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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület és Gyöngyösoroszi Önkormányzati 

Képviselő-testület 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről 
 
Jelen vannak Gyöngyöstarján részéről:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dénes László 
Csontos József 
Bálint Ira 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (17 óra 15 perc után)  
Szecskő Zsolt képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese 
 
Meghívottként megjelentek: 

Nagy László körzeti megbízott 
Ludányi Ferenc Római Katolikus Egyházközség Világi Elnöke 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kis Ferenc község üzemeltetési előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 
Török Istvánné igazgatási előadó és  
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Jelen vannak Gyöngyösoroszi részéről:  

Vernyihel Lívia polgármester 
 Szarvas Gáborné  alpolgármester 
 Rácz Jenő 
 Gyarmati Gyuláné 
 Horváth Ildikó 
 Molnár Tibor képviselők 
 
Távol maradt: Dudásné Szabó Zsuzsanna képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
 dr. Mészáros Katalin jegyző 
 ifj. Rácz Jenő Gyöngyösoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Meghívottként megjelentek: 
 Kovács Leila szociális és gyámügyi ügyintéző 
 Tóthné Bagi Beáta igazgatási ügyintéző 
 Tóth Lajosné gazdálkodási ügyintéző 
 Tóth Józsefné gazdálkodási ügyintéző 
 Nádudvari Judit adóügyi ügyintéző – jkv. vezető 

Erdős László körzeti megbízott  
 

Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Külön köszönti Gyöngyösoroszi Önkormányzati Képviselő-testület tagjait, és a hivatal dolgozóit. 
Ezt követően bemutatja a gyöngyöstarjáni Önkormányzati Képviselő-testület tagjait és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóit, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére:  

Napirendi javaslat: 
 

I. napirend: Közös hivatal megállapodásának elfogadása 
                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                            Vernyihel Lívia polgármester 
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II. napirend: Megszüntető okirat elfogadása 
                Előadó: Nagy Károly  polgármester 
 
III. napirend: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 
                  Előadó: Nagy Károly polgármester 
                    Vernyihel Lívia polgármester 

 
 

A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly polgármester:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőre, Jenei Károly alpolgármester személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Nagy Károly polgármester átadja a szót Gyöngyösoroszi polgármesterének. 
 
Vernyihel Lívia polgármester: 
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja.  
Külön köszönti Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület tagjait, és a hivatal dolgozóit. 
Ezt követően bemutatja a Gyöngyösoroszi Önkormányzati Képviselő-testület tagjait és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóit, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére:  
 

Napirendi javaslat: 

 
I. napirend: Közös hivatal megállapodásának elfogadása 

                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                            Vernyihel Lívia polgármester 

 
II. napirend: Megszüntető okirat elfogadása 
                Előadó: Vernyihel Lívia polgármester 
 
III. napirend: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 
                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                   Vernyihel Lívia polgármester 

 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés) 
 
Vernyihel Lívia polgármester:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőre, Szarvas Gáborné alpolgármester személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal,  0 tartózkodás mellett 
egyetért.  
 

I. napirend: Közös hivatal megállapodásának elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Mielőtt megvitatná a két Képviselő-testület az előterjesztést felkéri Dr. Jakab Csaba jegyző Urat, 
hogy tájékoztassa a képviselőket a döntés elmaradásának várható következményiről. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
Ismerteti az idevonatkozó jogszabályt. 
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Nagy Károly polgármester: 
A két polgármester és a két jegyző közösen készítette el a megállapodást.  
A Pénzügyi és Szociális Bizottság, valamint a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság közös 
ülésén a megállapodás tervezetet megtárgyalta és módosító indítványt terjesztett a Képviselő-
testület elé. ( a módosító indítvány írásban csatolva) 
Kérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy módosító indítványa, vagy kérdés-e van-e valakinek? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
közös önkormányzati hivatal megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot, valamint annak 
mellékletét képező közös hivatali megállapodást a kiosztott módosító indítványokkal együtt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 22/2013. (III. 21.) határozata 
 

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 2013. március 13-án kelt 
HEB/TOR/588-3/2013. ikt. számú kijelölő határozata alapján Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 85. §-a rendelkezéseit követve közös önkormányzati Hivatalt 
hoz létre Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 2013. április 1-től. 

 
Felelős:  Képviselő-testület 
Határidő:  2013. április 1. 

 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. 

mellékletét képező megállapodást a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, és felkéri a 
polgármestert, valamint a közös önkormányzati hivatal vezetőjét munkáltató intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő:  értelem szerint 

 Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 
Nagy Károly polgármester átadja az ülés vezetését Vernyihel Lívia polgármester 
Asszonynak. 
 
Vernyihel Lívia polgármester: 
A mai napon a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a közös önkormányzati hivatal 
megállapodására vonatkozó előterjesztést már a Gyöngyöstarjáni Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete bizottságainak módosító indítványaival együtt és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
Kérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy módosító indítványa, vagy kérdés-e van-e valakinek? 
 
Vernyihel Lívia polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
közös önkormányzati hivatal megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot, valamint annak 
mellékletét képező közös hivatali megállapodást a kiosztott módosító indítványokkal együtt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
megállapodást elfogadja, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2013. (III. 21.) KT 

határozata 
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Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 2013. március 13-án kelt 
HEB/TOR/588-3/2013. ikt. számú kijelölő határozata alapján Gyöngyösoroszi Községi 
Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 85. §-a alapján Közös önkormányzati Hivatalt hoz létre Gyöngyöstarjáni 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 2013. április 1-től. 

 
Határidő:  2013. április 1. 
Felelős:  Képviselőtestület 

 
2. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a határozat 1. 

mellékletét képező megállapodást a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról. A 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, és felkéri a 
polgármestert, valamint a közös önkormányzati hivatal vezetőjét munkáltató intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Vernyihel Lívia polgármester 

   Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal vezetője 
 
( A megállapodás a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)  
 
Nagy Károly polgármester visszaveszi az ülés vezetését. 
 

II. napirend: Megszüntető okirat elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
A közös Bizottsági ülésen megtárgyalták a Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratára 
vonatkozó előterjesztést, és a Bizottság elfogadásra javasolja azt. 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 23/2013. (III. 21.) határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának elfogadására” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal Megszüntető Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 8 napon belül készítse elő, és jelentse be a Magyar 
Államkincstárnál a költségvetési szerv megszűnését, és kérje a nyilvántartásból való törlését, 
intézkedjen a megszűnő költségvetési szerv bankszámlájának megszüntetéséről. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CLXCIX törvényben 
foglaltaknak megfelelően, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 146/C § alapján a munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
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4.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv megszűnésével az átadás, 
átvételhez szükséges leltározást készítse elő, valamint felkéri Gyöngyöstarjáni  Közös 
Önkormányzati Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési szerv záró beszámolóját készítse el. 
 
Nagy Károly polgármester átadja az ülés vezetését Vernyihel Lívia polgármester 
asszonynak. 
 
Vernyihel Lívia polgármester: 
A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság a Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát 
megtárgyalta, ellenvetés nem volt, így azt elfogadásra javasolja. Kérdezi a Képviselőket, hogy 
módosító indítvány, kérdés van-e az előterjesztéshez? 
 
Vernyihel Lívia polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2013. (III. 21.) KT 

határozata 
 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyösoroszi Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának elfogadására” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
I.  
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény. 11. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm rendelet 14. § alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 84 § kapott felhatalmazás alapján az alábbi megszüntető okiratot 
bocsátja ki: 
 
1. Megszűnő Költségvetési szerv neve, székhelye 
 

Költségvetési szerv neve:  Gyöngyösoroszi Polgármesteri Hivatal 
Székhelye: 3211 Gyöngyösoroszi Kossuth út 147 

 adószám: 15380016-2-10 
 számlaszám: 54900103-50100387 
 

 
2. Megszűnő Költségvetési Szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály:  

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2009.(VI.26.) számú 
határozata 

 
3. Megszüntető Szerv neve, székhelye 
 

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3211. Gyöngyösoroszi Kossuth Lajos út 147. 

 
4. Megszűnés időpontja: 

 
2013. március 31. 

 
5. Megszűnés módja: 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 11. §-ban meghatározott egyesítés, ezen 
belül összeolvadás. 
 

6. Megszűnés oka: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 85. §-a alapján a 
közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó jogszabályi előírás alapján szűnik meg a 
költségvetési szerv.  
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7. A Megszűnő Költségvetési Szervnek a megszűnés időpontjáig a kötelezettségvállalás köre: 

A megszűnő költségvetési szerv vezetője a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és 
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletében meghatározott Gyöngyösoroszi Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében 
meghatározott működési kiadási előirányzatok 3 hónapi időarányos részéig vállalhat 
kötelezettséget a megszűnés időpontjáig. 

 
8. A Megszűnő Költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátása módja és 

szervezeti formája 
 
A megszűnő költségvetési szerv által ellátott feladatokat az átalakítás után teljes körűen 
2013. április 1-től az alábbi költségvetési szerv látja el:  
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. 
A jogutód költségvetési szerv alapító, irányító és felügyeleti jogkör gyakorlója 
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat, és Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületei. 
A feladatellátást a továbbiakban is a megszűnő költségvetési szerv által üzemeltetett ingó és 
ingatlan vagyon szolgálja, mely a jogutód költségvetési szerv ingyenes használatába kerül.  
A megszűnő költségvetési szervnél közszolgálati jogviszonyban állók a közös hivatal 
létrehozásáról rendelkező a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 85. § alapján megkötött megállapodás alapján, figyelemmel ugyanezen törvény 146 
/C §-ra továbbfoglalkoztatásra kerülnek. 

 
9. Záró rendelkezések 

 
A megszüntető okiratot Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2013. () 

KT határozatával fogadta el. 
 

II.  
 
1. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására. 
 
2. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy 8 napon belül készítse elő, és jelentse be a Magyar 

Államkincstárnál a költségvetési szerv megszűnését, és kérje a nyilvántartásból való törlését, 
intézkedjen a megszűnő költségvetési szerv bankszámlájának megszüntetéséről. 

 
3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 

Hivatal vezetőjét, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CLXCIX törvényben 
foglaltaknak megfelelően, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 146/C § alapján a munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 
4. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv megszűnésével az átadás, 

átvételhez szükséges leltározást készítse elő, valamint felkéri Gyöngyöstarjáni  Közös 
Önkormányzati Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési szerv záró beszámolóját készítse el. 

 
Határidő: értelem szerint 
 
Felelős:  Vernyihel Lívia polgármester 

dr. Mészáros Katalin jegyző 
  Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal vezetője 
 
 
Nagy Károly polgármester visszaveszi az ülés vezetését. 
 

III. napirend: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratának elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
A közös Bizottsági ülésen megtárgyalták a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát. A Bizottság észrevételt nem tett, az alapító okiratot elfogadásra javasolja. 
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Kérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy módosító indítványa, vagy kérdés-e van-e valakinek? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés mellékletét képező 
határozati javaslatba foglalt Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 24/2013. (III. 21.) határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-a alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 

 

 
Nagy Károly polgármester átadja az ülés vezetését Vernyihel Lívia polgármester 
Asszonynak. 
 
Vernyihel Lívia polgármester: 
A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okiratát megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Módosító indítvány, 
kérdés van-e az előterjesztéshez? 
 
Vernyihel Lívia polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés mellékletét képező 
határozati javaslatba foglalt Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (III. 21.) KT 

határozata 
 
 
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és Gyöngyösoroszi Községi 
Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84. §-ában meghatározott jogkörében eljárva közös önkormányzati hivatalt 
alapít és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (1) és (5) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) 
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi 
alapító okiratot bocsátja ki: 
1. A költségvetési szerv 
 
Neve: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. 
 
Állandó kirendeltsége: 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége 
Címe: 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 147. 
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2. Alapításáról rendelkező jogszabály: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) és (7) 
bekezdései 
 
3. A Költségvetési szerv alapításának időpontja: 
 
2013. április 1. 
 
4. A Költségvetési szerv jogelődjei: 
 

a) Gyöngyöstarján Polgármesteri Hivatal 
3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. 

 
b) Gyöngyösoroszi Polgármesteri Hivatal 
3211 Gyöngyösoroszi Kossuth út 147. 

 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Ellátja az önkormányzatok működésével, valamint polgármesterek vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A közös önkormányzati hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. 
 
6. Alaptevékenysége államháztartási szakágazat szerint: 
 
841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége  
 
7. Alaptevékenysége szakfeladatrend szerint: 
 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói,adószakértői tevékenység 
841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841133 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841173 Statisztikai tevékenység 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 
8. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége, annak felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 
 
A közös önkormányzati hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
9. Illetékességi területe: 
 
Gyöngyöstarján és Gyöngyösoroszi közigazgatási területe 
 
10. A költségvetési szerv alapító, irányító és felügyeleti szervei: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 147. 
 
11. Gazdálkodási besorolása:  
 
A költségvetési szerv önálló jogi személyként működő, önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, mely önálló gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel rendelkezik, előirányzatai 
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felett teljes jogkörrel rendelkezik. Saját éves költségvetéssel gazdálkodik, melyet Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzatának költségvetése tartalmaz. 
A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatok ellátásához a költségvetési szerv használatába 
adott vagyon rendeltetésszerű használatáért, és az Alapító Okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv 
gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a 
tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak összhangjáért, a 
költségvetési szerv pénzkezeléséért. 
Az Önállóan működő és gazdálkodó szerv ellátja az alábbi önállóan működő költségvetési szervek, 
valamint törzskönyvi bejegyzésre kötelezett szervezetek gazdálkodási feladatait: 

a) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 

b) Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
3036 Gyöngyöstarján, Damjanich út 1. 

c) Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 
3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth út 147. 

d) Csicsergő Napköziotthonos Óvoda és Konyha 
3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth út 147. 

e) Gyöngyösoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
3211 Gyöngyösoroszi Jókai út 3. 

 
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
A közös önkormányzati hivatal vezetője a jegyző. A jegyzőt – pályázat alapján határozatlan időre – 
a polgármesterek lakosságszám-arányos többségi döntés alapján nevezik ki. A jegyzővel 
kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat Gyöngyöstarján település polgármestere gyakorolja. 
Az aljegyzőt – pályázat alapján határozatlan időre, a jegyző javaslatára – a polgármesterek 
lakosságszám-arányos többségi döntés alapján nevezik ki. Az aljegyző feletti egyéb munkáltatói 
jogot a jegyző gyakorolja Gyöngyösoroszi település polgármesterének egyetértési jogának 
biztosításával. 
 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 
A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek foglalkoztatási jogviszonyára a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 
A székhelyen dolgozó köztisztviselők tekintetében a Mötv. 81. § (4) bekezdésében biztosított 
egyetértési jogot Gyöngyöstarján polgármestere gyakorolja. 
A Gyöngyösoroszi Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők tekintetében a Mötv. 81. § (4) 
bekezdésében biztosított egyetértési jogot a Gyöngyösoroszi polgármestere gyakorolja. 
 A közös önkormányzati hivatalnál közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak jogviszonyára a 
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási díj) a Polgári 
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:  
 
A Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. szám alatti, 430 hrsz.-ú és a Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 
147. szám alatti 240 hr. számon található Polgármesteri Hivatal és udvar megnevezésű ingatlan. A 
feladatellátást szolgáló ingó vagyon a költségvetési szerv leltárában ingyenes használatra átadott 
ingó vagyontárgyakból áll, melynek nyilvántartása Gyöngyöstarján Közös Önkormányzati Hivatal 
feladata. A vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzatok a vagyonról szóló önkormányzati 
rendeleteikben szabályozzák. 
 
15. A költségvetési szerv bélyegzőjének felirata, lenyomata: 
 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal, Gyöngyöstarján (középen Magyarország címere) 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége, Gyöngyösoroszi 
(középen Magyarország címere) 
 
Az alapító okirat 2013. április 1. napján lép hatályba.  
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Nagy Károly polgármester visszaveszi az ülés vezetését. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Megállapítja, hogy eredményes volt a közös testületi ülés, és a két Képviselő-testület létrehozta a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt. Úgy látja, hogy a két Önkormányzat jól tud majd 
egymás mellett élni és dolgozni. A két Testület, együtt kell, hogy ülésezzen, mint pl. a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésének a megtárgyalásakor. Sikeres működést kíván 
Gyöngyösoroszi Önkormányzatának. 
 
Vernyihel Lívia polgármester: 
Köszöni a Gyöngyöstarjáni Képviselő-testület pozitív hozzáállását. Ígéretet tesz arra vonatkozóan, 
hogy a megállapodásban vállalt hozzájárulást Gyöngyösoroszi Önkormányzata időben teljesíteni 
fogja, nem hozzák kellemetlen helyzetbe Gyöngyöstarján Önkormányzatát. 
Reméli, tudnak majd együtt dolgozni. 
 
Ezt követően a Nagy Károly és Vernyihel Lívia polgármester megállapítja, hogy a 
Képviselő-testületek a napirendeket érdemben megtárgyalták, és a közös 
Képviselő-testület ülését 17 óra 40 perckor befejezettnek nyilvánították. 

 
K.m.f. 

 
Nagy Károly Vernyihel Lívia 

polgármester polgármester 
 
 
 

Dr. Jakab Csaba  dr. Mészáros Katalin 
jegyző jegyző 

 

 
Jenei Károly Szarvas Gáborné 

alpolgármester alpolgármester 

 


