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közművelődési

Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 10
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Halász Balázs és Hunyadi Péter képviselőket.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a különbséggel, hogy a 3.
napirendi pontot előterjesztőként visszavonja. Ez a Városháza épületével kapcsolatos
energetikai korszerűsítéses pályázat lett volna. Az elmúlt hetekben jócskán felgyorsultak az
energetikai pályázatokkal kapcsolatos munkálatok. A korábbi döntéseiknek megfelelően
sorban elkészültek azok az előzetes elemzések, amelyek ahhoz voltak szükségesek, hogy az
egyes pályázatokat benyújtsák. Ez minden esetben a képviselő-testület hozzájárulásával meg
is történt. A pályázat készítője még tartozott a Városháza anyagával. Az elmúlt napokban
elvégzett számítások alapján sajnos nem tűnik reálisnak ennek a pályázatnak a benyújtása. Az
alapszempont az épület nyílászáróinak cseréje volt. Mindenki tudja, hogy az épülettel azonos
korú, 100 éves nyílászárók vannak. Ennek megfelelő állapotban vannak. Az épület falai
viszont jellemzően 0,5 méter vastagok, vagy néhol vastagabbak is. A nyílászárók cseréje
önmagában nem okoz olyan hőtechnikai változást az épületben, ami a pályázat feltételeinek
eleget tenne, tehát nem térül meg az elvárt időn belül. Ehhez megpróbálták hozzátenni a
fűtéskorszerűsítést is, de sajnos ezzel együtt sem térül meg időben. Így nincs értelme a
pályázat benyújtásának, mert visszautasításra kerülne. Az épület felújítási munkálatait
adandó alkalommal egy olyan felújítási pályázatban kell érvényesíteniük, ami bíznak benne,
hogy előbb-utóbb kiírásra fog kerülni.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Egy indítványt szeretne tenni. Számos magyarországi település önkormányzata kihelyezte a
székelyzászlót a hivatalának épületére. Ennek a háttere ismert, a székelyföldi településeken a
székely zászlót tiltó romániai fellépés. Úgy gondolja, hogy nekik is csatlakozni kell ehhez a
kezdeményezéshez, nem utolsósorban azért, mert Sepsiszentgyörgy székelyföldi
testvérvárosuk. Az indítványa az, hogy Kiskunhalas is csatlakozzon ehhez az országos
mozgalomhoz és a Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatalra is tűzzék ki a székely zászlót.
Gyovai István polgármester:
Elhangzott egy indítvány, azzal a kéréssel, hogy a testület ezt tárgyalja meg és hozzon vele
kapcsolatban döntést. Javasolja az elhangzott indítványt is felvenni a napirendek közé.
További észrevétel nem lévén, az általa fentebb ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
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A képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a
napirendet:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött „Köznevelési
Gyovai István
intézmények fenntartásba vételével összefüggő átadás-átvételről, a polgármester
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról” szóló megállapodás 3., 5., 9., 10. számú
mellékleteinek elfogadása
2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
elfogadása

Gyovai István
polgármester

3. Képviselői indítvány a székely zászló Polgármesteri
Hivatalra történő kihelyezéséhez

Dr. Skribanek Zoltán
képviselő

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött „Köznevelési
intézmények fenntartásba vételével összefüggő átadás-átvételről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok
és kötelezettségek megosztásáról” szóló megállapodás 3., 5., 9., 10. számú mellékleteinek
elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ezzel kapcsolatban már az elmúlt év végén előterjesztették a megállapodást. Most a
mellékletek kerülnek napirendre.
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető:
A decemberi testületi ülésen elfogadott megállapodás tartalmazza azt, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnak átadott ingó és ingatlan vagyonrészeket tartalmazó
mellékletet el kell fogadni február 15-ig. Ez az ingatlan és ingó vagyonmegosztás a
Klebelsberg Járási Tankerületi Igazgatóságával közösen elkészült. Ahogy az előterjesztésében
jelezte, a Jegyzői Titkárságon megtekinthető. Az intézmények bevonásával elkészítették a
megosztást. Az elv az volt, hogy a működtetéshez szükséges ingó vagyontárgyak az
önkormányzat tulajdonában maradtak, a nevelési, oktatási szakmai intézmények működéséhez
szükséges ingó és ingatlan vagyon került át használatba a Klebelsberg Intézethez. Ez egy
közösen összeállított lista volt. Külön feltüntetésre kerültek a megállapodás értelmében a
pályázatból beszerzett ingóvagyonok, mindegyik leltárívhez csatolták az önkormányzat
leltárában lévő, de használatra átadandó, különböző TIOP-os és TÁMOP-os pályázatból
3

beszerzett ingóvagyont. Így véleménye szerint egy teljes lista van. Aki meg akarja tekinteni,
vagy kérdése van ezzel kapcsolatban, annak szívesen áll a rendelkezésére.
Gyovai István polgármester:
Kérdés és hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
A képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:
48/2013. Kth.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött „Köznevelési intézmények fenntartásba
vételével összefüggő átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról” szóló megállapodás 3., 5., 9., 10. számú mellékleteinek elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
„Köznevelési intézmények fenntartásba vételével összefüggő átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról” szóló megállapodás alapján a
használatba átadásra kerülő ingó és ingatlanvagyont a melléklet szerinti intézményi
bontásban elkészített leltárívek szerint jóváhagyja. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a
mellékletek és a leltárívek szerinti átadás-átvétel aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Vágó Ferencné tankerületi igazgató
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A képviselő-testülethez két település kérelme érkezett be az elmúlt évben. Pirtó és
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Harkakötöny közös hivatal létrehozását kezdeményezte Kiskunhalassal. A törvény szerint
amennyiben szomszédos település között kezdeményezik, akkor a város köteles közös hivatalt
létrehozni. Erre a döntés meg is született a képviselő-testület részéről. Ezután kezdődtek az
egyeztető tárgyalások, illetve a megállapodás is megszületett, ami szükséges ahhoz, hogy ez a
közös hivatal létrejöjjön. A megállapodás megszületését követően mindkét településre
elküldték a tervezetet. Pirtó elfogadta, Harkakötöny pedig úgy fogadta el a megállapodás
tervezetet, hogy egy kiegészítést tett hozzá. Nemcsak a 4 fő köztisztviselő személyi juttatását
kérné a közös hivatal központi költségvetési támogatásából, hanem az ottani hivatal összes
dologi kiadását is.
A Magyar Államkincstár számszerűsítette azt a támogatást, amit a közös hivatal
kialakításával előreláthatólag megkap az önkormányzat. Ebből levetítette, hogy mennyi jut
Pirtóra és Harkakötönyre. Harkakötönye esetében 8,5 millió Ft az az összeg, amit biztosít a
részükre a központi költségvetés a közös hivatal megalakításakor. Ez nem fedezi a jelenleg ott
lévő négy dolgozó személyi juttatásait. Ennek az általuk kiszámított összege 11 millió Ft
lenne. Ehhez képest kéri még a dologi kiadást, ami azt jelenti, hogy közel 5 millió Ft-ot
kellene még hozzátenni az állami támogatásból, ami elég sok.
Még nem sikerült elérni a harkakötönyi polgármestert. Ezt a kérésüket levélben küldte be.
A határozati javaslathoz egy 3. pontot próbált megfogalmazni, ugyanis ahhoz, hogy ez a
közös hivatal létrejöjjön, a kiskunhalasi hivatalt meg kell szüntetni. Van egy előterjesztés a
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának megszüntetéséről, illetve március 1-től a közös
hivatalt létre kell hozni. Mindkét település körjegyzőségben működött. Nekik is meg kell
hozniuk a döntést a körjegyzőség megszüntetéséről, illetve nekik is el kell fogadniuk ezt az
alapító okiratot. Ezt tudják benyújtani a Magyar Államkincstár felé, s a szükséges lépéseket
megtenni, hogy március 1-jével a közös hivatal létrejöhessen. Ha Harkakötöny esetében nem
születne megegyezés és megszüntetnék a halasi hivatalt úgy, hogy az alapító okiratot nem
fogadnák el, akkor március 1-jével egy patthelyzet állna elő. Ezért javasolják a képviselőtestületnek egy 3. pontban, az első két pont kiegészítésével elfogadni a határozati javaslatot.
A kiegészítés a következő: A határozati javaslat 1.és 2. pontjának hatályba lépése a
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának Harkakötöny és Pirtó
Önkormányzat elfogadó döntésének időpontja, melynek végső határideje 2013. február 20.
Kiskunhalas Város Önkormányzata a csatlakozni kívánó Önkormányzatok Alapító Okiratra
vonatkozó határidőben történő el nem fogadó döntését a Közös Hivatalhoz való csatlakozási
kérelem visszavonásának tekinti.
Ha későbbi időpontot hagynak, akkor nem lesz idejük arra, hogy a közös hivatalt létrehozzák
március 1-jével és közben megszüntették a hivatalt, vagy Pirtó a körjegyzőséget. Ezért
szeretnék ezt a február 20-i jogvesztő határidőt kitűzni. Amennyiben Harkakötöny nem
fogadná el az alapító okiratot, akkor csak Pirtóval tudnak közös hivatalt létrehozni, s ebben
az esetben ne kelljen újabb testületi ülést összehívni. Ne lehessen az utolsó pillanatig elhúzni,
mert akkor nem lesz idejük arra, hogy az alapító okirat benyújtásával azokat a feladatokat
elvégezzék, ami alapján működhet a közös hivatal március 1-jétől, közben pedig
megszüntették a halasi hivatalt.
Gyovai István polgármester:
Sokadik tárgyaláson vannak túl. Valamennyi képviselő-testület elfogadta azt az indító
határozatot, hogy Kiskunhalassal Pirtó, illetve Harkakötöny hoz létre közös hivatalt.
Alapelvük volt a tárgyalásoknál az, hogy bármilyen pénzügyi megoldás születik, elvekben
egyezőknek kell lenni. Egyik önkormányzat számára sem adhatnak többet, mint a másiknak,
mert akkor olyan vitás helyzet keletkezik, amiben utána jönnek a további kérelmek.
Úgy gondolja, hogy Pirtóval a lehető legelegánsabb módon sikerült a megállapodást, jelenleg
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szóban, megkötni. Akkor válik érvényessé, ha ezt a képviselő-testületek elfogadják. Ahogy
Jegyző asszony is elmondta, kizárólag a személyi juttatások összegére nyújtják azt a
kormányzat által nyújtott támogatást, amit érvényesíteni kívánnak Harkakötönyre is. A
kezdeti megbeszélések Harkakötöny részéről is erre vonatkoztak. Nyilván menetközben más
szempontok is felmerültek a részükről is. Most már az a kérésük, olyan testületi döntés
született, hogy a dologi költségeket is fizesse Kiskunhalas Város Önkormányzata. Úgy
gondolja Jegyző asszonnyal, illetve Pirtó polgármesterével, alpolgármesterével együtt, hogy
egységesen kell kezelni valamennyi résztvevőt. Amennyiben többletjuttatásokat adnak
Kiskunhalas Város Önkormányzata büdzséjéből, akkor jövő héten esetleg jön Kunfehértó,
Balotaszállás és a többi is. Véleménye szerint ilyen helyzetet nem idézhetnek elő. A Pirtóval
elfogadott megállapodás alapján várják azt, hogy Harkakötöny is ehhez a megállapodáshoz
csatlakozzon.
Máté Lajos képviselő:
Abból amit Polgármester úr elmondott, azt szűrte le, hogy a finanszírozás kevesebb, mint a
mostani létszám. Pirtó esetében is így van? Ezt a város büdzséjéből kell majd kipótolni, vagy
le kell csökkenteni a létszámot?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A mostani finanszírozásnál nem feladatfinanszírozott az önkormányzat, hanem személy alapú.
Egy köztisztviselőre 4,5 millió Ft állami támogatást ad a központi költségvetés. Ezt egy
szorzóval meg lehet határozni. Kiskunhalas esetében, ha egyedül működik, van egy szám,
amit támogat a központi költségvetés. Amennyiben közös hivatal, akkor van egy korrekciós
szorzó. A járási központban működő hivatal is kap még plusz létszámtámogatást. Ezzel
kiszámolja a Magyar Államkincstár, hogyha Kiskunhalas két településsel hoz létre közös
hivatalt, akkor 63,8 főt finanszíroz. Ebből Harkakötönyre 1,8 fő, Pirtóra 2 fő jut. Ha
Kiskunhalas egyedül van, akkor kevesebb főt finanszíroz a központi költségvetés. A korrekciós
összegből tudnak még úgy átadni, hogy ne kelljen egy köztisztviselőt sem elküldeni. Az volt a
cél, hogy minden köztisztviselőt átvegyenek, akik ebben a két hivatalban dolgoznak (4-4 fő). A
létszámtámogatásból valamennyi át kell adni ahhoz, hogy ne kelljen elküldeniük a
településeknek. Ezt ebből fel lehet vállalni, de hogy a dologi kiadásait is fedezzék egy
településnek a bér jellegű kiadásokból, az már véleménye szerint túl nagy kérés. Jelen esetben
sem Kelebia finanszírozza Kelebia esetében a dologi kiadásokat.
Ahogy Polgármester úr is mondta, egyeztettek mindkét település polgármesterével. Pirtó
esetében megegyeztek abban, hogy a 4 fő köztisztviselő esetében a személyi juttatásokat
mindenképpen ők fogják. Márciustól új költségvetést kell megállapítani a közös hivatal
működésénél. Az összeg felső határát 12,5 millió Ft-tal fogják beállítani. Ez csak személyi
kiadás, a járulékok és a kötelező cafeteria. Annyival több, ami ott egy kirendeltségvezető, aki
többletfeladatot ellátva megbízást fog kapni. Harkakötöny esetében is erről tárgyaltak több
ízben is. A testületi ülésen, amikor elfogadták a megállapodást, beletették a dologi kiadást is.
Számszerűen nem tudják, hogy mennyi lenne a dologi kiadás, mert nem kaptak adatokat, de
véleménye szerint lényegesen több. Abban az esetben, ha Harkakötöny ezt nem fogja
elfogadni, van egy átmeneti időszak, ami az ő esetükben ekkor tovább tart és a
kormányhivatal fogja kijelölni azt a települést, akivel megállapodást kell kötniük. Közös
hivatalt létre kell hozni, mert 2000 fő alatti település. A törvény azt mondja, ha a jegyző nem
veszi át a 4 főt, akkor az ő elküldésükkel kapcsolatos kiadások Harkakötöny Község
Önkormányzatán költségvetését érintik. Itt az volt a cél, hogy vegyenek át mindenkit.
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Gyovai István polgármester:
A polgármesteri hivatalok február 28-ig abban az állapotban működnek, ahogy hosszú évek
óta. Mindenki a saját helyszínén, a saját hivatalában elvégeztette azokat a feladatokat,
amelyeket kellett. Ettől kezdve közös lesz a hivatal, ami azt jelenti, hogy a hivatal jegyzője,
illetve aljegyzője viseli ennek minden felelősségét. Valamennyi képviselő-testületi ülésre
Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalából a jegyző, illetve az aljegyző fog utazni. Az
ottani iratok előkészítésében, a határozatok meghozatalában részt vesznek, egyáltalán a
törvényesség fenntartásában közreműködnek. A közös hivatal még további dolgot is jelent.
Ennek a hivatalnak valamennyi ügyintézőjének, a környezetvédelmi ügyintézőtől a fejlesztési
dolgozókig közös ügyeken kell dolgoznia. Számos költségük fog keletkezni a közös hivatal
működési körében. Nem tudnak további támogatást adni a többi hivatal számára a saját
működésükhöz, mikor itt is több új feladat keletkezik. Ebben a tudatban Pirtóval képesek
voltak megállapodni minden különösebb vita nélkül, Harkakötöny pedig hozzátette még ezt az
igényét, amit véleménye szerint nem tudnak teljesíteni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Van még néhány 2000 fő alatti település a környékben. Velük mi lesz, ők másfelé
csatlakoztak?
Pajor Kálmán képviselő:
A járási hivatal kialakításával változott a létszám is. Mennyi köztisztviselő maradt a
városnál?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Január 1-jével kötelező minden 2000 fő alatti településnek közös hivatalt létrehozni,
kezdeményezni a szomszéd településekkel, vagy várossal. Tudomása szerint Balotaszállás
Zsanával fog.
Gyovai István polgármester:
Csak járáson belül hozhatók létre közös hivatalok. A járáshatárt nem lehet átlépni. Őket nem
keresték meg Kunfehértó részéről, ők Kisszálláshoz fognak csatlakozni. A többi település is
valamilyen megoldást fog találni.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A járási hivatalhoz 29 álláshelyet vettek át. Volt nagyon sok olyan, ahol a GYES-en lévő
kolléganőt és az őt helyettesítőt is átvették. A következő testületi ülésre fog beterjesztésre
kerülni a hivatal létszáma. 72 fő körül van.
Pajor Kálmán képviselő:
A létszám lényegesen több.
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Gyovai István polgármester:
A finanszírozásba belefér.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Ez eddig is így volt. Egy köztisztviselőre 4.580 ezer Ft jár és járulékkal együtt sincs sok
köztisztviselőnek ennyi a bére, csak 2,5-3 millió Ft.
Gyovai István polgármester:
Ezt az önkormányzati ciklust 114 fővel kezdték. Az elmúlt év végén emlékezete szerint 94 fő
volt, amiből a járási hivatal elvitt 29 főt. A tervezett létszámuk 72 fő.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az a gond, hogy a járási hivatalhoz sok esetben a létszámmal együtt a létszám is átkerült, de
vannak olyan feladatok, amelyek képesítési előíráshoz kötöttek. Azt mindenképpen olyan
képesítésű végezheti. Elvittek aktív pénzügyes kollégákat és a hagyatéki ügyintézőt is. Olyan
problémák is merültek fel, amit azonnal pótolni kellett. Ha három pénzügyest elvisznek egy
osztályról, oda három pénzügyest muszáj visszatenni. Így is minimális a létszám a Pénzügyi
és Gazdálkodási Osztályon. Ennyit át kellet adni, a funkcionális dolgozókat is átvették.
Pénzügyi feladatot nem tud szociális ügyintézőre osztani, mert nincs meg a képesítése hozzá.
Előírja törvény. Talán 72-73 fővel tudják a feladatot ellátni. Vannak olyan speciális
feladatok, mint a környezetvédelem, ahova nem lehet mást alkalmazni a hivatalon belül.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a közös önkormányzati hivatal alapító
okiratának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát, azzal a határozattal, amit a Jegyző
asszony az előbb ismertetett.
A képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:
49/2013. Kth.
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harkakötöny Község
Önkormányzat és Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel közösen megalapítandó
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv megalapítására
tekintettel elhatározza Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala elnevezésű költségvetési
szerve 2013. február 28. napjával történő megszüntetését. Felhatalmazza a polgármestert az
alábbi Megszüntető Okirat aláírására.
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala
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Székhelye:
Telephelye:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1.

Megszüntető szerv neve, székhelye

Kiskunhalas Város Önkormányzat
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
2013. február 28-ával jogutódlással
Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény
11.§ (2) bekezdése, továbbá a 2013. január 1-én
hatályba
lépő,
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvénynek a közös önkormányzati hivatalok
létrehozására vonatkozó rendelkezései.

Megszüntetés időpontja, módja
Megszüntetés oka

Ezekre
figyelemmel
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Harkakötöny
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete, valamint Pirtó Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete együtt
döntött arról, hogy 2013. március 1. napjától
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
elnevezéssel.
A megszüntetett intézmény által ellátott
közfeladat jövőbeni ellátása

A megszüntetett intézmény valamennyi feladatát
a jogutódjaként létrejövő Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el alapfeladatként.
Ellátásra nem kerülő alapfeladat nem marad.
Rendelkezések a vagyoni jogok tekintetében
A jogutód intézmény a vagyoni jogok
tekintetében az újonnan létrehozott intézmény, a
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
(6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ) lesz.
Az alapfeladatok ellátását képező ingó és
ingatlanvagyon az önkormányzat tulajdona
marad, azonban azokat a jogutód székhely
intézmény használatába adja térítésmentesen.
Rendelkezések a tartozásokról
A megszüntetett intézmény 2013. február 28-án
fennálló követeléseinek és kötelezettségeinek
pénzügyi rendezésére a jogutód intézmény lesz
jogosult és köteles az ellátandó alapfeladatok és
az átvett ingó és ingatlanvagyon alapján azzal a
kitétellel, hogy ezekért Harkakötöny és Pirtó
községek nem kötelesek helytállni.
Rendelkezések egyebekről
Az intézményben foglalkoztatottak a jogutód
intézményben folytatják köztisztviselői
jogviszonyukat.
Ki Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratát Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a49/2013.Kth. számú határozatával hagyta jóvá.
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Kiskunhalas, 2013. február…………..
Gyovai István
polgármester
2. A határozati javaslat 1. pontjának hatályba lépése a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának Harkakötöny és Pirtó Önkormányzat elfogadó döntésének
időpontja, melynek végső határideje 2013. február 20.
Kiskunhalas Város Önkormányzata a csatlakozni kívánó Önkormányzatok Alapító Okiratra
vonatkozó határidőben történő el nem fogadó döntését a Közös Hivatalhoz való csatlakozási
kérelem visszavonásának tekinti.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A megszüntető okirat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
A képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:
50/2013. Kth.
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Harkakötöny Község
Önkormányzat Képviselő-testülete, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-85.§ -aiban
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8.§-ában, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. ( XII.31.)
Kormányrendelet 5.§ (1) –(4) bekezdéseiben foglaltakra, az alábbi Alapító Okiratot adja
ki:
Költségvetési szerv neve:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
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Székhelye:
Telephelyei ( Kirendeltségek):
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Alaptevékenysége:

Szakágazati száma:
Működési köre/illetékessége

Törzskönyvi száma
Irányító szerv neve, székhelye
Alapító szerv neve, székhelye

Költségvetési szerv jogállása
Gazdálkodási besorolása
Jogelődje

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1.
6414 Pirtó, Dózsa György u. 19.
Az alapító önkormányzatok működésével,
valamint a közigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása ( a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1), 18.§ (1), 41.§ (2) és (6), 94.§
(4) bekezdéseinek rendelkezései alapján), a
nemzetiségek jogairól szóló törvényben
meghatározott feladatok ellátása.
Alaptevékenysége a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 84.§ (1) bekezdése alapján az
önkormányzatok működésével, valamint a
polgármester vagy jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása.
841105 Helyi önkormányzatok valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Kiskunhalas város közigazgatási területe és
megállapodás alapján Harkakötöny és Pirtó
község közigazgatási területe, valamint azon
települések, melyekkel kapcsolatban jogszabály
területi feladatellátást állapít meg.
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete, 6400 Kiskunhalas, Hősök
tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Harkakötöny Község Önkormányzata 6136
Harkakötöny, Kossuth u. 1.
Pirtó Község Önkormányzata 6414 Pirtó, Dózsa
György u. 19.
Jogi személy
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
Polgármesteri
Hivatala,
Kelebia
és
Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala,
Tázlár és Pirtó Községek Körjegyzőségi
Hivatala

Alaptevékenység szakfeladatai:
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
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841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841173 Statisztikai tevékenység
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:
A Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt Kiskunhalas Város polgármestere a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (1) bekezdése, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ alapján nevezi ki.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
(1)A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján köztisztviselői vagy
közszolgálati ügykezelői közszolgálati jogviszony
(2)A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény alapján munkaviszony
(3)A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján polgári jogi viszony
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 50/2013.Kth. számú határozatával hagyta jóvá.
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Harkakötöny Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……./2013 számú határozatával hagyta jóvá.
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Pirtó Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……./2013. számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat 2013. március 1. napján lép hatályba.
Kiskunhalas, 2013. február…………..
Gyovai István
polgármester
2. A határozati javaslat 1. pontjának hatályba lépése a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának Harkakötöny és Pirtó Önkormányzat elfogadó döntésének
időpontja, melynek végső határideje 2013. február 20.
Kiskunhalas Város Önkormányzata a csatlakozni kívánó Önkormányzatok Alapító Okiratra
vonatkozó határidőben történő el nem fogadó döntését a Közös Hivatalhoz való csatlakozási
kérelem visszavonásának tekinti.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Harkakötöny Község Önkormányzata, 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1.
Pirtó Község Önkormányzata,6414 Pirtó, Dózsa György u. 19.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Képviselői indítvány a székely zászló Polgármesteri Hivatalra történő
kihelyezéséhez
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Úgy hiszi, hogy mindenki tudja milyen helyzetről van szó. Indítványról van szó, vita nélkül
kell dönteniük róla.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő székely zászló kitűzésével kapcsolatos indítványának
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
A képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:
51/2013. Kth.
Képviselői indítvány a székely zászló Polgármesteri Hivatalra történő kihelyezéséhez
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. Skribanek Zoltán
képviselő indítványát.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert
képviselő-testületi döntés végrehajtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Skribanek Zoltán képviselő
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Pajor Kálmán képviselő:
Ez a FIDESZ-KDNP Frakció indítványa volt.
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Gyovai István polgármester:
Ez dr. Skribanek Zoltán képviselő indítványa volt.
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja.
K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Halász Balázs:)

(:Hunyadi Péter:)
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