Bak-Bocfölde-Sárhida 2014. December 4-i nyílt, együttes testületi ülés jegyz könyv.

Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete
8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete
8943 Bocfölde, Ady u. 15
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZ KÖNYV
Készült: Bak, Bocfölde, Sárhida községek Önkormányzati Képvisel -testületeinek 2014.
december 4. napján Sárhida község Önkormányzatának hivatali épületében (8944
Sárhida, Béke u. 26.) 1807 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete:
Molnár Károly polgármester
Balogh Elemér alpolgármester
Bohárné Kocsis Szilvia települési képvisel - 1915 órától
Pál Tihamér István települési képvisel
Simon Dezs né települési képvisel
Toplak Tiborné települési képvisel
Török Lászlóné települési képvisel .
Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:
Németh Antal, polgármester
Rákosáné Vizsi Andrea, alpolgármester
Bakos Gábor, települési képvisel
Gyuk Zoltán, települési képvisel
Heller Józsefné, települési képvisel – 1844 órától
Horváth Lajos, települési képvisel - 1813 órától
Illés Péter, települési képvisel
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete:
Mázsa Ferenc polgármester
Takácsné Gál Andrea alpolgármester
Herczeg István települési képvisel
Németh Csaba települési képvisel
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László jegyz

Mázsa Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 f képvisel
l 6 f , a bocföldei 7 f
képvisel
l 5 f , a sárhidai 5 f képvisel
l 5 f megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyz könyv vezetésére felkéri Császár László jegyz t, majd
javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása.
A napirendet Bak képvisel -testülete 6 igen szavazattal, Bocfölde képvisel -testülete 5 igen
szavazattal, Sárhida képvisel -testülete 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
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Napirend:
A Baki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására irányuló
megállapodás, a Közös Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzatának,
ügyrendjének jóváhagyása.
El adó: Molnár Károly polgármester,
Mázsa Ferenc polgármester,
Németh Antal polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Többen emlékezhetnek a jelenlév k közül arra, hogy 2012.
december 21-én az új önkormányzati törvényb l fakadó kötelezettségnek eleget téve alakult
meg a Baki Közös Önkormányzati Hivatal. A megállapodás aláírását megel
hónapokban,
hetekben folytak az egyeztetések a régóta Bak-Sárhida Körjegyz ségében együttm köd és
az ahhoz frissen csatlakozó Bocfölde között. Kézenfekv nek t nt volna a Közös Hivatalt a két
körjegyz ségb l kialakítani, de Csatár ebben a kérdésben másként gondolkodott, ebb l a
szervezetb l kimaradt, így a három település el készített egy olyan megállapodást, amelyet
2012. december 21. napján írtunk alá. Az akkor aláírt megállapodás a ciklus végéig, 2014.
december 11-ig szólt. Elérkeztünk a mai napig, amikor immár egy öt éves ciklusra kell
megállapodást kötni. Ez elég nagy felel sséget ró mind a képvisel -testületekre, mind a
településekre, hiszen immár 5 éves id szakra vonatkozóan kell a kérdésr l dönteni. Ez nem
jelenti azt, hogy a megállapodás feltételei k be lennének vésve, ahhoz hozzá lehet nyúlni, s t
szeretné, ha a megállapodás maga tenné kötelez vé a felülvizsgálatot id ként. Ez az öt éves
id szak alatt legalább kétszer célszer lenne, a szükségességet a körülmények és a helyi
igények határoznák meg. A jelenlegi döntésben az a mérvadó, hogy ennek a három
településnek kell az öt éves ciklus végéig együtt dolgoznia, ha most a Közös Hivatal további
fenntartása mellett foglalnak állást.
Horváth Lajos települési képvisel 1813 órakor megérkezett, így Bocfölde község
képvisel -testülete 6 f vel folytatta munkáját.
Mázsa Ferenc polgármester: A kiküldött anyag alapos, 2-3 egyeztetésen esett át. A tervezett
változások az el terjesztésben összefoglalásra kerültek, amelyek a jelenleg hatályban lév
szabályokhoz képest újonnan kerülnének be a dokumentumokba. Ezeket a változásokat a jó
másfél év tapasztalatai mondatták velünk, így kerültek be a tervezetbe.
Molnár Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, öröm, hogy három település
képvisel -testülete lehet egy teremben egy célból. A tervezetet többször átolvasta, kellettek a
változások, azokat a polgármesterek együtt nyugtázták. A baki testület ülésén is elmondta,
hogy egy, közös cél áll a három település el tt, vita, ellenségeskedés nélkül. A jegyz nek
köszöni az el készítésben a közrem ködést.
Németh Antal polgármester: Számára van, ami új volt az el készít munka során, de örül,
hogy a három polgármester konfliktusok nélkül leülve tudott megegyezni. Ki kell emelni,
hogy a hivatali alkalmazottak munkarendje keretében a tervezet pontos leírásokat tartalmaz a
munkaid nyilvántartása tekintetében. Fontos ennek pontos vezetése azért, hogy adott esetben
a mundér becsülete védelméhez a polgármester is meg tudja védeni a hivatali dolgozót, hogy
mikor, milyen ügyben hol tartózkodik, ha nincs a hivatalban, a nyilvántartásból látjuk ki, hol
tartózkodik. A tervezetet elfogadásra javasolja.
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Császár László jegyz : A kiküldött el terjesztést, az abban foglaltaknak a Megállapodásra és
a Szervezeti és M ködési Szabályzatra gyakorolt hatását részletesen ismerteti. A
polgármesteri egyeztetésen felmerült a m szaki ügyintéz foglalkoztatásának szükségessége.
Az ügyintéz feladata lenne a jöv ben a különböz közm vekkel kapcsolattartási, szolgáltatóválasztási, nyilvántartási feladatok végzése, az önkormányzatok által megvalósítandó építésiszaki beruházási feladatok felügyelete, koordinálása, kezelése. A pályázatok m szaki
el készítésében való részvétel, a közútkezel i feladatok. Elmondja, hogy valamennyi
testületben több új képvisel van, így nem csupán a módosítások, hanem mind a
Megállapodás, mind a Szervezeti és M ködési Szabályzat a módosításokkal egységes
szerkezet formában is kiküldésre került.
Heller Józsefné települési képvisel 1824 órakor megérkezett, így Bocfölde község
képvisel -testülete 7 f vel folytatta munkáját.
Balogh Elemér alpolgármester: Az el
ciklusban többször volt téma a kirendeltségek
ügye. Milyen a kirendeltségek ügyfélfogadási kihasználtsága? Az informatikai feladatok
küls s foglalkoztatásával kerülnének megoldásra? A m szaki ügyintéz
bels
átcsoportosítással kerülne foglalkoztatásra, vagy új, félállású dolgozó kerülne felvételre, aki
esetleg egy másik munkahelye mellett dolgozna a Közös Hivatalban?
Császár László jegyz : A Kirendeltségek m ködését, létét az ügyfelek elfogadták, keresik az
ügyintéz ket. Ezt a saját, a társközségekben folytatott ügyfélfogadásáról tudja a legjobban
megítélni. Az eddigi szabályozás szerint ugyan nem volt kötelez a kirendeltségeken tartott
ügyfélfogadási id ben az ügyfélforgalom nyilvántartása, de személy szerint ezt
kíváncsiságból vezette, így vannak tapasztalatai. Általában elmondható, hogy vannak
ügyfélfogadási napok, amikor többen keresik, vannak amikor kevesebben, de általános
tapasztalat, hogy az ügyfelek igénylik mind a Kirendeltségek, mind pedig a Közös Hivatal
székhelyér l kimen ügyintéz k ügyfélfogadását.
Az informatikai feladatokat eddig az egyik pénzügyes kolléga látta el csatolt feladatként. A
jöv ben azonban részben az informatikai feladatok nagy száma miatt – lényegesen több a gép
a hivatalban, mint a volt Körjegyz ség idején – részben az egyik félállású pénzügyesi
munkakör megsz nése miatt, részben gazdaságossági és üzembiztonsági szempontok alapján
célszer bb lenne egy erre a feladatra szakosodott, akár megbízással foglalkoztatott szakért ,
akár Cég bevonása a feladat ellátásába.
A m szaki ügyintéz i feladatokat bels átcsoportosítással nem tudjuk ellátni, nincs megfelel
szakképzettséggel rendelkez dolgozó a hivatalban. A Szervezeti és M ködési Szabályzatban
foglalt létszámkeretnek úgy tudunk megfelelni, hogy az egyik pénzügyi munkakör dolgozó
munkaidejét 2015. január 1-t l négy órára csökkentjük, illetve pályázat útján egy négy órás –
részfoglalkozású – m szaki ügyintéz t alkalmazunk.
Mázsa Ferenc polgármester: Sárhidán a Kirendeltségi dolgozó el zetes el írás nélkül is
vezette az ügyfélforgalom nyilvántartását, ez bármikor megtekinthet a Hivatalban. Ma
például 20 ügyfél volt a Kirendeltségen. Nincs olyan nap, hogy ne jelenjen meg valaki a
hivatalban. Szolgáltató központként is m ködik a Kirendeltség, van ügyfélforgalom, a
Kirendeltségek léte nem kérd jelezhet meg semmilyen módon, a Kirendeltségek helyzete
legfeljebb csak fejlesztésre irányulhat. Ennek fejlesztésére mind a lakosság, mind az
önkormányzat részér l van igény. A m szaki ügyintéz tekintetében a feladat meghatározása
a három településre komoly feladatot jelent. A Hivatal létszámkerete adott, behelyettesítéses
alapon kell megoldani a feladat ellátását, ehhez ragaszkodik, számára más megoldás nem

3

Bak-Bocfölde-Sárhida 2014. December 4-i nyílt, együttes testületi ülés jegyz könyv.

elfogadható. A m szaki ügyintéz foglalkoztatásának szükségességét vetette fel, az elmúlt
id szakban folyamatosan érezte ennek hiányát. A pályázatok mindenhol helyben készültek, az
utolsó járólapig – szakértelemmel rendelkez dolgozó hiányában – minden a polgármesternek
kellett eldöntenie. Lehet, hogy a következ id szakban csökken a pályázatok száma, de be
kell vezetni a projektmenedzseri szemléletet, ami akár még több munkát is jelenthet.
Bakos Gábor települési képvisel : Véleménye szerint, ha az önkormányzatok által el írt
feladatokat a m szaki ügyintéz ellátja, nincs jelent sége annak, hogy van másik munkahelye
is.
Horváth Lajos települési képvisel : Mázsa polgármester Úr szerint kevés a négy órás
foglalkoztatás?
Mázsa Ferenc polgármester: Három olyan településr l van szó, amelyek Zala megyében
nagynak számítanak, a lakosságszám alapján meg tudjuk tölteni munkával a nyolc órában
foglalkoztatott m szaki ügyintéz idejét.
Németh Antal polgármester: Beszélgettünk a kérdésr l, a jegyz vel ért egyet,
Zalaegerszegen ismer olyan m szaki dolgozót, aki több önkormányzati hivatalnál is ellátja
ezeket a feladatokat. Nem kell f állású, nyolc órában foglalkoztatott ember, aki Sárhidán
trónol.
Mázsa Ferenc polgármester: Reagálnia kell az itt elhangzottakra. Kikéri magának, hogy
Sárhidán fog trónolni a m szaki ügyintéz . Az egyeztetésen még f állású dolgozóról volt szó.
Ragaszkodni fog, hogy az ülésekr l hangfelvétel, az egyeztetésekr l pedig feljegyzés
készüljön.
Németh Antal polgármester: Lehet, hogy félreérthet en fogalmazott, az a lényege, hogy a
szaki ügyintéz helyileg Sárhidán lenne elhelyezve.
Mázsa Ferenc polgármester: Beszéltünk arról is, hogy a m szaki ügyintéz nem ülne
egyfolytában egy helyen, a három település között folyamatosan ingázva látnál el a feladatát,
egyeztetve, hogy melyik településen van a feladat. Ügyeljünk arra, hogy milyen kifejezések
hangzanak el.
Molnár Károly polgármester: Mázsa polgármester Úr felajánlotta, hogy Sárhida helyet
biztosít az ügyintéz elhelyezésére, rendelkezésre állnak a technikai feltételek, a hely.
Kezeljük ezt úgy, mint gesztusérték felajánlást. Sárhida földrajzilag is el nyös fekvés , pont
középen helyezkedik el. Most el ször adjuk meg a lehet sége a foglalkoztatásra, ha szükséges
ezt lehet továbbfejleszteni.
Mázsa Ferenc polgármester: A foglalkoztatásra a feltételek adottak, szükségesnek látja a
teljes, nyolc órás munkavállaló alkalmazását.
továbbra is az els megbeszélésen
elhangzottaknál tart ezzel a munkakörrel kapcsolatban, nem akarja kisajátítani a m szaki
ügyintéz t, de legyünk létszámilag is kiegyensúlyozottak, Sárhida a két f s Kirendeltségi
létszámmal nem felülreprezentált. Ezek lényeges dolgok. Sárhida 806 f s település, vannak
jogos igények a település nagyságát, reprezentáltságát illet en. Amíg ebben a pozícióban lesz,
harcolni fog a megfelel súly érvényesítése érdekében.
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Balogh Elemér települési képvisel : Nem a szükségességet vitatja, de ne a három
polgármester, hanem a testületek döntsenek ilyen súlyú kérdésekben.
Császár László jegyz : A polgármesteri egyeztetésen még valóban egy teljes állású m szaki
ügyintéz foglakoztatása volt a cél. Akkor hatalmazták fel a polgármesterek, hogy összeállítsa
a dokumentációt. Menet közben, a szervezeti struktúra felállítása során, az ellátandó
feladatokat számba véve készült el az el terjesztés, amely a feladatok függvényében már fél
állású pénzügyessel és fél állású m szakissal számol. A pénzügyi feladatok nagysága
indokolttá teszi, hogy az összes hivatali létszámon belül – amelyet a fenntartók nem engednek
változtatni – még legalább egy fél állás legyen, a m szaki feladatok most ismert volumene
pedig nem indokolja a teljes munkaid s foglalkoztatást. Ezt a dokumentumok elkészülte után,
annak a testületek felé való kiküldése el tti személyes beszélgetésük során polgármester
Úrnak is elmondta. Ahogy a mai napon ez már többször is elhangzott, nem k be vésett, felül
lehet vizsgálni, ha bizonyos id eltelte után az szükségesnek látszik.
Heller Józsefné települési képvisel : Az a lényege tehát, hogy eddig is, ezután is 12 f a
létszámkeret. A számítástechnikai feladatok kiszervezése és a m szaki munkakör létrehozása
összefüggésében kell lennie valamifajta személyi mozgásnak is. Szükség van m szaki
szakemberre, támogatja, hogy Sárhidán legyen elhelyezve, nem ezen van a hangsúly, hanem
azon, hogy mindenkinek egyformán van joga igénybe venni a kapacitásokat. A változásokat
meg lehet oldani a hivatal jelenlegi személyi állományán belül?
Császár László jegyz : Átszervezéssel lecsökkentésre kerülne az egyik pénzügyi dolgozó
munkaideje részmunkaid re, illetve pályázat alapján kerülne részmunkaid s foglalkoztatásra
egy új dolgozó. Már csak azért sem lehet ezt egy személyen belül megoldani, mert a
jogszabályok határozzák meg az egyes foglalkoztatási csoportokra vonatkozó szakképzettségi
szabályokat és nem igazán életszer , hogy találjunk egy olyan embert, akinek van erre, a
közigazgatási a területre pénzügyi és m szaki végzettsége is.
Gyuk Zoltán települési képvisel : Más településen nincs ilyen tapasztalat, hogy hány órában
kellene valakit alkalmazni, hogy elég lenne-e a négy óra?
Császár László jegyz : Amikor évekkel ezel tt a településeken voltak az építéshatósági
jogkörök, még akkor is jellemz en több település közösen foglalkoztatott egy m szaki
ügyintéz t.
Mázsa Ferenc polgármester: Vegyes a kép. Hasonlítsuk az összlakossághoz. Mi nagynak
számítunk lakosságszám tekintetében, hiszen a 12 településes Rédicsnek alig van 2000-2500
lakosa. A körjegyz ségen, Bakon is volt annak idején m szaki el adó. Az való igaz, hogy
nehéz jolly-joker embert találni, aki a pénzügyi és a m szaki feladatokban is helyt tud állni,
de nevezhetjük projektmenedzsernek is, aki pénzügyi el készít feladatokat is ellát, hiszen a
már bármilyen pályázathoz, fejlesztéshez átfogó pénzügyi szemlélettel is rendelkezni
szükséges. Felmerült a kérdés, hogy 4, vagy 8 órás legyen-e a foglalkoztatás. Azt is
eldönthetjük, hol legyen fizikálisan elhelyezésre a m szaki ügyintéz . Ha ezek a kérdése
tisztázódnak, akár már holnap ki lehetne írni a pályázatot.
Bakos Gábor települési képvisel : Indokolt a 8 óra?
Mázsa Ferenc polgármester: Ez széleskör feladatot feltételez. Ha most 24 feladatot tudunk
felsorolni, akkor 8 órás foglalkoztatott lesz, ha csak 15 feladatot, akkor 4 órás?
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Horváth Lajos települési képvisel : Lehet tudni, hogyan jön létre a fél státusz?
Császár László jegyz : A vonatkozó szabályzatok szerint a polgármesterek egyetértésével
jelöli ki, hogy ki lesz az az ügyintéz , akinek részmunkaid sre fog csökkeni a foglalkoztatási
jogviszonya átszervezés következtében.
Bohárné Kocsi Szilvia települési képvisel 1915 órakor megérkezett, így Bak
község képvisel -testülete 7 f vel folytatta munkáját.
Heller Józsefné települési képvisel : Sok m szaki probléma merült fel a településeken, nem
vitatja, hogy 8 órás feladatot is tudnának adni, különösen, ha lesznek fejlesztések. Nem
gondolkodhatunk küls s dolgozóban, hosszabb távra tervezve?
Császár László jegyz : Az is megoldást jelenthet a problémára, ha visszatérünk a közös
hivatal létrehozásakor elhangzott legfontosabb irányelvre, arra, hogy a közös hivatal
ködéséhez az önkormányzatoknak ne kelljen saját forrást biztosítani, az m ködjön az
állami feladatfinanszírozási támogatásból. Ha ezt az elvet helyezzük el térbe és nem
ragaszkodnak a testületek a létszámkeret 12 f ben való maximalizálásához, hanem azt
engedélyeznék fél f vel túllépni, megoldható lenne a m szaki ügyintéz 8 órás
foglalkoztatása. Mint jegyz , a pénzügyi feladatok volumenét ismerve ragaszkodik ahhoz,
hogy a pénzügyi csoport legalább 5,5 f legyen.
Molnár Károly, polgármester: Az el terjesztés ügyében egyeztetett a három polgármester,
az alapos munka, azt tartalmazza, amiben megegyeztek. Amikor annak idején Bocfölde a
Közös Hivatalhoz csatlakozott, jegyz t választott. Amit a jegyz leírt, ne vétózzuk meg ebben
az ügyben. A jegyz eddigi m ködése során mindenért vállalta a felel sséget, amit leírt,
szerinte ez a jöv ben sem fog változni. Javasolja, hogy az el terjesztést ne módosítsuk.
Mázsa Ferenc polgármester: Valami másról állapodtunk meg az egyeztetésen, valamir l
ezek szerint lemaradt, marad az eredeti álláspontjánál. Döntsünk, hogy 4, vagy 8 órában
kerüljön-e a m szaki ügyintéz foglalkoztatásra, utána pedig döntsünk, hogy hol legyen
helyileg elhelyezve.
Heller Józsefné települési képvisel : Szavazás el tt meg lehetne állapodni, hogy mikor
térünk vissza a dokumentumok felülvizsgálatára?
Mázsa Ferenc polgármester: Messzemen leg támogatja a felülvizsgálat idejének konkrét
meghatározását. Most a három település a lényeg, a megállapodás bármikor módosítható.
Heller Józsefné települési képvisel : Lehet hat hónap, de akár korábbi id pont is.
Mázsa Ferenc polgármester: Arra azért figyelni kell, hogy be lehet-e tölteni az állást már
januártól, vagy esetleg csak márciustól.
Császár László jegyz : Felhívja rá a figyelmet, ha az el terjesztett dokumentumokról
szavaznak a testületek, abban az szerepel, hogy a m szaki ügyintéz a Közös Hivatal Sárhidai
Kirendeltségén kerül elhelyezésre.
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Mázsa Ferenc polgármester: Összefoglalva: 8 órás vagy 4 órás foglalkoztatatás, 2015.
június 30-ig bezárólag együttes ülés keretében felülvizsgálata a m ködési tapasztalatok
alapján. Ha 4 órában gondolkodunk, az igényekb l is le kell adni, de akár már holnap neki
lehet állni a pályázat el készítésének.
Javasolja, hogy a módosító indítványokról döntsünk.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község
Önkormányzat képvisel -testülete egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
90/2014. (XII. 04.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatalnál 2015. január 1. napjától foglalkoztatni
szándékozott m szaki ügyintéz részfoglalkoztatású, napi 4 órás
foglalkoztatásával ért egyet.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község
Önkormányzat képvisel -testülete egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
101/2014. (XII. 04.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatalnál 2015. január 1. napjától foglalkoztatni
szándékozott m szaki ügyintéz részfoglalkoztatású, napi 4 órás
foglalkoztatásával ért egyet.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község
Önkormányzat képvisel -testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
74/2014. (XII. 04.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatalnál 2015. január 1. napjától foglalkoztatni
szándékozott m szaki ügyintéz részfoglalkoztatású, napi 4 órás
foglalkoztatásával ért egyet.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község
Önkormányzat képvisel -testülete egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
91/2014. (XII. 04.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó
Megállapodás és a Közös Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata
2015. június 30. napjáig együttes ülésen való felülvizsgálatát rendeli
el a m ködési tapasztalatok ismeretében.
Felel s: Németh Antal polgármester.
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Határid : 2015. június 30.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község
Önkormányzat képvisel -testülete egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
102/2014. (XII. 04.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó
Megállapodás és a Közös Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata
2015. június 30. napjáig együttes ülésen való felülvizsgálatát rendeli
el a m ködési tapasztalatok ismeretében.
Felel s: Molnár Károly polgármester.
Határid : 2015. június 30.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község
Önkormányzat képvisel -testülete egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
75/2014. (XII. 04.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó
Megállapodás és a Közös Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata
2015. június 30. napjáig együttes ülésen való felülvizsgálatát rendeli
el a m ködési tapasztalatok ismeretében.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Határid : 2015. június 30.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra az el terjesztést a fenti módosító
döntéssel kiegészítve.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község
Önkormányzat képvisel -testülete egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
92/2014. (XII. 04.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde
község
Önkormányzat
Képvisel -testülete
jelen
jegyz könyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja 2015.
január 1. napi hatályba lépéssel a Baki Közös Önkormányzati Hivatal
alakítására és fenntartására vonatkozó Megállapodás módosítását,
jelen jegyz könyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja
a Megállapodást egységes szerkezetben, egyidej leg jelen
jegyz könyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Baki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és M ködési
Szabályzatának és Ügyrendjének módosítását, valamint jelen
jegyz könyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja
egységes szerkezetben a Baki Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és M ködési Szabályzatát és Ügyrendjét.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás és
a Szervezeti és M ködési Szabályzat aláírására.
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A képvisel -testület a Baki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására
és fenntartására vonatkozó Megállapodás és a Közös Hivatal
Szervezeti és M ködési Szabályzata 2015. június 30. napjáig együttes
ülésen való felülvizsgálatát rendeli el a m ködési tapasztalatok
ismeretében.
Felel s: Németh Antal polgármester.
Határid : 2015. június 30.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község
Önkormányzat képvisel -testülete egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
103/2014. (XII. 04.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete jelen jegyz könyv 1.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja 2015. január 1. napi
hatályba lépéssel a Baki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és
fenntartására vonatkozó Megállapodás módosítását, jelen jegyz könyv
2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Megállapodást
egységes szerkezetben, egyidej leg jelen jegyz könyv 3. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzatának és
Ügyrendjének módosítását, valamint jelen jegyz könyv 4. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja egységes szerkezetben a
Baki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és M ködési
Szabályzatát és Ügyrendjét.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás és
a Szervezeti és M ködési Szabályzat aláírására.
A képvisel -testület a Baki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására
és fenntartására vonatkozó Megállapodás és a Közös Hivatal
Szervezeti és M ködési Szabályzata 2015. június 30. napjáig együttes
ülésen való felülvizsgálatát rendeli el a m ködési tapasztalatok
ismeretében.
Felel s: Molnár Károly polgármester.
Határid : 2015. június 30.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község
Önkormányzat képvisel -testülete egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
76/2014. (XII. 04.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete jelen jegyz könyv
1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja 2015. január 1. napi
hatályba lépéssel a Baki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és
fenntartására vonatkozó Megállapodás módosítását, jelen jegyz könyv
2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Megállapodást
egységes szerkezetben, egyidej leg jelen jegyz könyv 3. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzatának és
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Ügyrendjének módosítását, valamint jelen jegyz könyv 4. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja egységes szerkezetben a
Baki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és M ködési
Szabályzatát és Ügyrendjét.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás és
a Szervezeti és M ködési Szabályzat aláírására.
A képvisel -testület a Baki Közös Önkormányzati Hivatal alakítására
és fenntartására vonatkozó Megállapodás és a Közös Hivatal
Szervezeti és M ködési Szabályzata 2015. június 30. napjáig együttes
ülésen való felülvizsgálatát rendeli el a m ködési tapasztalatok
ismeretében.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Határid : 2015. június 30.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képvisel -testületek nyílt ülését 1945 órakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Németh Antal
polgármester

Császár László
jegyz
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