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Kdsziilt: Bokor Ktizsdg Onkorminyzata K6pviselo-testiilet6nek 2019. december 12. napjin a Bokori
Venddgh6zban megtarton til6s6rol.

Hegediis Pil
Berta Roland
Dr. Ill6s Mrirta Szilvia
K6sis Ir6n

polgSrmester
k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo

Taniicskoziisi ioggal rdszt vesz Nagyviiradi Istv6nnd izgatiisi tigyint6zoijegyzoktinyvvezeto Bokor
5/2006.(1V.3.) dnkorm6nyzati rendelete ( SZMSZ ) alapj6n

Heqediis Pil oole6rmester kdszontdtte a megjelenteket. Megallapitotta, hogy a k6pvisel6-testiilet 4
tagjfb6l mind a 4 fo jelen van, igy az til6s hat6rozatk6pes, a k6pviselo-testiilet ii16s6t megnyitotta

A polg6rmester az al6bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pviselo-testtlet reszere.

Napirendi iavaslat

1. Javaslat a M6traszol6si Kdz<js 6nkorm6nyzati Hivatal megiillapodesenak m6dositesiira
El6teliesZo: Hegedris P6l polgSrmester

2. Bokor Helyi Epit6si Szabilyzatlval kapcsolatos feladatok
El6terjeszt6: Hegediis P6 polg6rmester

Megk6rdeae a k6pviselo-testiilet tagjait6l, hogy van-e egy6b napirendijavaslat.

A k6pviselo-testtilet r6sz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 4 igen szavazaltal elfogadta
ad-

Napirendi pontok tirgyalisa

l Napirend

Jayaslat a Mitrasz<il6si Ktiztis 6nkorminyzati Hivatal megillapod6sinak m6dositis6ra

Dr. Ill6s M6rta Szilvia k6pviselo: szerette volna tudni, hogy mi6rt van ilyen neh|z helyzetben az
<inkorm6nyzat

Hegediis Piil pol g6rmester: tejdkoztatta
! egyr6szt az6rt mert a polg6rmesteri tisztsdget f<i6ll6sban Litja el, ezt az id6k;izi v5lasztSst

kijvet6en tdrsadalmi megbizatisban szeretn6
) p6lyrizatoknil a saj6t er6 biztosit6sa, valamint felmertilnek olyan kdlts6gek, melyeket a

pbly |zatokban nem lehet elsz6molni
) falugondnoki g6pj6rmiijavitisinak nem v6rt kdlts6gei
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Jelen vannak:

Hegedtis Piil polg6rmester: Tajekoztatta a kdpviselo-testijlet taglait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 el6terjesztdst a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta ( l. sz:imri
mell6klet ). Ha villtoziisl szeretn6nek a hivatal mfikod6s6vel kapcsolatban, akkor erre mai napig van
lehetos6giik. Elkdszitett6k a megiillapodiis m6dositiisrinak a ler\tezetet, melyet tdbb megbesz6l6s,
egyeztet6s el6z6tt meg. Minden kdpviselo-testi.iletnek k0l6n-k0l0n kell elfogadnia.

K1rte az fszrevdteleket, hozz6sz6lisokat a napirendi ponttal kapcsolatban.



F a falugondnoki rer1dszer valamint a szoci6lisgondoz6 rendszer fenntaftisi kiiltsdge tirllipi az-

6l lam riltal bizlositott normativ6t
! Koribban biztos bevdteli forr6s volt a vend6gh6z tlzemeltet6se, de ez mira m5r megvdltozott.

miishol sz6llnak meg a vad6szok, akik foleg ig6nybe vett6k.

Dr. Ill6s M6rta Szilvia kdpviselo: elmondta , ha van 16 lehetos6g, akkor szeretne rdszt venni az

onkorm6nyzat koltsdgvet6s6nek elkiszit6s6ben

Hegedris P6l ools6rmester: K6fte szavazzanak a kiiztts dnkorm6nyzati hivatal meg6llapod6s[nak

m6dosit6sival kapcsolatban.

A k6pvisel6-testiilet egyhangflag 4 igen szavazattal - az alibbi hatarozalot hozla

Bokor Ktizs6s Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
23 12019.(XIl.l2.\szimri hatirozata
Ktiziis Onkorminyzati Hivatal megfllapodisival kapcsolatban

Bokor Kdzs6g Onkorm5nyzata K6pvisel6-testiilete, mint dtintishoz6 testi.ilet rigy
hatSrozott, hogy elfogadja a Bokor, Cserhdtszentivin, Fels6told, Gar5b, Kutas6,
valamint M6traszcil6s dnkorm6nyzatok k6pviselo-testiilet ei 6ltal az igazgatisi
feladataik ell6tiisiira ,, MegrilJapod6s m6dositdsa Kriztjs Onkormrinyzati Hivatal
l6trehoziisrir6l ds fenntart:isir6l " sz6l6 megrillapod6st.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgrlrmestert a meg6llapod6s al6ir6s6ra 6s a

tovSbbi sziiksdges int6zked6sek megtdtel6re.

Hatfrid6: azonnal
Felelos: Heged[is Pil polg6rmester

2.Napirend

Bokor Helyi f pit6si Szab6lyzatrival kapcsolatos feladatok

Hesedris P5l oolg6mester elmondta, hogy a N6gr6d Megyei Korminyhivatal Tcirv6nyess6gi
Feltigyeleti Osztf'lya az NOITFO/2-12/2019. .iktat6sz6mri megkeres6s6ben ismdtelt tdrv6nyessdgi
felhiviissal 6lt a k6pviselo-testiilet Helyi Epit6si Szab6lyzatir6l sz6l6 5/2006.(IV.3.) szimri
rendelet6vel kapcsolatban. A IIESZ rendelkezdsei nincsenek <isszhangban a hat6lyos jogszab6lyokkal,
6s emiatt annak teljesk6ni feliilvizsg6lata sziiks6ges.
A polg6rmester elmondta, hogy tdrvdnyess6gi felhiv6st mitr az elozo 6vekben is kaptak ezzel
kapcsolatban 6s akkor is elmondtik, ha valamilyen ktjzponti tSmogat6st nem kapnak 16, akkor nem
tudnak eleget tenni kdtelezetts6giiknek.
Az rij rendezdsi teru elk6szit6se igen kcilts6ges, 6s nagyon hosszadalmas feladat szerinte 2,5-3 milli6
Ft-ba is keriilhet, elk6szitdse 6-8 h6napot is ig6nybe vehet. Meg6llapitotta, hogy a kor6bbi id6szakhoz
hasonl6an, most sem tudnak a t<irudnyess6gi felhiv6snak eleget kell tenni, hiszen az dnkorm6nyzat a
p6nziigyi fonds hirinya miatt, hozztt sem fogott a feliilvizsgilathoz annak ellen6re, hogy tudomrisul
Yetle ad.

A polgrirmester k6rte a k6pvisel6k dszrev6teleit, hozzitsz6lSsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6-testtilet tudom6sul vette a polg6rmester t6j6koztat6set 6s egyhangflag - 4 igen
szavazattal - az alir}:bi hatatozatothoda:
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Bokor Ktizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nck
21l20 I 9. (XII.l2 ) sz.'inrt hatirozata
a HESZ feliilvizsgrilat{val kapcsolatban

Bokor Ktizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete, mint d.intdslr026 testiilet ismdt
napirendre tiizte 6s megt{rgyalta a N6gr6d Megyei Korminyhivatal
Tiirv6nyess6gi Feliigyeleti F6oszt:ilyinak NO/TFO/2-1212019. szimt t0rv6nyess6gi
felhivisit - a Hel,vi Epitesi SzabSly'zat5r6l sz6ltr 5/2006.(1V.3.) szimt rendeletivel
kapcsolatban melyben trij6koztatt6k, hog) .. ,t HESZ rendelkez[sei nincsenek
dsszhungban o hatdlyos ipitis gyi ldrpgtti jogszubeilyokkal, eniatt annak leljeskdrfr

fe|tiltizsgd|ata sziiksiges ", mellyel kapcsolalban az alfbbi hatirozatot hozta:

A K6pviseki-testiilet megismerte ds tudomiisul vette a Helyi Epitdsi Szabrllyzattal
kapcsolatban teft ism6telt tdrv6nyess6gi felhivdst, sz6nd6kiiban 6llt az abban
foglaltaknak eleget tenni, azonban p6nziigyi forr6s hiSnya miatt a feliilvizsg6latot nem
tudta elv6gezni.

A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy a ddnt6srcil t6j6koaassa a

N6grrld Megyei Korm6nyhivatal Tdrv6nyess6gi Feli.igyeleti F6osztSly6t 6s a tovfbbi
sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

HatSrid6: 2019. december 3 L
Felel6s: Hegedts Pil polgdrmester

Napirendi ponton kiviil a polgermester t6jdkoztatta a kdpvisel6-testiilet tagiait, hogy Bokor honlapja
nem miikddik, nincs frissitve, nincsenek feltolwe a sziiksdges dokumentumok.
Dr. Ill6s M6rta Szilvia k6pviselo v6llalta, hogy 2020. jantir l5-ig aktualizAlj6k a honlapot, 6s felttjltik
tartalommal.

Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgdrmester [r megkdsziinte a
rdszvdtelt, 6s az iil6st beziirta.
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Jelenl6ti ir

Bokor K<izs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiiletdnek
201 9. december 12. napjrin megtartott iildsre

Hegediis Pril polgiirmester

Berta Roland k6pvisel<i

Dr. Ill6s Mirta Szilvia k6pvisel6

Krisis Ir6n k6pvisel6 {r^J

Nagyviradi Istv6nn6 jesyz|megbizottj^ ..\y.Wi1.tafu.'...W1*.
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Megrillapodri s m rid os itrlsa
Ktiztis Onkormrinyzati Hivatal l6trehoz{sf rril

6s fen n ta rtr{ s rl rr5l

Mr{trasz6l6s Kiizs69 6nkorm nyzatinak K6pvisel6-testiitete (3068 M6traszol6s. Kossuth
t6r 15.; kdpviseli: Nagy Addm polgdrmester).Bokor Ktizs69 6nkorm:inyzatrinak K6pvisel6-
testiilcte (3066 Bokor, Szabadsrig [t 14.; kdpviseli: I{egedris Piil polgiirmester)
Cserh:itszentivrin Kiizs6g 6nkorminyzatdnak K6pvisel6-testiilete (3066 Cserh:itszentivan.
Kossuth rit I .; k6pviseli: Siraky Attita polg6rmester) Fcls6told Ktizs6g Onkormrinyzatrinak
K6pvisel6-testiilete (3067 Fels6told, Sz6chenyi utca 8.; kdpviseli: NagyvriLradi Istvrin) Garib
Ktizs6g dnkormrinyzatdnak K6pviset6-testiilete (3067 Gar6b, Pet6fi [t 5.; k6pviseli:
Koviics Zolt6n polgrirmester) 6s KutasrS Ktizs6g dnkorm nyzatinak K6pvisel6-testiilete
(3066 Kutas6, Toldi u. 4.; k6pviseli: K6ri Erika) a Magyarorsz6g(i) helyi <inkormrinyzatair6l
sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX tdrvdny 85.$.- ban foglalt felhatalmaz6ssal 6lve, igazgatiisi
feladataik ellat6sara Kdzcis Onkormiinyzati Hivatal alakitanak 6s tartanak fenn 2013. j anudr 1.

napj6t6l az alitbbi felt6telek szerint:

1. A k6zds Onkorm6nyzati I-livatal hivatalos megnevezds: M6traszSl<isi K<izds

Onkormrinyzati Hivatal. A Kcizcjs Onkormiinyzati Hivatal sz6khelye: 3068 M6trasz6l6s
Kossuth tdr 15.

2. A szerz6di5 kdpvisel6-testiiletek megiillapodnak, hogy 2020. januir l. napjdt6l a Kdz6s
Onkorm6nyzati Hivatal Cserh6tszentiviin Kdzs6gben a Kossuth ut 1. sz:im alau rilland6
jelleggel ,, Miitrasz6l6si Kcizcis Onkormdnyzati Hivatal Cserhiitszentivrini Kirendeltsege"
elnevez6ssel kirendelts6get mrikddtet a Bokor, Cserhiitszentiv6n, Fels6told, Gar6b ds
Kutas6 telepiildst 6rint6 hat6s6gi, dnkormrinyzati 6s p6nziigyek helyben t6rt6n<i intdz6se
cdlj6b6l. A kirendelts6g a M6trasz6l6si K6z6s Hivatal szervezeti egys6gek6nt mrikddik.

3- A szerz6d6 kdpvisel6-testiiletek kijelentik tovtibb4 hogy az igazgatdsi munka ell6tiisiihoz
sztiks6ges szem6lyi ds targyi feltdteleket az drintett telepiildseken biztositjak.

4. A Kdz6s Onkormdnyzati Hivatal mtik6d6si ds fenntart:isi k6lts6geit a kdpviseld-testtiletek
hatLrozzi*. meg. A szerzbdl felek kijelentik, hogy a K6zris Onkormdnyzati Hivatal
fenntaftris:inak kdlts6geihez az 6rdekelt k6pvisel6+esttiletei a teleptil6stk
lakossrigszimrinak
ariiny6ban j aruln ak hozzit, amennyiben a kcizponti k6lts6gvet6s a feladatfinanszirozris
keret6ben nem vagy nem teljes mdrt6kben fiianszirozzz azr.
A k6lts6gvet6st drint6 k6rd6sekben a kdpvisel6-testiiletek lakossrigarrinyos drint6se az
irrinyad6. A szerz6d6 ferek megi lapodnak, hogy 2020. evben azilszrimorris ura;arur. u
kdvetkez6 lakossrigsz.im ar6nyokat tekintik: MZirasz6l6s 75.3yo _ Bokor
5,5 % - cserhiitszentiv6n 5,5% - Fels6tol d 5,g % - Garrib 2,2 % - Kutas6 5,6% . Aviilaszt6st
kdvet6-6vben a lakoss6gszimokat aktualiz6ljrik ds az elszrirnolds alapjrinak a minden 6vjanu6r l-i lakossiigszdm arinyokat tekintik.



5. A Kdzcis Onkormiinyzati Hivatalt illet<i dllami tiimogatiis lehiviisiira a Mritrasztjlosi Kcizris

Onkorm6nyzati Hivatal jogosult azzal, hogy a nindenkori ktilts6gvet6si ttirvdnyben
meghadrozott ds jogosultsrigi feltdtelek alapj6n lehivhat6 hozz|jarulAx lakossiigsz6m

ar6nyosan a Mrltrasz<il6si kozcis Onkormiinyzati Hivatal valamint a Cserh6tszentir,6ni

Kirendelts6ge miik6ddsi felt6teleire forditja. .

A M6traszol6si KOzOs OnkormAnyzati Hivatal a 10. pontban meghat6Lrozott 9 fd l6tsziimot
az iilami fnansziroziLs keretein beliil 100 % - ig lefinanszirozottnak tekinti annak

bdrjellegti rdsz6t bdrez6sre, egydb r6szeit vagy maradv6ny6t lakoss6gszrim- arS,nyosan a

Kozds Onkorm inyzati Hivatal (75,3 %) ds a Kirendeltsee Q4,7%) dologi kdlts6geire

illetve miik6ddsi k6lts6geire forditja.

6. A Kdz<is Onkormiinyzati Hivatal szervezetdre, miikdd6s6re vonatkoz6 szab6lyokat a

jegyzo kdsziti el, az a meg6llapod6 felek k6pvisel6-test[leti hat6rozatban j6vrihagyott-

egyet6rt6sevel viilik hatalyossd.

A jegyzo heti kdt munkanap a Cserhiitszentivrini Kirendelts6gen tart6zkodik.
Kijel<ilt napok :

Kedd:7 ,45-14,45
Csiitdrtdk: 7,45-1 4.45

7. A K<izds Onkorm6nyzati Hivatal megsztintet6s6r6l a szerzodo felek telepiil6si
tinkormiinyzatainak k6pvisel<i-testtlletei, az iitalinos <inkorm6nyzati vrllasa6sok napjrit

kdvet<i hatvan napon beliil 6llapodhatnak meg.

8. M6s telepiil6seknek a Kdztjs onkorm6nyzati Hivatalhoz csatlakoz6sa csak a 7. pontban

meghatiirozott esemdnykor 6s az ott meghatarozott hat6rid6n beliil, a szerz6d6 felekkel

tdrtdnt kdz6s meg6llapod6s megkdtdsdvel lehets6ges.

9. A Mritraszol<isi Kdz6s Onkormrinyzati Hivatalt ds a Mdtraszolosi Ktiz6s Onkormdnyzati

Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6t a iegyzo vezeti. A jegyz6 tekintet6ben a

munk6ltat6i jogokat (kinevez6shez, megbizitshoz 6s felment6sdhez) a M6traszolos, Bokor,

Cserhdtszentiv6n, Fels6told, Gar6b ds Kutas6 tetepiil6sek polgarmestereinek egyenlti

szavazati ar6nyri tdbbs6gi ddnt6se sztiksdges. Szavazategyenl'seg eseten M6trasz6lris

polg6rmester6nek j6v6hagy6 dtint6se sziiks6ges'

10. A M6trasz6losi Kdzds Onkormanyzati Hivatal l6tsz6ma 9 f6' melybSl 3 f6 a

Cserhritszentiv6ni Kirendeltsdgen litja el a feladatait'

11. A jegyz6 vagy megbizottja elt6tja a saj6t 6s 6truhazott hat6sk6r6be tartoz6 feladatokat 6s

.6.a,",,M6trasz6los,Bokor,Cserh6tszentivin,FelsStold,Gariib6sKutas6K6zs6g
Onkormiinyzatainak k6pviselo-testiileti iil6sein, 6s ott a sztiks6ges t6j6koztatrist megad.ia'

12. A M6traszdlosi K6z6s onkorm6nyzati Hivatal 6s a Mdtraszolosi Ktlztis onkorm6nyzati

Hivatal CserhAtszentiv6ni Kirendeitsdgdnek dolgoz6i tekintet6ben a munk6ltat6i jogokat a

Jegyzd gyakoro lja azzal a megkdt6s;el, hogy a munkriltat6i d<intdseket a Miitraszol5si

rc5r0, 
-6*or.aryzati Hivatal cserh6tszentiv6ni Kirendelts6gdnek a 10. pontban



meghat6rozott 3 fd tigyint6zo vonatkozasiiban (szabads6g, jutalom, bdrmegrillapit6s,

b6rfejlesztis, kinevez6s, felmentis, fegyelmi stb.) Bokor- Cserh6lszentivriLn- Felsotold-

GarriL- Kutas6 Ktizs6gek Polg6rmestereinek j6vrihagy6 egyeldrtds6vel k<iteles meghozni.

A Ktiz<is onkorm6nyzati Hivatal minden egydb munkavillal6j6val kapcsolatban a fenti

munkdltat6i diintdseket Mritrasz6l6s K<izs6g Polgrirmesterdnek j6v6hagy6 egyet6rtds6vel

kdteles meghomi.

13. A jegyzo vagy megbizottja kdteles a kdpvisel6-testiileti til6seken r6szt venni es ott a

sziiks6ges t5j6koztat6st megadni. A Jegyz6 6vente beszarnol a k6pvisel6-testtiletek nek a

Koz6s Onkormriny zati Hivatal munk6jAr6l.

14. A kirendelts6gen felmeriil6 kdziizemi szlmlirkat Cserhiitszentiviin Onkormiinyzata
kiegyenliti a szolgiiltat6 fel6, majd tovribb sziimliizza a M6lrasz6l6si Kdzds
Onkormiinyzati Hivatalnak, aki a sz6mla alapjdn minden h6nap 3. napjriig megldriti azt
Cserh6tszentiviin OnkormrinyzatriLnak. A havi elsz6mol6s soriin a kirendelts6ghez tartoz6
dnkorm6nyzatok egyenl6 ar6nyban l6ritik meg a Kcizds Onkormrinyzati hivatalnak.

15. Bokor, Cserh6tszentiv6n, Fels<itold, Gariib 6s Kutas6 Onkorm6nyzatok havonta minden
h6nap 3. napjriig 10.000 Frot adnak iit Cserh6tszentiviin Kcizsdg Onkormanyzata
elkilltinitett bankszAmliilira az estlegesen felmertilci karbantartdsi 6s iillagmeg6vrisi
kcilts6gek finanszirozasara. Cserh6tszentivdn polgiirmestere az atado 6nkormd,nyzatok
r6sz6re minden 6vben besziimol annak felhaszniil6sar6l.

16. Amennyiben a 14. 15. pontokban rdgzitettek nem teljesiilnek. Azon esetben
Cserhiitszentiv6n Kdzsdg Onkorm inyzata nem biaositja a 3066 Cserh6tszentivifur, Kossuthtl l. alafti saj6t tulajdonniiban ldv6 ingatlant a Miitrasz6l6s K6z6s Onkorm6n yzati Hivatal
Kirendelts6gek6nt.

17. A fenti meg6llapodris 2020. januar l -dn l6p hat:ilyba.

M6trasz<il6s, 20I g.december I0.

Nagy Adrirn
Miitrasz6l6s K6zsdg polgarmestere

Siraky Attila
Cserhdtszentiv6n Kdzs6g polgiirmestere

Koviics Zolt:in
Gardb Kcizs6g Polgiirmestere

lut- i
Heged$s pd[-l

Bokor K6zs6g polg6rmestere

K6ri Erika
Kutas6 Kcizs6g polgrirmestere

Nagyvriradi Istviin
Fels6told K6zs6g polgdrmestere



Zdradek:
Jelen megiillapodrist
M6traszol6s Kcizsdg Onkorm 6nyzat|nak k6pviselotestiilete ....../2019.(XII. )
sz6mI hat6rozat6val.
Bokor Kdzsdg Onkormrinyzat6nak k6pvisel6-testiilete ....../2019.(XII. )sz6mti
hat6rozat6val j 6v6hagyta.

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorm ilrryzatanak k6pvisel6testtlete .../2019.(XII. )sz6mti
hatir o zat|v al j 6v ithagy ta.
Fels6told Krizsdg 6nkorm6nyzat6nak kdpviselo-testiilete ...../2019.(X[.

)sz6mf
hat'rozat'val
Garib K6zs6g Onkormrinyzat6nak k6pvisel6-testtilete ......./2019.(XII. )sz:lmu
hatiirozat6val j 6vrihagyta.

Kutas6 Kdzs6g Onkormiinyzatdnak k6pvisel6-testiilete ......./2019.(XII. )szimt
hatdr ozaliw al j 6v6hagyta.


