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.''EGYZ6KONYV

Kesziilt:Mitraszolos,Bokor'Cserhiitszentiviin'Felsotold'Gar6bdsKutas6Kcizsdg
(hk,.-6nyrotu Kdpvisclo-lestiileteinek 2019. novcmbcr 26. napjSn a Mltrasz6losi Miivelod6si

llezbar megtartott cgyiittes tilesi16l

Jelen vannak:
tvt,i,t-*.rOtO, forr6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilete a mell6klet jelenl6ti iv szerint

Bokor Ktizs6g 6nk-orm6ny.zata kepvisel<i-testiilete_ a mell6klet jelenl6ti iv szerint

Cserhiitszentirin KOzs6g 
-Onkorminyzata 

K6pvisel6-testtilete a mell6klet jelenl6ti iv szerint

Felsotold KOzseg onkorm6Lnyzata K6pvisel6-testiilete a mell6klet jelenldti iv szerint

Gar6b Kdzs6g onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a mel16klet jelenl6ti iv szerint

Kutas6 Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testtilete a mell6klet jelenl6ti iv szerint

Tanicskoz6si ioeeal 16s vesz: Nagyvfladi Istviinnd izgat6si iigyint6zlljegyzokdnywezet|
dnkorminyzatok hatiilyos SZMSZ-ei szerint

AZ

Jelen van tovSbb6 a N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal Hat6sigi F6osztilyrinak F6oszLilyvezet6je Dr-

Szab6 J6zsef, Bininyn6 M6rton Melinda osztAly'tezetl, valamint Dr' Makovnyik Tibor 6s dr'

Baranya Anik6 ttirv6nyess6gi feliiryeleti szakiigyint6z6.

Nagy Adrim Matrasztil6s polg6rmestere felkdrte Nagl,r6radi Istvrinn6t ajegyz6kdnyv vezet6s6re'

Nagv Ad6m M5traszol6s polqirmestere kdszontiitlc a jelenl6voket. Kdrte a polg6rmestereket a

k6pv i selo-testiiletek hat5rozatk6pess6g6nek megillapit6srira.

Nasv Ad5m ools6rmester me96llapitotta, hogy Mritraszolos Kdzs6g Onkorm6nyzata kdpviselo-testiilet
7 megvalasztott tagirlb6l mind a 7 fri jelen van, a testiilet hatirozatk6pes

Ileeediis P6l polg6nnester meg6llapitotta, hogy Bokor K6zs6g Onkormiinyzata k6pvisel6-testiilet 4

megv:ilasztott tagi6b6l mind a 4 fb jelen van, a testiilet hat6rozatk6pes.

Siraky Attila polqirmester meg6llapitotta, hogy Cserhiitszentivin Kdzs6g Onkorm6nyzata k6pviseki-
testtilet 5 megvrilasztott tagl6b6l mind az 5 {iijelen van, a testiilet haterozatk6pes.

Nagyvriradi Istviin pole6rmester meg6llapitotta, hory Fels6told Kiizs6g Onkorminyzata k6pvisel&
testiilet 5 megvrilasztott tagj6b6l 4 fi6jelen van, a testiilet hatirozatk6pes.

KovaLcs Zoltiin polgrirmester meg6llapitott4 hory Garrib Ktizseg Onkormrinyzata k6pviselS+estiilet 3

megvelasztott tagi6b6l mind a 3 fi6 jelen van, a testiilet hatrirozatk6pes.

K6ri Erika pqlBirmcster meg6llapitotta, hogy Kutas6 Ktizs6g Onkorm6nyzata kdpviselS{estiilet 5
megv6lasztott tagl6b6l mind az 5 fiSjelen van, a testUlet hat6rozatk6pes.

Nagy Aa:im Mitrasz6l6s polgrirmestere a k6pvisel6-testiiletek eryiittes iil6s6t megnyitotta

A polgSrmester az alibbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel<ltestiiletek r6sz6re

l. Jegyz6i feladatok ell6t6sa
EI eszt6: Nagy Adrim M6trasz6kjs polg6rmestere

Naoirendi Javaslat



2. A k6zds Hivatal fenntartiisival kapcsolatos el6terjeszt6s.
El6terieszto: Nagy Adam u6t.aszSltis polgriimesiere

A polgSrmester k0ldn-ktirdn megk6rdeae a terepiil6sek k6pviser6it<ir, hogy van-e egydb napirendijavaslat.

A k6pvisel<i{esttiletek r6sz6r6l egyib napirendi javaslat nem hangzott el, M6traszrjl6s K6pvisel6-
!9:tiilgte 7 igen szavazallal, Bokor Kdpvisei6-testiilete 4 igen szav,azattal, Cserh6tszentiv6n
K6pviselS-testtilete 5 igen szavazatlal, Fels6told K6pvisel6-testiilete 4 igen szavazattal. Garitb
K6pvisel6-testiilete 3 igen szavazattal, Kutas6 K6pvisel<i-testiilete 5 igen szavaTatai .ir"gra"'*.
Na irendi nt asa

l.Naoiren d

Jegyz6i feladaaok ell:il6sa

Naqy Adem Matrasz6l6 elmondta, hogy a javasolt napirendi pontokhoz kapcsor6d6
el6tedeszt6st ( 1. szrimri mell6klet ), amely a hatirozati javaslaiokat ii tartalmazza az tilest
megel6zoen mindenki megkapta.

A polgrirmester felolvasta az el6terjeszt6st 6s a hatarozati javaslatot. K6rte, hory a hozzbszblfusokat
kdvet6en szavazzanak r6la kiild,n-ktil6n a k6pvisel6-testiiletek.

Dr. Ill6s Mirta Szilvia Bokor k6oviseloje nem 6rtette, hogy mir6l kell szavaznia a k6pvisel6-
testiileteknek, m ire kell felhatalmazn i a pol g:iLrmestert.

Nagyv6radi Istven Felsotold polgermestere k6rdeae, hogy hogyan Iehet vdlem6nye a testiileteknek, ha
nem ismerik ajogi lehet6s6geket a legyzo munkaviszony6nak megsziintet6s6vel kapcsolatban, melyek
a kdvetkez6k lehetnek:

) kdzos megegyezds
) fegyelmi eljirris
) bizalomvesztds
) mdltatlans6g

S rakv Attila Cserh Stszentivan Dolsermestere a jegyzo nem lStja el a feladat6t, a v6laszt6sok 6ta
tipplnzen van. A M6traszrikisi polgirmestert most v6lasztott6k meg, 6s meg van kdtve a keze. A
Cserh6tszentiv6ni kirendelts6gen h6napok 6ta nem jelent meg. A kdpvisel6-testiileti til6sen 6s a
kdzmeghallgatiison nem tudott v6laszolni a feltett k6rd6sekre, ez6rt 6lt ajogszab6ly adta lehetoseg6vel,
hogy 30 napon beliil irrisban v6laszol a feltett k6rd6sekre. Ez a mai napig nem t0rt6nt meg. Alland6
t<irv6nyess6gi felhiv6sok 6rkeznek. Cserh6tszentivin eset6ben fenniill a bizalomvesztds. Ok nem

akamak egyiitt dolgozni a jegyz6vel.

N mM los estere a v6lasztisok 6ta tdbbsz<ir kereste telefonon, e-mailben, hogy
ti{j6koztassa 6l hi nyz s nak okrir6l, azonban egyszer sem 6rte el ot. A betegillom6nyitl igazol6
t6pp6nzes papirt sem adta le M6traszolostjn. A r6gi dolgoz6k kdztis megegyez6ssel felmondtak.
Mindenki otthagyta a hivatalt. Alland6an akad6lyba iitkdzik. Minden programhoz jelsz6k vannak,

amiket nem ismemek, az ASP-hez jogosultsig 6s szem6lyigazolv6ny sziiks6ges. Ezek p6tl6sa

hatalmas 6s idtiig6nyes feladat.

Dr. lll6s Mirta Szilvia Bokor k6nviseloie szerint el6g siralmas a helyzet. Tudom6sa szerint t6pp6nz

ideje alatt nem lehet a dolgoz6nak felmondani. K6rdeae, hogy milyen lehetos6gek vannak

Nagv AdStr Miitraszolos polg6rmestere szerint a bizalomveszt6s. A polg6rmesterek megbiznak egy

munkaiigyi dolgokban jrirtas jog5szt, aki k6pviseli riket az eljir6s sor6n.
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Nagyviradi lstvdn Fe lsotold oolsrlnncstere Korhbban elhan gzottak a lehetoscgek. Javasolta

sz,avazzanak a kepviselo-testtiletek azzal kapcsolatban, hogv felhatalmazzSk a polgSrmestereket,
tegydk meg a sziiks6ges l6p6seket ajegyzri m unkaviszony6nak megszi.intetds6vel kapcsolatban.

Medla R6bert Kutas6 k6pvisel6ie megk6rdezte, hogy a korm6nyhivatal nem mentheti fel a jegyz6t a

munkav6gz6s al6l?

Dr. Szab6 J6zsef Fooszt5lwezeto elhangzott, hogy a hat6skcir6ket kell tisztSzni. A
kormiinl hivatalnak nincs olyan hat6skdre, hogy felmentse a jegyz6t a munkav6gz6s al6l.
Tdrvdnyess6gi kontrolt gyakorolnak az <inkorminyzatok mffkdd6se felett. Tdrv6nyess6gi felhiv5st
kiildenek, melyet a kdpvisel6{estiiletek megtirgyalnak, 6s egyet6rtenek vele vagy nem. A jegyz6
rirral k<izel 500 eset volt, ahol a korm6nyhivatal fegyelmi elj6ris meginditisat kezdem6nyeae. Nem
tdrt6nt semmi. A Mritrasz6l5si polgirmester egy szemdlyben elddnthette, hogy nem kezdem6nyezi-a
fegyelm i eljir5s meginditrist.
A munkeltat6i jogokat a polgirmesterek gyakoroljAk.

Dr. Makovnvik Tibor t<irv6nv ess6gi feltigyeleti szakiigyint6z6 ielenleg a legnagyobb probldma a
jegyzoi munkakdr ell6tatlansiiga. A munkiltat6i jogkdr a polgirmesterek kez6ben van. A kdpviselo-
testiiletek tegy6k meg azokat az int6zked6sekel hogy rendez5dj6n ajelenlegi helyzet. El kell ddnteni,
hogy a jefenlegi jegyz6vel kiv6nnak-e dolgozni, vagy m6s jegyz6t kfpzelnek el. Utrina lehet
m6rlegelni, hogy milyen lehet6s6gek vannak.

) K<iz6s megegyez6ssel sziintess6k meg a jogviszonyit, ha meg tudnak 6llapodni, ez
rdvid id6n beliil megl$rt6nhet

) Fegyelmi eljir6s megindit6sa, hosszadalmas procedfra
) Bizalomvesztls, a jegyz\ a munk6ltat6, a polgirmester bizalmiit elveszti. K6t havi

felment6si id5 6r neki.
> Mdltatlanseg, ajegyz6 munkaviszonyrit halad6ktalanul meg lehet sziintetni.

Arra kell felhatalmazni a polg6rmestereket, hogy a munkiiltat6i int6zked6seket tegy6k meg. Amig a

helyzet nincs rendezve, addig tj pllyizatot nem lehet kiimi a jegyz6i 6ll6s bet6lt6s6re. Az aljegyzt is

visszament GYES-re, a jelenlegi megoldris lehetetlen Sllapot. Ezt a helyzetet csak a polgirmesterek
tudjSk megoldani.

Medla R6bert Kutas6 kdovisel<ije a polgermesterek meghatalmazis6ra egyhangf d6nt6s sziiks6ges?

Dr. Makovn),ik Tibor tiirvdn),ess6gi l'eliigyeleti szakiig),intdz6 a ddnt6s lakossiigsz6m ar6ny6ban van.
Eg) iittes dcintds kell, de egyediil M6trasz6los is meg tudja hozni a ddntdst

Ill6s zil k Beteg6llom6nyban van, nem lehet a munkaviszonyit
me esziintetrti neki.

Dr. Szab6 J6zsef F6oszt6h,vezet6 Yan az a jogi formula a mdltatlansdg, amire nem vonatkozik a
felment6si v6lelem, a betegillom6ny.

Kaszal6n6 L5szl6 Judit Mritrasz6l6s k6pviseloje Kdzcis megegyez6ssel felmentette a dolgoz6kat. Nem
fekv6 beteg. At kellett volna neki adni a kulcsokat az [j polg6rmesternek, 6s egytittmiikddni vele. Nem
tette meg. Ez mennyire f6r bele a m6ltatlans6gba?

Dr. Makovnyik Tibor t6rv6nyess6ei feliigyeleti szakiigyintdz6 A polgirmesterek bel6that6 idon beliil
mondj6k ki, hogy mit akamak. A jelenlegi helyzetben legegyszeriibb lenne a kdztis megegyez6s.

Nagwdradi Istv6n Felsotold polq6rmestere szerint nem ebben a kcirben kell ezt megbeszdlni.
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Siraky Attila Cserh6tszentivin pol g6rmestere megkerdezte kepvisclo-testiilet tagiait, f'elhatalmazzrik-e
arra, hogy megtegye a sziiks6ges inl6zked6seket arra vonatkoz6an, hogy r:rj jegyzti keriilj6n
kinevez6sre a hivatalba.

Nag), Adtm M6trasz6los polq6rmestere javasolta, hogy a k6pviscl6-testiilclek kiiltin-kiikin hozzrik
meg d6nt6siiket azzal kapcsolatban. hogy timogatjrik- e aa, hogy dr. Turza Csaba J6zsef M6trszol6si
Kijz6s Onkormlnyzali H ir ata I jegyzrije a munkaviszony dnak a megszi.inleldsit kezdemdnl ezzek. es az
fj jegyz6i 6ll5sra kiirjik piilydzatukat.

M6traszSl<is K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete egyhangirlag - 7 igen szzvazaltal az alitbbi
hat[toTatot hozl.a'.

Mitrasz6l6s Ktizs6s Onkorminyzata K6wisel&testfl et6nek
28/2019.(X1.26.\ szf mri hatf rozata
Jegyz6i feladatellftis rendez6sr6vel kapcsolatban

M6traszolos K6zs6g Onkorm5nyzata K6pviselo-testtilete a M6trasz6l6si Kozds
Onkormiinyzati Hivatal miiktjdok6pessdg6nek helyrerillitiisa 6rdek6ben, valamint a
k<jz<js hivatal zavarlalan miikdd6se 6rdek6ben felk6ri a polg6rmestert, hogy Bokor,
Cserh6tszentiv6n, Fels6told, Gardb 6s Kutas6 Onkormiinyzatainak polg6rmestereivel
kdzdsen halad6ktalanul tegy6k meg - munkiiltat6i jogkdriikben elj5rva - a sztiks6ges
int6zked6seket a jegyz6i feladatelLites bizositesa 6rdek6b€n

HatSrido: azonnal
Felelos: Nagy Adim polg6rmester

Bokor Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete eryhangtlag - 4 igen szavazattal az al bbi
hat rozatot hozta:

Bokor Kiizs6g Onkorminvzata K6rrvisel6-lestiilct6nek
21 12019.(X1.26.\ szirmfi hatfrozala
Jegyz6i feladatcll6tis rendez6s6vel kapcsolatban

Bokor Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete a M6traszolosi Ktiztjs
Onkormiinyzati Hivatal miikdd6k6pess6g6nek helyreSllit6sa 6rdekdben, valamint a
k<iz6s hivatal zayartalan miik6d6se 6rdek6ben felk6ri a polgdrmestert, hogy
Cserh6tszentivin, Felsotold, Gareb Kutas6 6s M6trasz6l6s dnkormdnyzatainak
polgirmestereivel kdzdsen halad6ktalanul tegy6k meg munk6ltat6i jogktirtikben
elj6rva - a sziiksiges int6zked6seket ajegyz6i feladatell6tSs biztosit6sa drdek6ben

HatSrid6: azonnal
Felelos: Hegediis Piil polgiirmester

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselci-testiilete egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az

alibbi hatirozatot hozta:

Cserhitszentiv6n Ktizs6g Onkorm:lnyzata K6pvisel6-testj!!et6nek
5l /2019.(X1.26.\ sz6mri hatirozata
Jegyz6i feladatell{tis rendez6s6vel kapcsolatban

Cserhitszentivin Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete a M6traszrilosi Ktjzds
Onkorm6nyzati Hivatal m kOdcik6pess6g6nek helyrerillitrisa 6rdekdben, valamint a

kdz6s hivatal z:vartalan mtikod6se 6rdek6ben felk6ri a polg6rmestert, hogy Bokor,
Fels6told, Gariib, Kutas6 6s M6trasz6los 6nkormdnyzatainak polgirmestereivel
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kdzdsen haladektalanul tegy6k meg - munk6ltat6i jogkdrtikben eljirva a sziiks6ges
int6zked6seket a.jegyzoi feladatcll6t6s biztosit6sa 6rdekeben

Hat6rid6: azonnal
l:elclos: Sirakl Atlila polgArmestcr

Felsotold K(izscg Onkorminyzata Kipviselo-testiilete cgyhangtlag - .1 igcn szavazattal az aliibbi
hatiirozatot hozta:

Fels6told Ktizsdg Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nck
.15/201 9.(X1.26.) sz6mri hatirozata
Jegyz6i feladatellit6s rendez6s6vel kapcsolatban

Felsotold Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete a M6trasz6l6si K<jzds
Onkorminyzati Hivalal miikdd6kdpessdgdnek helyre6llitrisa 6rdek6ben, valamint a
k6zds hivatal zayaftalzn mrik<id6se 6rdek6ben felkdri a polg6rmestert, hogy Bokor,
Cserh6tszentiv6n, Gar6b, Kutas6 6s Miitraszol5s Onkormdnyzatainak
polg6rmestereivel kdzrisen halad6ktalanul tegydk meg - munk6ltat6i jogkdrtikben
eljSrva a sztiksiges int6zked6seket ajegyzrii feladatellit5s biztositiisa 6rdek6ben

Hatirid<i: azonnal
Felekis: Nagyvriradi Istv6n polgifu'mester

Gariib Krizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testi.ilete egyhangrilag - 3 igen szavazallal - az al6bbi
haterozatot hozta:

Gar{b Ktizs6e On korminyzata K6pvisel6-testiilet6nck
29 12019.(X1.26.\ szAmi hatirozatt
Jegyz6i feladatellitis rendez6s6vel kapcsolatban

GarSb Krizs6g Onkorminyzata K6pviselo-testi.ilete a M6trasz6l6si K6ztjs
Onkorm6nyzati Hivatal miik<idok6pess6g6nek helyrerillitrisa 6rdek6ben, valamint a
kdzds hivatal zavartalan miikdd6se 6rdek6ben felk6ri a polgrirmestert, hogy Bokor,
Cserh6tszentiv6n, Fels6told, Kutas6 ds M6trasz<jl<js 6nkorminyzatainak
polg6rmestereivel k6z6sen halad6ktalanul tegy6k meg - munklltat6i jogkririikben
elj6rva - a sziiks6ges int6zked6seket ajegyzoi feladatell6tes bizlosft6sa 6rdek6ben

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Kovics Zolt6n polgirmester

Kutas6 Ktizs6g OnkormSnyzata K6pvisel6-testiilete egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az al bbi
haterozatot hozta:

Kutas6 Kiizs6s OnkormAnvzata K6rrvisel6-testiilet6nek
38/201 9.(XL26.) sz[mr[ hatirozata
Jegyz6i feladatellit6s rendez6s6vel kapcsolatban

Kutas6 K6zs6g Onkormhnyzata Kdpvisel<i-testtilete a M6trasz6l6si K6z<js
Onkorm6nyzati Hivatal miiktid6k6pess6g6nek helyre6llitr4sa 6rdek6ben, valamint a
kdztjs hivatal zavarlalan miik6d6se 6rdekdben felk6ri a polg6rmestert, hogy Bokor,
Cserh6tszentiv6n, Fels6told, 6s Miitraszrilos Onkorminyzatainak polgirmestereivel
k6,zdsen halad6ktalanul tegy6k meg - munkAltat6i jogkQrtikben eljhrva - a sziiks6ges
int6zked6seket a jegyz6i feladatell6t6s biaosit6sa 6rdek6ben
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Hat6rid<i: azonnal
Felel6s: K6ri Erika polgd,rmester

2. Napirend

A ktiziis Hivatal fen nta rtisival kapcsolatos el6terjeszt6s

Naev Addm polgdrmester ismerlene a Kdz<is Onkorminyzati hivatal fenntart6s6val kapcsolatos
el<iterjesl6st 6s k6rte, hogy minden k6pvisel6{estiilet ktildn-kiiltin szay azzon.

MiiLtrasz6l6s K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete egyhangflag - 7 igen szavazattal - az alibbi
hat rozz.tol ho,.^:

M6trasz0!6s Kdzs6g Onkorm:itrzata K6pvisel6-testiilet6nek
29 /2019.(XI.26.) szimt hatirozata
a ktiztis 6nkorminyzati hivatal tovfbbi miiktid6s6vel kapcsolatban

Miitrasz6l6s Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete kinyilvenitja sz6nd6k6t, hogy
Bokor, Cserh6tszentiv6n, Fels6told, Garib 6s Kutas6 dnkorminyzatokkal kOzdsen a
M6trasz6kisi Kdzds dnkorm6nyzati Hivatalt tov6bbra is fenn kivinja tartani.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polghrmestert a ,,Meg6 apod6s K<iz<is

Onkorm6nyzati Hivatal l6trehozis ir6l" sz6l6 meg6llapodis feltlvizsgllatfua, az ezzel
kapcsolatos t6rgyal6sok lefolytatrisera, a m6dositott meg6llapod6s al6ir6s6ra.

HatArid6: 2019. december 12.

Felel6s: Nagy Ad6m polgirmester

Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete egyhangrilag - 4 igen szavazalldl - az alSbbi
hathrozatot hozta:

Bokor Kiizs6e 6nkorminyzata K6pvisel&testiilet6nek
22/2019.(X1.26.) szfmt hatirozata
a kiiziis tinkorminyzati hivatal tovribbi miiktid6s6vel kapcsolatban

Bokor Kdzs6g Onkorminyzata K6pviselo-testtlete kinyilv6nitja sz6nd6k5t, hogy
Cserh6tszentivin, Felsotold, Garab, Kutas6, Mdtraszolos Onkorminyzatokkal k<izdsen

a MiitraszSlosi Kdzds Onkormiinyzati Hivatalt tov6bbra is fenn kivSnja tartani.

A kdpvisel5-testiilet felhatalmazza a polgirmestert a ,,Meg6llapod6s Kciz<is

Onkormiinyzati Hivatal l6trehozisrir6l" sz6l6 megillapodris fel:d,lvizsgllatitra, az ezzel
kapcsolatos t5rgyal6sok lefolytat6sira, a m6dosftott meg6llapodSs al6ir6sira.

Hatirido: 2019. december 12.

Felel<is: Hegediis PAI polg6rmester

Sirak)" Attila Cserh6tszentivin polg6rmestere Cserhitszentiv6n kdpvisel<i-testiilete nem kiv6n ebben a
szavazisban r6sa venni, ugyanis 6k m6r kor6bban felmondtik a megrillapodist. Addig amig az [j
m6dositott megillapodis nem k6sziil el, nem tudnak nyilatkozni.

Cserh6tszentiv6n K0zs6g Onkorm5nyzata K6pvisel6-testtilete egyhangflag - 5 igen szavazallal - az

alebbi hatirozatot hozta:
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Cscrhiitszentivf n Ktizs6g O n ko rmrirryza{l K('pr isclii-(est iiIclinck
52l2lll9.(X1.26,) szim I h:rtirozata
a kiiztis iinkorminyzati hivatal tovibbi mfiktid6s6vel kapcsolatban

CserhStszentiv5n Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-tcstijlete irgy hatiirozott, hogy
nem kiv6n r6sz venni abban a szavaz6sban, melyben Bokor, F-elsStold, Gar6b Kutas6,
M6trasz6l6s Onkorminyzatokkal kdz0sen a Mitraszolosi Ktizds dnkormSnyzati
Hivatalt toviibbi fenntartisSr6l d<intenek.

Nyilatkozni csak abban az esetben tud, ha 2019. december l2-6n lesz olyan
megillapodris, melyet minden k6pvisel6{esttilet elfogadott, 6s minden polgirmester
aliirt.

Hat6ridS: 2019. december 12.

Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

Fels6told Kdzs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete egyhangirlag - 4 igen szavazattal - az alirbbi
hatirozatot hozta:

'Fels6told Ktizs6g 6nkorm{nvzata K6Dyisel6-testiilct6nck
36/2019.(X1.26.\ szfmfi httirozat'a
a kiiztis tinkorminyzati hivatal tovibbi miiktid6s6vel kapcsolatban

Fels6told K6zs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete kinyilvSnitja szind6k6t, hogy
Bokor, Cserh6tszentiven, Gareb, Kutaso, M6traszolos Onkormdnyzatokkal kdzdsen a

M6trasz6l6si K6z6s OnkormSnyzati Hivatalt tovibbra is fenn kiv6nja tartani.

A k6pviselS-testiilet felhatalmazza a polgbrmestert a ,,Meg6llapodis Kdzds
Onkormrinyzati Hivatal l6trehoz{s6r6l" sz6l6 meg6llapod6s feltlvizsgtiatfua, az ezzel

kapcsolatos t6rgyal6sok lefolyatis6ra, a m6dositott meg5llapod6s al6ir6s6ra.

HatlridS: 20 19. december 12.

Felel6s: Nagyviradi Istv6n polgiirmester

Garib K<izs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-tcstiilete egyhang ag - 3 igen szavaz.atial - az alfibbi
halirozatol hozta:

Ganlb Ktizs6s 6nkorm{nvzata K6nvisel&testiilet6nek
30/2019.(XI.26.) szdmri hatdrozata
a ktiziis tinkorm:inyzati hivatal tovrbbi miiktid6s6vel kapcsolatban

Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6{esttilete kinyilvrinida szind6k6t, hogy
Bokor, Cserhitszentiv6n, Fels6told, Kutas6, Metraszo[6s 0nkorminyzatokkal k6z6sen
a Mitrasz6l6si Kijzds dnkorm6nyzati Hivatalt tov6bbra is fenn klv6nja tartani.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgirmestert a ,,MegallapodSs Koz<is
Onkorm6nyzati Hivatal l6trehoz5s6r6l" sz6l6 megAllapod6s felii,lvizsgfiatira, az ezzel
kapcsolatos t6rgyal6sok lefolytatis6ra, a m6dositott megillapod6s alAiris ra.

Hatilrid6: 2019. december 12.

Felel6s: Kov6cs Zolten polgermester
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K6ri Erika Kutas6 polgiirmestere ugyanirgy, mint Cserh6tszentiv5n, Kutas6 is fel:rondta a
nreg6l)apodhst, anr ig nincs tj meg6llapodis nem tud o sem nyilatkozni

Kutas6 Kcizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete egyhangrirlag - 5 igen szayazallal az alibbi
hat'tozatot hozta:

Kutas6 Onkormi zata l6-testiilel6nek
39/2019.(XI.26.) szimt hatirozata

Nyilatkomi csak abban az esetben tud, ha 2019. december l2-6n lesz olyan
meg6llapodis melyet minden k6pvisel6-testiilet elfogadott, 6s minden polg6rmester
allirt.

Hat6rid6: 2019. december l2
r .. 'Felpl6s: K6ri Erika polgirmester

Dr. Makovnyik Tibor tdrv6nyess6gi feliisyeleti szaktigyint6z6 a l6nyeg, ha sztiletik olyan
meg6llapodSs, ami mindenkinek megfelel6, akkor marad a kdz<is hivatal. Ha nem, akkor megy sz6t. A
vilaszt6s napjritkcibvet<l 60 napon beltil kell dcjnteni a k6pviselo-testiileteknek. Miitraszolos teljesen
speciSlis helyzetben van, 2024 fd a l6tszim a hat telepiil6snek. Ha Garib l6pne ki, mir akkor sem

lenne meg a sziiks6ges 2000 f6. Amennyiben a kil6p6 dnkorminyzatok nem tudnak megegyezni,
akkor a v6gs6 esetben a korm6nyhivatalnak van lehettisdge kijeliilni, hogy hovS kell csatlakozni.

Sirakv Attila polsermester Cserhitszentiv6n abban az esetben,ha2012. december 12-ig nem jiin ldtre
[j megrillapodris nem kiv6n a Mitrasz6[6si K<izds Onkorm5ny zati Hivatal tagja lenni.

Nae), Ad6m M6trasz6l6s pqklrmeslgrg Mitrasz6l5s t0rekszik a megold5sra. Nem szeretn6, a

meg6llapodisnak kirht 5reznf b rmelyik 6nkorm6nyzat.

Dr. Szab6 J6zsef F6osztrilyvezetS Jogszabilyi kdtelezetts6g a kd,zds hivatalok miikddtet6se. Erob6l
<issze6fini nem a legszerencs6sebb. Az az el6ny6s ha meg4llapodnak, legyenek olyan bdlcsek. Meg
lehet illapitani a f6bb szempontokat, 6s utina egyezkedrii. A j6zan6szre kell hallgatni.
S iraky Attila Cserhitszentivin nolsirmestere azzal k6rd6ssel fordult a k6pvisel6-testtilethez, hogy
egyet6rtenek e azzal, hogrha lesz 2019. december 12-6n 6rv6nyes megillapod6suk visszavonj6k
kil6p6si szind6kukat.

Cserhitszentiv6n Kdzs6g Onkormlnyzata K6pvisel6-testiilete egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az
a lShhi hatlrozatot hozta:

Cserhilszenlivdn Ktizs6e Onkorminvzala K6pvise16-lestiilt6nek
53/2019.(XI.26.) szlmfi hatirozata
Kil6p5si nyilatkozattal kapcsolatban

Cserhitszentiv6n Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel5-testiilete koriibban tgy ddntdtt,
hogy a 2013.03.01. napjan kdtdtt, jelenleg 6rv6nyes megillapod6st - amely h6tninyos
Cserhitszentivin telepiil6sre n6zve - felmondja. A felmondds csak abban az esetben

6s azzal a nappal vesziti hatblyi/., ha 2019. december i2-6n olyan megillapodSs
sziiletik, amely CserhStszentivin r6sz6re elfogadhat6 lesz, melyet minden k6pvisel6-
testiilet elfogadott, 6s minden polgirmester alfirt.

a kiiziis iinkorminyzati hivatal tovibbi miiktid6s6vel kapcsolatban

Kutas6 K6zs6g Onkorminyzata K6pviselo-testtilete fgy hatarozott, hogy nem kiv6n
r6sz venni abban a szavaz6sban, melyben Bokor, Cserh6tszenivin, Fels6told, Garrib,
Mitraszril6s OnkormSnyzatokkal kdzrisen a Mitrasz6l6si K6zos Onkorm6nyzati
Hivatalt tovribbi fennlarLisir6l dtintenek.
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A K6pvisel6,-testiilct felhatalnrazza a polg6nrestcll a tovibbi sztikscges intizkeddsek
megtitelerc.

Hatirido:2019. decem ber 12.
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

K6ri Erika Kutas6 polgirmestere is azzal k6rd6ssel fordult a k6pvisel6+estiilethez, hogy egyet6rtenek
e azzal, hogyha lesz 2019. december l2-6n 6rv6nyes meg6llapod6suk visszavonjik kil6p6si
sz6nd6kukat.

Kutas6 K6zs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete eryhangrilag - 5 igen szavazattal - az alibbi
haterozatol hoaa:

Kutas6 Ktizs6q Onkorm:inrzata K6pviselii-testiil€t6uek
40/2019.(XI.26.) szitmt hatflrozata
Kil6p6si nyilatkozattal kapcsolatban

Kutas6 Kdzs6g Onkorm:lnyzata K6pvisel<!-testiilete, mint ddnt6shoz6 testiilet tgy
hatirozolt, hogy kil6pdsi sz nd6kit visszavonja abban az esetben, ha 2019. 12.12-6n
olyan meg6llapod6s lesz, melyet minden k6pviseki{estiilet elfogadott, 6s minden
polgirmester al6frt.

A K6pvisef <i-testtilet felhalalmazza a polgirmestert a tovibbi sziiks6ges int6zked6sek
m egt6tel6re.

Hat5rido: 2019. december 12.

Felelos: K6ri Erika polgiirmester

Medla R6bert Zolt6n k6pvisel5 Ha nincs meg6llapod6s, akkor a korm6nyhivatal milyen szempontok
szerint osaja szdt a telepiileseket?

Dr. Makovnyik Tibor tdrv6n feltisveleti szakiicvint6z6 nehiz feladata
k6nyszerkijel6l6s, ennek p6ldija Mitrasz6l6s 6s Tar. A kormrLnyhivatal megkeresi azokat a hivatalokat
amelyek sz6ba jdhetnek, annak 6rdek6ben, hogy egu6ltal6n hajlamosak -e befogadni az adott
dnkorm6nyzatokat. Azon kell lenni, hogy legyen egy k6z0s meg6llapod6s. M6traszol6s r6sz6r6l van
fogad6k6szs6g.

Siraky Attila CserhftszentivSn polg5rmestere a ttibbi polgSrmestemek sz6lt, hogy rigy rnenjenek a
megbesz6l6sre, hogy <ik is k6sziilnek.

Nasyv6radi Istvin Fels6told poleiirmestere szerint nem vitatkozni mentek most az til6sre.

Siraky Attila Cserh6tszentiv5n polgirmestere ism6telten felhfr'ta a polgSrmesterek figyelm6t, hogy 6k
is k6sziiljenek a megbesz6l6sre.

Kaszal6n6 L6szl6 Judit Mitrasz6l6s k6ovisel6je szerint m6r naryon rdvid az id6.

Nagy Ad6m Mitrasz6l5s oolgiirmestere id6pontot egyeztetett a polgSrmesterekkel annak 6rdek6ben,
hogy a m6dositott meg6llapod6s min6l el6bb elk6sziilj6n.

Td,bb napirend nem volt, eg,6b 6sz revltel hozzAsz6lits nem hangzott el.

Nagy Adem Mitrasz<il6s polgrirmestere megkd,szdnte a reszv6telt 6s LZ tll*bezfuta.



I
I/ ,1 '

l,\.tc r{--ul
Nagl Adiim

ll

t
t

EEa ,ccp

z
UJ
N

rll

M6 estere C csterc

o)

PK

a*

$a
(fi

po Gallb

t.

'r-}t5. (t
I

I-ri {..- L"_

K

_+,


