számú határozatával
elfogadott a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
6. A közös önkormányzati hivatal szakágazati
besorolása:
841105
Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége.
5

Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkciók
szerinti besorolása
011130
Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási
tevékenysége
011140
Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
013210
Átfogó tervezési és statisztikai
szolgáltatások
016010
Országgyűlési, önkormányzati és
európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek
106020
Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások
Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti.
Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti.
Megbízza a jegyzőt az alapító okirat egységes
szerkezetbe foglalására és az okirat államkincstár
felé történő benyújtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: azonnal

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett határozati
javaslatot 6 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
15/ 2014. (II.19.) számú KT. határozat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 99/2012. (XII.07.) számú határozatával
elfogadott a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
6. A közös önkormányzati hivatal szakágazati
besorolása:
841105
Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége.
Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkciók
szerinti besorolása
011130
Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási
tevékenysége
011140
Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
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013210
Átfogó tervezési és statisztikai
szolgáltatások
016010
Országgyűlési, önkormányzati és
európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek
106020
Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások
Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti.
Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti.
Megbízza a jegyzőt az alapító okirat egységes
szerkezetbe foglalására és az okirat államkincstár
felé történő benyújtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: azonnal
K r u c s a i József polgármester : Megállapítja, hogy Nagykamarás, Dombiratos és
Medgyesbodzás
Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Nagykamarási
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását.
Dr. Gógucz Mónika visszatér az ülésre.
3./ Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

K r u c s a i József polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A napirend
ismertetésére felkéri Hoffmann Andrásné jegyzőt.
H o f f m a n n Andrásné jegyző: A zárszámadás elfogadása előtt módosítani kell a 2013. évi
költségvetést. Kéri a testületeket, hogy a módosítást tárgyalják meg és fogadják el.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
K r u c s a i József polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat a
közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról elfogadásra javasolja
mindhárom képviselő-testület részére.

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett határozati javaslatot
4 igen szavazattal- ellenszavazat – tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
31/ 2014. (II.19.) számú KT. határozat:
Nagykamarás Község Önkormányzat képviselőtestülete a Dombiratos és Medgyesbodzás községgel
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közösen
fenntartott
Nagykamarási
Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés
szerinti
módosítását
és
az
előterjesztés
átcsoportosítási javaslatait 1.779.000 bevétellel és
kiadással elfogadja, ezáltal a közös hivatal 2013. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszege
46.047.000 Ft-ról 47. 826.000 Ft-ra emelkedik.
Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat
végrehajtásával.
Felelős: Pelle István polgármester, Hoffmann
Andrásné jegyző
Határidő: értelem szerint

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett határozati javaslatot 5
igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

14 / 2014. (II.19.) számú KT. határozat:
Dombiratos Község Önkormányzat képviselőtestülete a Nagykamarás és Medgyesbodzás
községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés
módosítását
és
az
előterjesztés
szerinti
átcsoportosítási javaslatait 1.779.000 bevétellel és
kiadással elfogadja, ezáltal a közös hivatal 2013. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszege
46.047.000 Ft-ról 47. 826.000 Ft-ra emelkedik.
Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: értelem szerint

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett határozati
javaslatot 7 igen szavazattal- ellenszavazat –tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
16/ 2014. (II.19.) számú KT. határozat:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselőtestülete a Dombiratos és Nagykamarás községgel
közösen
fenntartott
Nagykamarási
Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés
módosítását
és
az
előterjesztés
szerinti
átcsoportosítási javaslatait 1.779.000 bevétellel és
kiadással elfogadja, ezáltal a közös hivatal 2013. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszege
46.047.000 Ft-ról 47. 826.000 Ft-ra emelkedik.
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Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: értelem szerint

K r u c s a i József polgármester: Megállapítja, hogy Nagykamarás, Dombiratos és
Medgyesbodzás község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Nagykamarási Közös
Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésének módosítását.

4./ Az önkormányzat és szervei szervezetei és működési szabályzatáról szóló rendeletek
módosítása (írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

K r u c s a i József polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A napirend
ismertetésére felkéri Hoffmann Andrásné jegyzőt.
H o f f m a n n Andrásné jegyző: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta a saját
önkormányzatát érintően. Minden egyes önkormányzat külön helyi rendelettel rendelkezik az
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. A 2. napirendi pontnál már
ismertetésre és megtárgyalásra került az SZMSZ átdolgozásának oka.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
K r u c s a i József polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezeteket
elfogadásra javasolja mindhárom Képviselő-testület részére és kéri a képviselő-testületeket,
azt településenként fogadják el.
Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett önkormányzat és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tervezetet 4 igen szavazattalellenszavazat- tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az önkormányzat és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) számú önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 1 /2014.(II.20) önkormányzati rendeletét.
Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett önkormányzat és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tervezetet 5 igen szavazattalellenszavazat- tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az önkormányzat és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011.(IV.13.) számú önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 1 /2014.(II.20) önkormányzati rendeletét.
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett önkormányzat és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tervezetet 7 igen szavazattalellenszavazat- tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta Medgyesbodzás
Község
Önkormányzata képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról
szóló szóló 4/2007.(IV.2.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 2
/2014.(II.20) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
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5./ B e j e l e n t é s e k

H o f f m a n n Andrásné jegyző: Áprilisban újra találkozunk mindhárom település
képviselő-testületének tagjaival közös önkormányzati ülésen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
K r u c s a i József polgármester több kérdés és hozzászólás hiányában a közös testületei ülést
13.30 órakor bezárja.
k. m. f.

Pelle István
polgármester

Krucsai József
polgármester

Tóth Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

Hegedűs Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

Bojczán Endre
polgármester

Hoffmann Andrásné
jegyző

Nagy Gézáné
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabó György Béla
jegyzőkönyv hitelesítő
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