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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. november 13.-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, aKözségháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti
tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Fajka Gábor, Hegyesi József, Szendrei Péter, Szűcs Gergely, Vámosi
Norbert — képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Játelek Községi Önkormányzata részéről: Tóth Nóra polgármester, ás 6 fő önkormányzati képviselő.

meghívottak: 7 Fő

Szűcs Lajos polgármester: Jó napot kívánok Kedves Hölgyeim ás Uraim! Kedves Vendégeink!
Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök Jászboldogháza Onkormányzata nevében
ezen a mai rendkívüli ás rendhagyó testületi ülésen. 7 éve már hogy a két önkormányzat közös
hivatalt tart fenn, de ilyen együttes ülésre ilyen találkozásra még nem került sor, mint ez a mai.
Ennek már éppen itt volt az ideje. Nagyon örülök annak, hogy Jásztelek Onkormányzata
elfogadta a meghívásunkat és a képviselő testület teljes létszámmal jöttek el, és vannak jelen
ülésünkön. Abban rendkívüli ez a mai nap, hogy a két képviselőtestület külön-külön, de mégis
itt együtt ülést kell, hogy tartson annak érdekében, hogy döntést is tudjunk hozni.

Tisztelettel köszöntöm Tóth Nóra polgármestert, ás a képviselő-testület tagjait Jásztelekről.
Tisztelettel köszöntöm a jászboldogházi képviselőtestületet, minden kedves vendégünket,
dolgozóinkat, akik jelen vannak az ülésünkön és természetesen nem utolsó sorban Dr. Dinai
Zoltán jegyző urat is köszöntöm.
Megállapítom, hogy Jászboldogháza képviselőtestülete teljes létszámmal, 7 fő jelen van, tehát
az ülés határozatképes. Az írásban a meghívót megkapták. Egy napirendünk van kitűzve. Ez
pedig a Jászteleki közös Onkormányzati Hivatal müködtetésével, fenntartásával kapcsolatos
napirend megtárgyalása. Megkérdezem, hogy van- e ehhez kapcsolódóan valakinek
kiegészítése, kérdése?
Ha nincs hozzászólás, akkor szavazásra bocsájtom, Jászboldogháza részéről, aki elfogadja a
napirendet azjelezze. Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúlag
elfogadta a napirendet.

A képviselőtestület 7 Fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

l36/20l9.(XI. l3.~ Képviselőtestületi Határozat
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, ás a mai ülésen a
meghívóban kiadott napirendeket tárgyalja.

Határidő: 2019. november 13.
Felelős: Szűcs Lajos — polgánnester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

A napirend tárgyalása előtt átadom a szót Tóth Nóra polgármesternek, hogy a képviselőtestületi
ülést megnyissa.
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Tóth Nóra: Külön tisztelettel ás szeretettel köszöntöm Jászboldogháza polgármesterét,
Jászboldogháza képviselő testületét megjelent kedves vendégeket és szeretettel köszöntöm a
Jászteleki képviselő testület valamennyi tagját. Jásztelek vonatkozásában megállapítom, hogy
a képviselő társak 100 százalékosan jelen vannak ezért az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv vezetőnek szeretném Boros Ferencnét felkérni, aki ezzel egyet ért kérem
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek szeretném felkérni Tuzáné Farkas Katalin képviselő asszonyt és
Kovács Nóra alpolgármester asszonyt. Aki a személyek javastatával egyet ért kérem jelezze.
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. Kérdezem a képviselő társakat, hogy
a meghívón szereplő napirendi pontokon belül szeretnének e változtatni, bármilyen észrevétel
módosítandó javaslat van? Amennyiben nincs, akkor én javaslom a meghívón szerepló
napirendi pont elfogadását, aki ezzel egyetért az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm!
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen!

1 .Napirend ..

Előterjesztés a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal további működésének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Tisztelt képviselők! Kedves vendégek! Először is egy rövid kis bevezetővel
kezdem, hogy hogyan is jutottunk elide, miért is vagyunk ma itt. Az önkormányzati törvény
módosítása késztetett arra bennünket Jászboldogházát és Jásztelket, hogy közös hivatalt
hozzunk létre. 2012-ben már sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Különböző szabályok
alapján mindkét közeli és hasonló méretű település megállapodtunk egymással 2013-ban, hogy
közös hivatalt tartsunk fent. Ez nem volt akkor kedvünkre való egyik önkormányzatnak sem,
de ezt írta a jogszabály elő. Hét éve már, hogy közös hivatalt tartunk fent. Az első években úgy
emlékszem vissza, hogy jobb volt a finanszírozás kérdése és szerencsére egyik hivatalban sem
kellett olyan drasztikus változtatásokat tenni, ami akár az itt dolgozók, akár a lakosság sérelmét
váltotta volna ki. Eddig is ez volt a célja mindkét településnek, ezután is az kell, hogy legyen a
cél, hogy próbáljunk olyan megoldást találni a jövőben is a további működésre, hogy az itt lévő
feladatokat a jövőben is helyben tudjuk ellátni, és a lakosok helyben tudják ügyeiket intézni.
Aztán ahogy teltek az évek sajnos azt láttuk, hogy a finanszírozás romlott a költségek
növekedéséhez képest. Egyre többet kellet az önkormányzatoknak saját erőből ehhez
hozzájánlni. Jászboldogházának több olyan intézkedése is volt, ami vitás döntés volt a
képviselő-testületnél. Itt inkább ajárásoknak a meghatározása és ajárás kérdése volt az, ami a
lényegesebb volt. Nagyon sokat foglalkoztunk vele, de végül az lett az eredménye, hogy a
Jászapáti járásból kerültünk át a Jászberényi járásba, és úgy tudtunk Jásztelekkel közös hivatalt
létrehozni.
Hogyan is jutottunk el idáig? Az elmúlt években nekünk Jászboldogházának a
költségvetésünkben nem volt elegendő fedezet arra, hogy különböző feladatokat megfelelő
képen tudjunk finanszírozni. Ezek közé tartozott a közös hivatalnak a fent tartása is.
Kimondhatjuk, hogy a normatív finanszírozás nem volt elegendő a hivatalnak a meglévő
létszámmal történő finanszírozására, de nem voltunk nagy bajban mind addig, amíg évről évre
kiegészítő támogatást kaptunk különböző feladatainkhoz, kötelező feladatainkhoz és ezek közé
tartozott a közös hivatal is. Evről évre több éven keresztül pályáztunk kiegészítő támogatásra
és utólag mindig megkaptuk azt az elégséges pénzt, amit hozzá kellett tennünk a közös
hivatalnak a működéséhez. Sajnos az idei év már nem ezt eredményezte. Idén már
szembesültünk több olyan hátrányos tényezővel is, hátrányos helyzettel, ami azt eredményezte,
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hogy most az önkormányzati választások után ki kell használnunk ezt a jogszabály adta 60
napos lehetőséget, hogy üljünlc le tárgyalni a közös hivatalnak a sorsáról ás keressünk olyan
megoldást, ami mind két fél számára elfogadható. Ugy gondolom mindkettő településnek az a
célja, hogy ezt a közös hivatalt fent tartsa, ezt az együttműködést megtartsa.
Nem azzal a lendülettel ás nem azzal a céllal hívtam ide önöket, hogy ezt az együttműködést
megszeretnénk szüntetni.
Ha megvizsgáljuk a jogszabályokat, akkor úgy gondolom azzal is egyet érthetünk, hogy akár
egymással működünk Igy együtt, akár más települést választunk majd egyszer, nem lesz több
pénzünk, nem lesz jobb helyzetünk. Ugyanezek a szabályok és ugyanezek a számszaki adatok
fognak ránk vonatkozni. Ugyanez a költségvetési törvény fogja meghatározni, hogy mennyi
finanszírozást kapunk, ás különbözőképpen hogyan veszik figyelembe a településeknek az
értékét. Hangsúlyt kell fektetni a településnek az egyéni bevételeire, mert nagymértékben
egyértelműen látszik, hogy nagyon nagy mértékben a településnek az iparűzési adóbevétele
határozza meg azt, hogy milyen mértékű finanszírozást kap az államtól. Nemcsak ehhez a
feladathoz, hanem nagyon sok más egyéb feladathoz is. Szeretnék ezúton is köszönetet mondani
Tóth Nóra polgármesternek, Dr. Diani Zoltán jegyző Úrnak, és a hivatal dolgozóinak is egyrészt
azért, amit az elmúlt években tettek azért, hogy ez az együtt működés, hogy ez a közös hivatal
Így működhetett. Azért is, hogy most az elmúlt hetekben letudtunk ülni és elő tudtuk venni ezt
a kérdést és tudtuk elemezni, hogy hol is tartunk és hogy hová is szeretnénk eljutni. Kinek
milyen céljai vannak, ás hogyan tudnánk ezeket érvényesíteni.
Sokat foglalkoztunk az elmúlt hetekben a közös hivatal kérdésével mind a jogszabályi
oldalával, mind a pénzügyi finanszírozási kérdéseivel. En ma már örömmel állok itt önök előtt,
mert oda jutottunJc, hogy van olyan kompromisszumos javaslatom, amit elfogok mondani
önöknek. Ugy gondolom, hogy találunk olyan megoldást, amiben mind a két település tudja az
érdekeit érvényesíteni. Ez kompromisszumos javaslat lehet, ahol mindkét településnek
valamilyen engedményeket is kell adnia a másik felé, egyébként nem fogunk tudni ma
megegyezni.
Amikor 2012-ben ás 2013-ban tárgyaltuk ezt a témát Jászboldogháza lakossága nehezen
fogadta el hogy miért megyünk bele abba, hogy Jásztelek Községi Onkormányzatával hozzunk
létre egy közös hivatalt, és Jásztelek legyen a gesztor. Jásztelek lakosságszáma kicsivel akkor
is kevesebb volt, mint boldogházáé. A mai napon is körülbelül 100 fő a két település közötti
különbség. Nehezen indult ez az együttműködés, de talán csak azért, mert az emberek ezt
nehezen fogadták el. Nehezen fogadták el azt is, hogy a pecséten az van, hogy „Jászteleki közös
önkormányzati hivatal Jászboldogházi kirendeltsége”. Ugy gondolom, hogy ehhez azért az
évek alatt hozzá szoktunk valamilyen szinten. Az, hogy nem mi voltunk a gesztor az elmúlt
években, annak annyi előnye volt, hogy Jászboldogháza kiegészítő támogatásra tudott pályázni.
Igy utólag mindig kitudtuk fizetni az Onlcormányzati hozzájárulást, de nagyon sok területen
sajnos hátámyát éreztük. Hátrányát könyvelhettük el annak, hogy nem mi lettünk a gesztor,
mert olyan dolgokkal kellett szembesülnünk, amiket akkor amikor létrehoztuk ezt a közös
hivatalt, akkor nem mondott el nekünk senki. Akkor még nem voltak jogszabályba leírva olyan
dolgok, hogy csak a székhely hivatal pályázhat csak hivatali felújításokra akár az épület
tekintetében akár informatikai rendszer tekintetében. Ezt Jászteleknek többször is sikerült az
elmúlt 6-7 évben ilyen pályázatokat megnyernie és megvalósítania Nem Jásztelektől sajnáljuk
ezt, félre értés ne essék. Nagyon örülünk neki, mert tudjuk, hogy nagyon rossz állapotok voltak,
ás egy nagyon szép és modem jó körülményeket sikerült teremteni. Orülünk annak, hogy
Jásztelek ezen a téren sokat fejlődött.
Sajnos Jászboldogházának még pályázni sem lehetett. Az elmúlt 6-7 évben nem volt
lehetőségünk pályázat beadására akár az épületek felújítására akár az informatikai rendszerek
fejlesztésére, klíma berendezések beszerelésére, bútorok cseréjére sem. Ez egy fájó pont, hogy
minket kis testvérként kezel azóta az állam.
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Az állam Úgy Írja ki a pályázatot, hogy csak a székhely hivatalok pályázhatnak. Ez nekünk fáj.
Aztán a másik hátránya, amik az évek alatt, ahogy teltek az évek egyre jobban abba az irányba
ment el a finanszírozás, bogy egyre nagyobb mértékben veszik figyelembe az önkormányzat
adóerő képességét, és akkor itt jött a probléma, hogy a mi adóerő képességünket senki nem
veszi figyelembe. A közös hivatal finanszírozásának eddig csak Jásztelek adóerő értékét vették
figyelembe. Ez még az idei évnél is sajnos levonásokban jelentkezik Úgy, ahogy az elmúlt
években is. Meg van állapítva a törvény alapján egy finanszírozási összeg, de mivel csak a
gesztor önkormányzatnak, Jászteleknek az adóeröképességét vették figyelembe, így az egész
hivatalra érvényes normatíva levonás került érvényesítésre. Ez nekünk megint fájt. Mivel
nekünk jóval kevesebb az egy főre jutó iparűzési adó, mint Jászteleknek. Jóval kevesebb és ez
borzasztó fáj! Ehhez még hozzá kell tennem, bogy az idén mondhatom, hogy hab a tortán ebben
az évben, ami bekövetkezett, hogy azt mondta az állam tavasszal, hogy pályázhatunk,
pályázhatnak az önkormányzatok a hivatali dolgozóknak bérkiegészítésre. Pályázhattak, de
szintén megint csak a gesztor adóerő képességét vették figyelembe. Ez megint azt jelentette,
bogy Jászboldogháza Községi Onkormányzata 4 000 000 Ft-tól esett el. 4 millió forintot csak
a mi dolgozóinkra nem tudtunk megszerezni azért, mert a gesztomak olyan adó ereje van, ami
miatt az állam nem engedte meg hogy pályázzon az önkormányzat vagy a hivatal. A hivatalnak
kellett volna pályázni ezt nem lehetett. Ezek nagyon fájó dolgok voltak az elmÚlt hónapokban
években. Ez a 4 in Ft, ha ezt egy kicsit elemezzük ez azért érdekes mert ha ilyet megtudtunk
volna pályázni csak a boldogházi dolgozókról beszélek és a közös hivatal megtudtunk volna
szerezni ilyen kiegészítést akkor nem is kellett volna Jászboldogházának hozzájárulást fizetnie.
Ezek ezért nagyon fájó dolgok. Ezt akár hányszor elmondtuk az elmúlt években az
országgyűlési képviselőknek, államtitkárnak stb. eddig nem történt olyan előre lépés, ami
számottevően befolyásolta volna vagy meghatározta volna a további sorsunkat.
De ez most nem így van. Azért osztottuk ki a 2019. és a 2020. évi költségvetési törvényt, mert
abban a törvényben már különbözőképpen van meghatározva a gesztor, és a mellette levő
társönkormányzat finanszírozása. Ebben a törvényben már ami jövőre életbe lép és a 2020-as
évi költéségvetési törvénye lesz Magyarországnak, itt már külön fogják számolni a
finanszírozását minden településnek, a gesztor önkonnányzatnak is meg a társ
önkormányzatnak is. Még ma délelőtt is ezt számolgattuk, és ezen rágódtunk, hogy mi az a
megoldás, ami mindenkinek elfogadható lehetne. Ha ez a törvényi változás nem lett volna, nem
lenne, ami ebben a 2020-as költségvetési törvényben benne van, akkor most ahhoz
ragaszkodnék, hogy Jásztelek adja át a közös hivatalnak a gesztorságát Jászboldogházának.
Ha az eddigi elmúlt éveket nézzük, akkor azt meg kell állapítani, ezt a 2019. évre kiszámoltuk,
hogy a közös hivatalunk 10 millió forinttal kapott volna többet finanszírozásban, ha mi lettünk
volna a gesztor. Jászboldogháza olyan rosszul áll, annyira kevés az adónk, és ezt nézik, mert
eddig csak a gesztort nézték, ha azt a 10 millió forintot megkapta volna 2019. évre a közös
hivatal, aldcor idén valószínű, hogy egyikünknek sem kellene önkormányzati hozzájárulást oda
tenni a működéshez. Eddig ez Így volt, de ez elmúlt, mert Úgy néz ki, hogy jövőre már nem így
lesz. A 2020. évi költségvetési törvény el van fogadva. Ezzel kell már gondolkodnunk, és abban
bízhatunk, hogy ez irányt fog nekünk mutatni a következő évekre is. Nemcsak 2020-ban, hanem
az azt követő években is ez alapján a metodika alapján kell majd számolnunk, mert az viszont
nekünk kellemetlen, hogy mi a közös hivatal sorsáról csak a választás évében tárgyalhatunk, és
csak a választásokat követően 60 napunk van rá. Olyan megoldást kell ilyenkor keresni, ami öt
évre, egy önkormányzati ciklusra vonatkozik.
Nagyon szeretném azt, ha ma eltudnáiik fogadni olyan kompromisszumos megoldást, hogy
mindkét település részéról Úgy mehessünk ma haza, hogy megállapodunk, és látjuk azt, hogy a
jövőben is, a következő ciklusban is együtt fogunk tudni működni.
Ahogy az előzőekben is jeleztem, hogy ha a 2020-as költségvetési tervet megnézzük, akkor
sem pénzügyi, sem jogi indoka nincsen annak, bogy én most azt kérjem, hogy Jásztelek adj a át
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a közös hivatal gesztorságát boldogházának. Mi vagyunk a nagyobbak, de nem baj, sokan nem
így gondolják ezt egyébként boldogházán, de én azt mondom, hogy nem baj, hagyjuk ezt meg
Jászteleknek. Ha megnézzük ezt a költségvetési törvényt a következő évre, ha Jásztelek marad
a társulásnak a gesztora, akkor jászstelek sokkal jobban jár ezzel, ha gesztor marad.
Kiszámoltuk, hogy ez évente kb. 3 000 000 Ft plusz finanszírozást jelent majd Jászteleknek,
hiszen annyival kevesebb lesz a levonás. Ha belelapoznak a 2020. évi költségvetési törvénybe,
itt az utolsó előtti oldalon azért van ott jegyzetelve, mert ott kiszámoltuk azt, hogy Jászteleknek
milyen finanszírozásra lehet számítania 2020-ban. Nagyon fontos ez a 35 milliós szám, ami itt
kijött, mely pontosan 35.729.591 Ft. Ez azt jelenti azt számoltuk ki Jásztelek Községi
Onkormányzatának az egész évi költségvetését milyen levonás fogja érinteni, amit nemcsak a
közös hivatal, hanem az egyéb már kötelező feladatoknál fog érvényesíteni az állam. Az adóerő
képesség alapján jött ki ez a 35.729.591 Ft, viszont az is látható ott mellette, hogy amennyiben
Jásztelek marad a gesztora a társulásnak, a normatíva csökkentés csak 32 millió Forint lesz.
Közel 3 millió forintot fog ez jelenteni Jászteleknek ezután évente, ha gesztor marad.
Ez nagyon nagy pénz. Nagyon nagy pénzről szól, és Úgy gondolom, hogy ez mind erkölcsileg
mind morálisan, mind anyagilag Jászteleknek ez előnye lesz a jövőben is. A következő
ciklusban is, ha elfogadják a javaslatunkat és megállapodunk és Jásztelek marad a gesztora
ennek a társulásnak.
Jászboldogháza részéről annyira kicsi az iparűzési adónk, hogy mi nem kapunk az államtól
ilyen megvonást, vagy normatíva vissza fizetésikötelezettséget, vagy levonást. Mi nem kapunk
normatíva levonást, viszont kiegészítést sem, kiegészítésre sem vagyunk jogosultak. Annak,
hogy Jászteleknek a következő évekre ilyen engedményeket tudjunk tenni, annak fejében kérni
is szeretnék. Ahogy elmondtam egyébként azzal is tessék számolni, hogy a gesztomak mindig
jobbak a pályázati lehetőségeik, mint nekünk. Sajnos nekünk ezt is figyelembe kell vennünk,
és ezzel is számolnunk kell majd a jövőben is. Jászboldogháza részéről kiszámoltuk azt, hogy
a meglévő dolgozói állományunkra elegendő finanszírozást fogunk kapni a törvény külön
szabályozza azt, hogy kell majd kiszámolni a gesztornak, és a társ önkormányzatnak a
hivatalához járó finanszírozást. A normatíva vonatkozik mind kettő önkormányzatra. A mi
önkormányzatunkéból nem lesz elvonás, a Jásztelekéből meg lesz, a sok adóbevétel miatt. Az
idei évre 3 millió Ft-ot elvontak a közös hivatalunknak a norrnatívájából. Eddig az elmúlt
években ennek mi is ittuk a levét, mert az elvonás megfeleződött. Eddig a hiány megfeleződött
és fele-fele arányban tettük hozzá pedig nem miattuni.c vonták el. Az elvonáshoz az
önkormányzatnak a falunak semmi köze nem volt. Nem boldogháza miatt van normatíva
elvonás, hanem azért, mert annyi volt az adóbevétele Jászteleknek. Jövő évtől, hogy már a
költségvetési törvény is külön - külön számolja.
Az elmúlt napokban jászteleken leültünk Tóth Nóra polgármester asszonnyal és jegyző úrral,
azt is kértem, hogy a jegyző bérének a finanszírozását módosítsuk, mert nálunk egy héten 1,5
napot van. Nincs önálló jegyzője a falunak, csak 1,5 napot van Jászboldogházán. Ezt
elfogadjuk, de aklcor mi csak ennek arányában fizessük. Nem tartjuk jogosnak, hogy
Jászboldogháza a fele bért fizeti meg.
Kérem, hogy a jegyző finanszírozását 1/3-ra csökkentsük Jászboldogháza részéről és a 2/3-át
vállalja Jásztelek. Nem is kérünk sokat, csak annyit, hogy az eddig fennálló tartozásunkat, hogy
ha korrigáljuk ezekkel a norrnatíva megvonásokkal, akkor az kb. 6 millió forint két évet
érintően. Azt kérem, hogy ezt teljes egészében engedje el Jásztelek Községi Onkormányzata.
Azért, mert mi elfogadjuk, hogy Jásztelek maradjon a gesztor, és Jásztelek két év alatt megfogja
ezt az összeget kapni. Jásztelek évente 3 millió forinttal jobban fog járni, ha gesztor tud
maradni. Mi nem tudunk, mert nekünk nincs arra fedezetünk.
Nem tudok mást javasolni, mint azt, hogy az eddig fennálló összes tartozásunkat engedjék el és
mi elfogadjuk, hogy azt Jásztelek maradjon a gesztor. Jásztelek 3 millió forinthoz tud jutni
pluszként, és Jásztelek jusson hozzá azokhoz a pályázatokhoz is a jövőben, Mi nem leszünk
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gesztor, nekünk nem lesznek külön pályázatok. A mi normatívánkból nem vonnak Ic ás ez nagy
dolog mert nálunk legalább ez azt jelenti, hogy az fedezni fo~a a hivatali dolgozóinknak a
költségét. Ez ajavaslatom nem lesz másjavaslatom. Arra kérem önöket, hogy ezt vitassák meg.
átadom önöknek a szót. Kérem, hogy ezt fogadják el. Ha ezt nem tudjuk ma elfogadni, amit
elmondtam, akkor én ma olyan javaslatot teszek a képviselő testületnek, hogy bontsuk fel a
megállapodást. Jásztelek Községi Onkormányzatával szüntessük meg és induljunk más irányba,
mert nem tudok jobbat ás nem is mondhatok jobbat mert nincs jobb.
A 2020 évi költségvetési törvényben vannak előnyök, vannak hátrányok mind két település
részére, de úgy gondolom, hogy valamilyen kompromisszumos megoldást el kell fogadnunk,
és akkor együtt tudunk a jövőben is maradni.
Tudjuk, hogy nem sok választási lehetőségünk van a jászságban. Ebben a járásban, mert csak
járáson belül gondolkozhatunk. Nem lennénk egyszerű helyzetben, ha mi most itt egymással
nem találunk megoldást. Nem lenne könnyű helyzetben egyikünk sem, mert nagyon könnyen
az lesz, hogy Jászberényhez csatolnak bennünket, mert nem találunk esetleg más megoldást.
Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak és átadom a szót. Ha valami nem volt érthető akkor
tessék kérdezni és szívesen válaszolok rá.

Tóth Nóra: Köszönöm szépen! Tisztelt képviselő társak! Kedves vendégek! Kérem engedjék
meg, hogy megvitassuk a Polgármester úr által eh~ondottakat.
Köszönjük Polgármester Úrnak a kimerítő tájékoztatását. Ez valóban Így van, hogy nem egy
kedvező helyzet volt és alakulás, ahogy nekünk létre kellett hozni ezt a közös hivatalt. Erről
már beszéltünk. Vannak velejáró nehézségek és vannak vele járó könnyebbségek. 2010-ben
amikor én oda kerültem, Jásztelek sem volt könnyű helyzetben. Az évek folyamán változott
egy kicsit a helyzet, ami által talán nekünk egy kicsit Így könnyebb. En eltudom fogadni azokat
az érveket, amivel nem értett egyet Jászboldogháza. Meg tudom érteni, bogy meg volt annak
is az oka, ami miatt ragaszkodtunk, hogy mi legyünk a gesztor település. Nem tudom, hogy
sikerül e konszenzusra jutnunk a mai nap folyamán. Nem tudom, hogy majd a képviselő
társaknak milyen véleményük lesz róla, de én Úgy gondolom, hogy a fennálló tartozásra a
magam részéről tudok nyilatkozni, nyilván igényt tartanánk, hiszen nálunk is jelentkeznek
problémák, amik megoldásra várnak. Nem gondolnám, hogy ilyen formában csak így el
tudnánk ettől az összegtől tekinteni. Az, hogy a jövőben milyen kedvező lehetőségeket fognak
hozni ás milyen törvényt, az majd kiderül, ha kedvezőbb, mint a jelenlegi, akkor annak csak
örülni tudunk. Ajelenleg fennálló problémáról tudunk beszélni ajövőről még nem.
Nem tudom, hogy akkor a tisztelt képviselő-testület és társaimnak bármilyen hozzászólása
javaslata a Polgármester Úr által elmondottakkal kapcsolatban van e? Teljesen új információk
hangzottak el, amikről Úgy gondolom beszélnünk kell. A célunk nekünk is az, hogy valami féle
kompromisszumra törekedjen a két település, hiszen a legrosszabb megoldás számomra is az,
ha a kisebb települést egy városhoz csatolják. Az egyik részről sem igazán elfogadható, illetve
kivitelezhető. Még rosszabb helyzetbe kerülnénk, mint amiben jelenleg szerintem vagyunk. A
megoldást abban látom, ha két kisebb település továbbra is tud együtt működni. Most meg kell
vitatni. Kinek milyen hozzászólása, véleménye van az elmondottakkal kapcsolatosan?

Molnár Ádám: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Igen ezt nyilván mi már megvitattuk. Ez
nekünk már nem olyan nagy Újdonság. A célunk lenne, hogy adósságot mi sem szeretnénk
magunk mögött hagyni, mert amikor mi oda kerültünk 2010-ben több száz millió forint
adóssággal a nyakunkban, az utolsó 80 ezer Ft-os számlával is jöttek hónapokig, és nem
mondták azt, hogyjól van, a szegények most kerültek ide. Az utolsó fillérig azt mondták, hogy
adjuk el az összes ingatlanunkat, amiből tudjuk fizessük ki. A jegyző úrnak a bérére azt
mondom, hogy reális, az tartható 1/3 és 2/3 részben. Részemről ebben tudunk megegyezni.
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Túróczi Lászlóné Szeretettel köszöntök mindenkit. Én is egy kicsit azért vagyok most
meglepődve, mert mi is, én személy szerint arra gondoltam, hogy itt a további működésről
fogunk többet beszélni. Az lesz a sarkalatosabb pont, és az adósság az egy fennálló tartozás, az
kevésbé lesz ennyire hangsúlyos. Azt úgy gondolom, hogy arra az adósságra igényt tartanánk,
mert az amúlt. Ajövőről beszélgetünk, hogy a következő évtől sok jogszabályi változás is lesz.
Az ilyen részletű kérdéseket, hogy a jegyző bére meg egyebek azt tárgyalási alap lehet itt. A
jegyzői bér benne van ebben a tartozásban? Igen benne van, azért vagyok most egy kicsit
elgondolkodóban, mert kicsit arról gondolkodtunk többet, hogy hogyan tovább? A variációk ez
a tartozás meg már egy meglévő előző években felhalmozott dolog. Köszönöm!
Tuzáné Farkas Katalin: 29 éve képviselő, illetve az önkormányzat tagja vagyok Jásztelken. Ha
nem képviselőként hallgatnám Polgármester urat, akkor talán elnézőbben tudnék fogalmazni,
de nekem is az a véleményem, hogy a jövőről kell beszélnünk inkább és nem az elmúlt
időszakról. Itt, ha felelősek vagyunk az önkormányzat gazdálkodásáért, akkor igenis mi azt
ígértük a lakosságnak, hogy minden egyes fillért felelősen fogunk felhasználni, és így nem
igazán tudom azt elfogadni, hogy tekintsük tiszta lappal indulónak. Nem tudom elfogadni, ha
rendezzük az eddigieket vagy legalábbis valamilyen kompromisszununal rendezzék, ha nem
sarkítva fillérre forintra számolgatva, de ez a mi költségvetésünknek is igen nagy része. A
jövőről lehet beszéni, inert valóban úgy van, nem jó az, hogy egy kis település a várossal
szövetkezik, mert ott biztos, hogy mindig csak a kistestvér marad. Ott kevesebb hangsúly jut
ránk, kevesebb kedvezményhez jutunk. Nem foglalkoznak annyira a dolgainkkal, de inkább a
jövőbeni megállapodásunkról szeretnék én is beszélni. Az elmúlt időszakot valami
kompromisszumos megoldással, de rendezni kell.

Szűcs Lajos: Ez a kompromisszumos megoldás. A három hozzászólásra itt refiektálva én is
megértem az önök helyzetét, de nem tárgyalhatunk úgy a jövőről, hogy nem beszélünk arról,
hogy honnan jöttünk és hogy mi van mögöttünk. Kellőképpen kihangsúlyoztam, hogyha Onök
Jásztelek gesztor tudnak maradni, akkor az önöknek évente 3 millió forintot fog majd jelenteni.
Ha nem maradnak gesztor, mert akár velünk akár mással majd önök is valakinek a kistestvérei
lesznek, mint mi, akkor az évente 3 millió forinttal még kevesebbet fog önöknek jelenteni.
Nekem teljesen mindegy, hogy önöknek leszünk a kistestvérei vagy valaki másnak. Nekünk
mindegy, mert ugyan azt a finanszírozást fogjuk kapni Boldogházára. A 2020 évi költségvetési
törvény ugyanazt a finanszírozást mondja ki, csak önök évente 3 millió forinttal jobban fognak
járni, és én ennek a fejében kérem ezt. Amikor ezzel szembesültem, akkor azt mondtam, hogy
le kell mondanom a gesztorságról meg kell hagynom, hogy Jásztelek maradjon gesztor, mert ki
tudja használni az évi 3 millió forintot. Mi nem tudjuk kihasználni, de ennek fejében azt kell
kémem, hogy engedjék el a 6 millió forint körüli tartozásunkat, mert úgy sem fogjuk tudni
kifizetni. Ha nem fogadják cl, akkor nincs más javaslatom. Nagyon sokat foglalkoztam ezzel a
kérdéssel hónapok óta. Ami újdonság volt benne nekem, hogy megjelent a 2020-as
költségvetési törvény, és ez alapján már máshogy kell kiszámolnunk a finanszírozást. Nem úgy
kell, mint eddig. Az volt az álláspontom, hogyha maradt volna a tavalyi szinten a finanszírozás,
akkor azt kémém, hogy legyünk mi a gesztor és én abból nem engednék. Akkor sem, ha nem
fogadnak el mert sokkal több pénzhez jutnánk abban az esetben, ha ez eddigi elmúlt éveket
nézem, de mivel változik, így ezt el kell fogadnunk, hogy változik jövő évtől a finanszírozás.
alkalmazkodnunk kell hozzá nekünk el kell fogadni, hogy anyagilak kettőnknek ez lesz ajobb,
ha önök maradnak a gesztor. Tudom, hogy én megint elesek számos pályázattól, mely nekünk
is nagy engedmény, amit én mondok. Milyen jellegű pályázatra gondolok? Csak a gesztor
hivatal pályázhat in&astrukturális felúj ításra.

Tóth Nóra: Egy pályázatunk volt.
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Szűcs Lajos: De azt minden évben kiírják, és minden évben pályázni lehet. Én meg 6 éve nem
tudok pályázni. Nagyon sokat engedünk azzal, hogy lemondunk a gesztorságról. Legyen
Jásztelek a gesztor továbbra is és nyeljen vele évi 3 millió forintot, és tessék kiszámolni, hogy
hogyan fognak járni majd akkor, ha oda kerülnek egy másik településhez és kis testvérek
lesznek adott esetben.

Kovács Nóra: Tisztelettel köszöntök mindenkit Jásztelekről. Megértem a problémát. Meg
megértem, hogy nincsen Pénz mert itt pontosan erről van szó, de 2010-ben, hajól tudom senki
sem kérdezte meg tőlünk sem, hogy honnan jöttünk mi sajnáltuk magunkat, mint ahogy
gondolom önök is. En is sajnálom önöket, gondolom ahogyan a testület többi tagja is, viszont
kő keményen ki kellett t~zetnünk az utolsó forintot. Szó szerint a széket vették ki alólunk, most
én nem azt mondom, hogy elvárom azt, bogy másnál is ez így történjen, mert nyilván nem. Igen
keresünk rá megoldást, és olyan nincs, hogy csak egy megoldás van mindig. Van mindig más
megoldás is. I.Jgy gondolom, bogy csak kompromisszumot kell kötnünk, de ahhoz, hogy a 6
millió forintot elengedjük, nem egy város vagyunk. Városnak is számítana a 6 millió forint, de
nekünk is nagyon számít a 6 millió forint. Nekem ez a véleményem és bízok benne, hogy
megtudunk egyezni.

Vámosi Norbert: Ha mi lennénk a gesztor arra készült nekünk tervezet, bogy ha átvállalnánk
akkor hogyan alakulna? Ha azt nézzük az Jászteleknek a plusz 9 millió forint, amivel ajelenlegi
Enanszírozásnál jobban jár Jásztelek Onkormányzata, de ha mi lennénk a gesztor még, ha
rosszabbul is járunk, akkor hogyan alakulna?

Szűcs Lajos: Jászboldogháza nem kapna évente ilyen kedvezményt. Jászteleknél ez úgy
jelentkezik, hogy lesz normatíva levonás, mert sok az adóbevételük, de ha ők lesznek a gesztor
akkor évente 3 millió forinttal kevesebb nonnatívát vonnak Ic. Nálunk nincs normatíva levonás,
mert kevés az adónk, és mi nem tudjuk érvényesíteni évente a 3 millió forintot, mint gesztor,
ezért nekünk le kell erről mondani, hagyjuk meg Jászteleknek, használják ki ők a lehetőséget.
Mi nem járunk jobban. Ha gesztor leszünk, maximum a pályázatok terén jámánk jobban.

Fülöp Istváimé: Egy kérdésem lenne ajegyző Úrhoz. Hogy lehet az, hogy semmilyen pályázatra
nem tud pályázni boldogháza? Más közös önkormányzati hivatal működésénél is van ugyan ez
a gyakorlat? Ott hogyan működik? A kistestvérek mindenhol ilyen rossz helyzetben vannak?
Ilyen hátrányos helyzetben vannak vagy valakik tudtak esetleg érvényesíteni valamit. Kötöttek
e valamilyen kompromisszumot? Van- e erről valamilyen tapasztalat?

Dr. Dinai Zoltán: Nem semmilyen pályázatra, csak az infrastrukturális pályázatokra nem tudnak
pályázni, mert arra csak székhely hivatalnak van lehetősége. Ez minden évben kiírásra kerül.

Szűcs Lajos: Nincs ezzel baj, ez egy vagy két évig így történik, csak már eltelt az
együttműködésből 7 év amióta közös hivatalok létrejöttek. 7 év alatt nem jutott cl az ország
odáig, hogy a kistestvérek is kapjanak pénzt. Midig csak a székhely önkormányzat kap, ez a
probléma.
A polgármesterek szoktunk egymással beszélgetni. Arról van tudomásunk, hogy rossz
helyzetben vannak. Hasonló helyzetben vagyunk és nem tudunk javítani ezen. A közös
hivatalokban mindig a kistestvérek vannak hátrányban. Ha most megkérdezzük azokat az
önkormányzatokat, polgármestereket, akik ilyenben részt vesznek, mindenhol a kistestvérek
szeretnének kilépni belőle nem a gesztornak van vele baja. Mindenhol a kistestvérek vannak
rosszabb a helyzetben.
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2020-tól javuihat a helyzet, de tessék megnézni, hogy önök is csak akkor fogják ennek élvezni
a hasznát, ha gesztorok maradnak. Ha nem maradnak gesztor önkormányzat, önök is csak a
negatívumot fogják belőle érezni, mert drasztikus megvonások fognak belőle következni.

Turóczi Lászlóné: Joghézagból adódik probléma. A könyvelés tekintetében nekünk most van 6
m forint kintiévőségünk Jászboldogháza Onkormányzata felé. En, mint képviselő a lakosnak a
60 ezer forint vízdíj számláját sem engedem el, mert szeretném valahogy az adósságot
behajtani. Ez elvi kérdés csak szeretném az adósságot behajtani, de hát inkább valami olyan
kompromisszumos megoldást kellene találni, ami a jövőre vonatkozik. Az adósságot nem
hiszem, hogy eltudjuk engedni.
Tóth Nóra polgánnester: Volt egy megállapodásunk, amin nem lett módosítva. Amikor most
így alakult a helyzet, hogy nem tudtok pályázni, de nektek megmaradt a felénk lévő kintlévőség,
most kértétek, hogy tárgyaljunk róla. Ragaszkodok ahhoz a megállapodáshoz, ami jelenleg
kettőnk között még fennáll. Valószínűsíthetem, hogy más önkormányzat és nem, mint gesztor
mondom, is így lenne vele fordított esetben. Valószínűsítem, hogy Jászboldogháza is.

Szűcs Lajos: Én nem akarom tovább húzni az időt. Kérem, hogy hozzanak egy döntést és én is
hozni fogok.

Tóth Nóra: Idejövünk Jászboldogházára. Kapunk egy információt és innen úgy megyünk el,
hogy egy ilyen jellegű és súlyú döntést hozzunk. Itt most nekünk nincs semmi féle ajánlatunk.

Szűcs Lajos: A jövőre tekintve önkormányzatok és a közös hivatal további működésére
vonatkozóan ez súlyos kérdés. Tudtuk azt, hogy a megállapodást módosítani kell. A másik
javaslat csak a felmondás lehet. A jogszabályok adottak. Mindenki előtt nyilvánosak. El lehet
olvasni, és ki lehet számolni.

Hegvesi József: Ez egy gyors döntési helyzet. Javaslom, hogy Jásztelek Községi
Onkormányzata is számoljon, hogy ha ő marad a gesztor, akkor mi várható. Mi is végeznénk
további számításokat, ha gesztor lennénk, akkor hogyan alakulna a helyzetünk. A két számítást
ezután meg tudnánk nézni.
Szűcs Lajos: Van két pénzügyesünk, meg lehet kérdezni őket.

Molnár Ilona: Ezt a számítást végeztük. Külön-külön nem végeztük el a számításokat. Ha
szóhoz jutottam azt szeretném elmondani, mivel nekünk ilyen magas az iparűzési adóerő
képességünk ez csak 2018- tól jelentkezik, hogy a közös önkormányzati hivatal támogatásból
levontak. 2017-ben nem vontak le, sem az azelőtti években, mert a települési támogatás
elegendő volt arra, hogy le tudják vonni ezt a korlátot.
Illés Tibor: Egy dolgot nem értek ebben az egész felvetésben, mert önök nem
kompromisszumot keresnek, ha nem ultimátumot adnak, hogy ha amennyiben mi nem engedjük
el a 6 in forintot, akkor fel van rúgva az egész megállapodás, és akkor mehetünk akárhová. Ez
nem korrekt. Amit keresni kell, az a kompromisszum.

Szűcs Lajos: Amikor az elmúlt napokban a Jászteleki Önkonnányzatnál a Polgármester
Asszonnyal és a Jegyző úrral leültünk megbeszélni, akkor felvetettem ezt, hogy mi nagyon
erősen gondolkozunk azon is, hogy Jászboldogháza legyen a gesztor, és ennek sok előnye lenne.
Az is előnye lenne eddigi ismereteink vonatkozásában, hogy több pénzhez jutott volna a hivatal.
2019 évre 10 millió forinttal többet kapott volna a közös hivatal. Mi erről lemondunk, ez a
kompromisszum. Mi lemondunk arról, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy átadják a gesztorságot.
Lemondunk erről, de én a mai napon nem fogok tudni mást javasolni a saját Képviselő-
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testületenmek, viszont éli a mai napon határozati javaslatot fogok hozatni. Ha önök ezt nem
tudják elfogadni, mindenképpen legalább annyit el kell fogadtatnom, hogy a meglévő
szerződésünket felmondjuk. Azután még van 30 napunk arra, hogy Újra megállapodjunk, de a
meglévő szerződésünket akkor Sajnos fel kell mondanunk, ha változtatni vagy módosítani most
nem tudunk rajta. El kell kezdeni más önkormányzatokkal tárgyalni. Ezt csak akkor tudjuk
megtenni, önökkel ma felmondjuk a megállapodásunkat. Nem tárgyaltam eddig más
önkonnányzatokkal, de ez a lehetőség még előttünk van.
Vámosi Norbert: 5 évre levetítve az a tartozás még akkor is 9 millió forint plusz Jásztelek
Onkonnányzatának. Ha felbontjuk a szerződést, és más településsel találnak Onök is
kapcsolatot, a gesztorság ott nem biztos, hogy megvalósul. Ebben az esetben a 9 m forinttól
Jásztelek Onkonnányzata is elesik. Igen, de ha azt mi nem tudjuk kiegyenlíteni adott esetben
nem lesz kifizetve, és felbontjuk a megállapodást, akkor Onök elesnek egy csomó pénztől, mi
meg nem tudjuk kifizetni.
Illés Tibor: A 6 millió forint tartozás egy érvényes élő megállapodás alapján jött létre, ami a
mai napig él, tehát most az nem a jövőre vonatkozik, az már megvan.
Szűcs Lajos: Azért tárgyalunk most együtt róla. Onök is hozhattak volna javaslatot.
Tóth Nóra: De eddig nem erről nem esett szó. Több lehetőség szóba került, amire keresnénk a
kompromisszumos megoldást, de itt szó volt arról, hogy itt legyen a gesztorság, de tekintsek el
a tartozástól. Nem tudok eltekinteni tőle. Ez a vélemény szerintem erősen látszik a testület többi
tagjaitól is.
Illés Tibor: Ajavaslat már meg volt. A jegyző Úrnak a bérét hajlandók vagyunk rendezni.
Szűcs Lajos: Kérünk egy határozati döntést.

Molnár Ádám: Azt látom, hogy gesztorság nem kellene az önök részére akárhová kerülnek, ha
nagyobb önkonnányzathoz, ha kisebbhez tehát igazából itt a 6 in forintról beszélgetünk, hogy
hogyan tudnánk elengedni. A tartozást a elengedjük, ha nem engedjük el, akkor még ezen
vitatkozunk, még elmennek máshová, de ez itt marad a tartozás. Tiszta lappal úgy tudok
valakivel leülni, ha a múltat rendezzük. Ezt Úgy tudjuk rendezni, ha ezt kifizetik.

Szűcs Gergely: Úgy látom, hogy váratlan helyzet elé állítottuk Jásztelek képviselő-testületét,
mégis csak azt javaslom, hogy adjuk időt a Jászteleki önkormányzat képviselő-testületnek,
hogy feldolgozza ezt a váratlan helyzetet, mert azt látom itt az arcokon, hogy váratlan
kellemetlen helyzet elé állítottuk a testületet. Ha lenne idejük, két nap, akkor talán az is segítene
ezen a helyzeten, hogy tudnának dönteni. Javaslom, hogy adjuk még egy kis időt.
Szűcs Lajos: A mai napon akkor hozhatunk határozatot, hogy megszüntetjük a szerződést,
felmondjuk, és akkor van még rá 32 napunk, hogy megállapodjunk akár önökkel, akár más
önkonnányzattal. Ehiapolni tovább nem akarom a döntést.
Tóth Nóra: Ilyen ad hoc helyzetben ilyen súlyú döntést nem fogok hozni.

Kovács Nóra: Semmi kompromisszumot nem hallunk a Polgármester Úr részéről. Még talán a
testület részéről talán, de az ön részéről nem hallok kompromisszumot csak ez vagy csak az.

Szűcs Lajos: Elmondtam az álláspontomat.
Fülöi Istvár’né: En most lettem képviselő nekem nagyon új minden, és a Polgármester úr ahogy
elmondta, úgy érzem megértettem, beszélgettünk dolgokról. Nem tudok dönteni, mert azt is
figyelembe veszem, amit ön mondott. Viszont azt is figyelembe veszem, ami Jásztelek érdekét
jelenti. Nekem idő kéne ahhoz, hogy én őszintén azt mondjam, hogy én ezt gondolom erről a
dologról.
Szűcs Lajos: A Jászboldogházi képviselőtestületnek mondom el. Meg kell hoznunk azt a
döntést, hogy Jásztelek Onkonnányzatának ezt a megállapodást felmondjuk, inert addig amíg
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mi ezt nem mondjuk fel, Jásztelek nem veszi komolyan ezt az igényünket. Ha nem tesszük
meg ezt a lépést, nem tudunk addig mással tárgyalni. Ha eltelik fölöttünk ez a következő 30 nap
is, akkor kicsúsztunk a határidőből ás nem lesz megállapodás. Ha 5 vagy 10 nappal előtte fogjuk
meghozni azt a döntést, hogy felmondjuk a megállapodásunkat, 5-10 nap alatt nem fogunk tudni
más önkormányzattal megállapodni. Ha kiesúszunk a 60 napos határidőből akkor a
kormányhivatal fog a fejünk felett dönteni, ás oda fognak bennünket tenni vagy Jászberényhez,
vagy más önkormányzathoz. Ezt is tudni kell. Ezért voltam nagyon keményen rákényszerítve
arra, bogy számoljunk, tájékozódjunk, olvassunk, járjunk utána, mélyüljünk el benne
ugyanúgy, mint ahogy Jásztelek is rá volt kényszerülve. Most már meg kell hoznunk ezt a
döntést, és akkor most előttünk lesz 30 nap akár Jásztelekkel, akár mással van egy hónap arra,
bogy új megállapodást hozzunk.
Tóth Nóra: Semmi probléma nincs ezzel. Részemről korrektebb lett volna, ha ezzel kezdünk,
ha az előző tárgyalásunk alkalmával esetleg ezt fölveted, hogy nektek ilyen jellegű
gondolataitok vannak. Akkor nyilván mi is már egy 1,5 hete tisztábba lettünk volna vele, ás
akkor tudnánk véleményt alkotni, illetve bármilyen jellegű javaslatot megfogalmazni.
Vámosi Norbert: Egy vagy két napot esetleg tudnánk adni?
Tóth Nóra: Tehát nem veszünk komolyan benneteket. Kicsit furcsállom, de hát semmi
probléma, és tisztelettel köszönöm képviselő uraknak a felvetését, Úgy gondolom örültünk
volna egy két napnak, de amennyiben Polgármester úr erre nem hajlik, akkor sem tudunk
most dönteni.
Illés Tibor: Ha jól látom a képviselőtestületet is újdonságként érte ez a helyzet. Nem lettek
tájékoztatva arról, hogy ma dönteni kell. En ezt látom.
Tóth Nóra: Ezt a jellegű döntést úgy gondolom, hogy nem tudjuk meghozni. Megtudjuk hozni
képviselő társak?
Jászteleki Képviselők: Nem.
Tóth Nóra: köszönöm szépen.

Joó-Kovács Balázs: Valójában az eltelt 7 évvel Jásztelek Községi Önkormányzata, mint gesztor
település jobban járt, mint Jászboldogháza. Ez teljesen nyilvánvaló. Az elkövetkező 5 évben
megint gesztor marad, megint jobban fog járni. Közös hivatal révén nem éreztük ezeknek az
előnyöknek az ízét. Rendben van. Ez már lezajlott. Kompromisszum: azt el tudják fogadni,
hogy Jászboldogháza legyen a következő 5 évben a gesztor? Azonos súlyú települések
vagymtk, azonos létszámmal. Minden indulat nélkül csak felhozom, hogy ez a kővetkező
kompromisszum ez elfogadható lehet?

Kovács Nóra: Mérlegeljük a kérdést.
Tuzáné Farkas Katalin: Ennek is meg kell beszélnünk az előnyét és a hátrányát.

Fülöp Istvánné: Nekünk is legyenek számadataink, mert én Úgy érzem, hogy a Polgármester Úr
számadatokkal készült, ás mi erre nem voltunk felkészülve.
Szűcs Lajos: Kértem segítséget. A meglévő jogszabályok alapján készítettük a számításainkat.
A mai napon voltunk Jásztelek Orikormányzatánál ás a két pénzügyessel együtt végeztünk
egyeztetést a jelenleg ismert szániadatokról. Eddig semmilyen javaslatot nem kaptunk Jásztelek
Onkormányzatától.

Tóth Nóra: Most itt szembesültünk az elmondottakkal. Majd megtárgyaljuk, és erre tudunk
javaslatot mondani.
Kovács Nóra: Az előnye a miénk, de a hátránya is. A tartozást másképpen nem tudjuk
megoldani? Nincs rá más természetbeni megoldás?
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Molnár Ádám: Ha felbontjuk a megállapodást, a tartozás akkor is marad. Dc a szándékunk meg
van hozzá, hogy valahogyan segítsünk.
Tuzáné Farkas Katalin: Nem a 6 millió forinthoz ragaszkodnánk, hanem valami ellenértékhez.

Fülöp Istváimé: Abban kérjük a segítségét, hogy kapjuk időt, hogy mi is számításokat
végezzünk.

Szűcs Lajos: Ha Jásztelek marad a gesztor, akkor anyagilag nagyon jól jár. Ha felbontjuk a
megállapodást, van még utána 30 nap új szerződést kötni. Javaslom a Tisztelt
Képviselőtestületnek, hogy 2019. december 31-vel mondjuk fel a Jászteleki Közös
Önkormányzati Hivatal működésére 2013. március 1-től Jásztelek Községi Önkormányzatával
megkötött megállapodásunkat. Jászboldogháza Képviselőtestületének van-e még kérdése,
hozzászólása, véleménye?
Hegvesi József: Mennyi időre lenne szüksége Jásztelek Képviselőtestületének arra, hogy
megtárgyalják, és dönteni tudjanak? Ha most felmondjuk a szerződést, akkor újra lehet kötni?
Adjunk haladékot a döntésre.
Tóth Nóra: Jövő hét elején tudnánk újra tárgyalni és dönteni.
Dr. Dinai Zoltán: Ujra kell tárgyalni, de újra meg lehet kötni a szerződést.
Szűcs Lajos: Mi nem nyernénk a gesztorsággal, csak annyiban, hogy tudnánk pályázni. Más
haszna nem lenne. Ezért ne vegyük ezt el Jásztelek Onkormányzatától. Változott a törvény.
Jövő évtől másképpen lesz a finanszírozás. Nem azzal kell számolni, amivel eddig. Ha nem így
lenne, akkor mi is ragaszkodnánk a gesztorsághoz, de ez nem jó irány. Ezért elfogadom, hogy
Jásztelek ragaszkodik a gesztorság megtartásához.
Szűcs Lajos: Van-e javaslat?

Kovács Nóra: Van 30 nap a döntésre. Most nem tudunk dönteni. Szeretnénk pár nap haladékot,
hogy átgondoljuk.
Tóth Nóra: Polgármester Url Van-e értelme, hogy tovább tárgyaljunk?
Szűcs Lajos: Elmondtam, hogy Jásztelek Községi Onkonnányzatával szeretnénk tovább
folytatni a közös együttműködést. Bízom benne, hogy sikerül megállapodnunk, mert egymásra
vagyunk utalva. Nem fogunk tudni jobb megoldást találni.

Szűcs Lajos polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
A szünet után az ülés folytatódott tovább.

Szűcs Lajos: Jásztelek Képviselőtestületének van-e valamilyen javaslata?

Tóth Nóra: A Képviselőtestület a mai napon nem md dönteni, de szeretnénk megbeszélni a mai
napon felmerült kérdéseket, és pár napon belül Újra tudnánk tárgyalni.
Szűcs Lajos: Mikor tudunk újra tárgyalni a közös hivatal további működéséről?

Tóth Nóra: Jásztelek Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete érdemi döntést a mai
napon nem tud hozni a közös hivatal további működésével kapcsolatosan. Javaslom, hogy 2019.
november 19-én 15.00 órakor tartsunk ismét közös Képviselőtestületi ülést Jászteleken.
Szeretettel meghívjuk és várjuk Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselőtestületét.

Jásztelek Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal elfogadta Tóth
Nóra polgármester asszony által tett határozati javaslatot.
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Szűcs Lajos: Javaslom, hogy fogadjuk el Jásztelek Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének javaslatát és a jövő héten, 2019. november 19-én tartsunk közös ülést,
mert a Jászteleki közös hivatal további működésével kapcsolatos megállapodás mindkét
önkormányzat érdeke. Kérem a Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

137/201 9.(XI. 13.) Képviselőtestületi Határozat
a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal további működésének tovább tárgyalására

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy jelen ülésen a
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal további működéséről érdemi döntést nem hoz.

A hivatal további működésének tárgyalását 2019. november 19. napján 15 órától a Jászteleki
Községházán tartandó Képviselő- testületi ülésen folytatja, melyre Jásztelek Községi
Onkormányzat Képviselő- testülete meghívta Jászh3’3r~wck Községi Onkormányzat
Képviselötestületét.

Határidő: Azonnal
Felelös: Szűcs Lajos — polgármester

Ertesül: Szűcs Lajos polgármester - helyben
Tóth Nóra polgármester - Jásztelek
Dr. Dinai Zoltán jegyző - helyben

Szűcs Laios: Köszönjük szépen a meghívást. Amennyiben más kérdés nincs, akkor az ülést bezárom.
Köszönöm mindenkinek a részvételt!

(Szűcs Lajos)
polgármester

(Dr.
jegyző

‚1



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

14/2019.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésre

2019. november 13-án, szerdán délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Küzségháza emeleti Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:

1.1 Előterjesztés a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal további működésének megtárgyalására
Előad6: Szűcs Lajos polgármester — szóban

Jászboldogháza, 2019. november?.

Ito

Szűcs Lajos
polgármester



MEGÁLLAPODÁS

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL

1. ÁLTALÁNOs RENDELKEZÉSEK

Jásztelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

(székhely: 5141 Jásztelek, Szabadság Út 71., képviseletében: Tóth Nóra polgármester), és

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

(székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27., képviseletében; Szűcs Lajos
polgármester),

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 85. *-ának (1) bekezdése alapján 2013. március 01-i hatállyal
határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoznak létre.

1.1. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

A közös önkormányzati hivatal elnevezése: Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal

1.2. A közös önkormányzati hivatal székhelye és telephelyei

1.2.1. A közös önkormányzati hivatal székhelye: 5141 Jásztelek, Szabadság Út 71.

1.2.2. A közös önkormányzati hivatal telephelye:

— Jászboldogházai Kirendeltség 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

1.2.3. A székhely és ajászboldogházai telephely közvetlenül a jegyző vezetése alatt áll.

2, A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA

2.1 A megállapodás létrehozása:

2.1.1 A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek minősített
szótöbbséggel, testületenként külön-külön hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes
képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

2.1.2 A megállapodás jövőbeli, további működtetéséről az általános önkormányzati
választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselő
testületek a 2.1 .1 pont szerinti döntéssel. A hatékony együttműködés érdekében elvárt, hogy
amennyiben a további működtetést a Képviselő-testületek folytatni kívánják, az erről szóló
megerősítő döntést mielőbb közöljék a másik önkormányzattal, hogy a jogszabályban foglalt
60 napos határidőben a megállapodás megkötésre kerülhessen.

2.2 A megállapodás módosítása:

2.2.1 A megállapodás m6dosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve
a Jászboldogházai képviselő-testület a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével.
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2.2.2. A módosítási Javaslat nem érintheti az 1.1, 1.2.1 pontokat, és nem célozhatja a
Hivatal me~elölt határidőn kívüli (2.3.1 pont) megszüntetését. A módosítási javaslatot az
önkormányzatok legkésőbb 30 napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni, és a döntés
meghozataláról 15 napon belül kötelesek értesíteni a másik önkormányzatot.

2.2.3 A megállapodás módosításának minősül a csatlakozás, amelyre azonban a
vonatkozó jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját
követő hatvan napon belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell
tárgyalnia mindkét résztvevő képviselő-testületnek olyan időpontban, hogy az, az esetleges
csatlakozást a jogszabályi határidőben lehetővé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet
sor, ha a jelen megállapodás emiatt szükséges módosítását mindkét, a jelen megállapodást
megkötő önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta.

2.2.4 A megállapodás módosításának minősülő felmondásra csak az általános
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A felmondás
egyoldalú írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötő másik
önkormányzat hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő
közlést követő 15. napon hatályosul. A felmondásról szóló döntést legkésőbb az általános
önkormányzati választások napját követő 40. napig kell közölni.

2.2.5. A döntés közlésének napja az a nap, melyen a másik érintett önkormányzattal
írásban közölték azt. Amennyiben az érintett önkormányzatokkal nem azonos napon közölték
a döntést, a döntés közlésének napja az a nap, melyen az utolsó közlés megtörtént.

2.3 A megállapodás megszüntetése

2.3.1 A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselő
testületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül
állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban (illetőleg az annak
mellékletét képező közös megegyezést rögzítő megállapodás-tervezetben) foglaltakat a
megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült
jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét követő tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják.

2.3.2 Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai
szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak.

2.3.3 A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben a 2.1.1 pontban
meghatározott szabályok irányadók.

2.3.4 A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás
szerinti pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A közös Hivatal vagyongyarapodását a jelen
megállapodás megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás arányában —

pályázat esetében a vállalt saját erő arányában, - kell megosztani. Ha ez nem állapítható meg,
a vagyont - az általános önkormányzati választások évének január 1-jei - lakosságszáma
arányában kell megosztani.

3. A KÖZÖS ÖNKORI’IÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI IÉIUÉSn

3.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása

3.1.1 A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9. ~-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Jásztelek Községi
Onkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik — az alábbi pontokban
részletezett kiegészítésekkel.
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3.1.2 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal
bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról — a költségvetési rendeletüket tárgyaló
képviselő-testületi ülés előtt — külön-külön tartott testületi ülésen döntenek.

3.1.3 A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves
költségvetése Jásztelek Községi Onkormányzat költségvetésének részét képezi, melyet a jelen
megállapodásban rögzített, a Hivatal működési költségek viselésének arányára és
telj esítésének feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül.

3.1.4 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal
éves költségvetési és 3.2.4. szerinti szakmai beszámolójáról — a költségvetési
zárszámadásukat tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt — külön-külön tartott testületi ülésen
döntenek.

3.1.5 A Társuló községeket megillető további jogosultságok:

- a jegyző kinevezése során a polgármesterek jogkörét a Mötv. 83.*.b) pontja
biztosítja,

- kezdeményezési jog és javaslattételi jog illeti a Jászboldogházai képviselő-
testületet a Jászboldogháza településen működő kirendeltség működését
érintő és az irányító szerv hatáskörébe tartozó ügyekben Jásztelek Községi
Onkormányzat Képviselő-testülete számára.

- az adott település polgármesterének egyetértése szükséges az adott
településen működő kirendeltség köztisztviselője, alkalmazottja
kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, továbbá
vezetői megbízásához, vezetői megbízásának visszavonásához és
jutalmazásához.

- a Hivatal szabályzatainak irányító szerv általi elfogadása előtt
Jászboldogháza település polgármesterét véleményezési jog illeti meg.

3.2. A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyző és az aljegyző

3.2.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt közös önkormányzati
hivatal ügyrendjében meghatározott személy helyettesíti.

3.2.2. Az érintett települések polgármesterei megállapodásuk szerint, a Közös Önkormányzati
Hivatal megalakulásakor a megszűnő Jásztelek Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, Dr. Dinai
Zoltánt a Közös OnkonBányzati Hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják.

3.2.3. A jegyző a közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadási idejében fogadja az ügyfeleket
a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
szerint.

3.2.4. A közös önkormányzati hivatal jegyzője köteles a képviselő testületek ülésén részt
venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. A jegyző évente egy alkalommal a 3.1.2.
pontban meghatározottak szerint együttes ülésen beszámol valamennyi társult képviselő-
testületnek a közös önkormányzati hivatal működéséről.

3.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma

3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma:
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A Megállapodó Felek Úgy döntenek, hogy a megszűnő Polgármesteri Hivataloknál,
közszolgálati jogviszonyban álló ügyintézőket a Közös Onkormányzati Hivatal
továbbfoglalkoztatj a.

A jegyző juttatásait a két Önkormányzat % - % arányban finanszírozza.

A jegyzőn kívül:

a Jászteleki székhelyhivatal létszáma: 5 fő,

a Jászboldogházai Kirendeltség létszáma: 5 fő.

3.4. A közös önkormányzati hivatal feléDítése

3.4.1. A közös önkormányzati hivatal egységes, a szervezeti és működési szabályzatában
megállapított felépítésben működik.

3.4.2. A közös önkormányzati hivatal Jászboldogháza településen állandó kirendeltséget
működtet, melyek munkarendj e megegyezik a közös önkormányzati hivatal munkarendj ével.

3.4.3. A kirendeltségen biztosítani szükséges a nagy ügyfélforgalommal járó ügytípusok
ellátását, különösen:

- szociális és gyermekvédelmi ügyek,

- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció,

- anyakönyvi, hagyatéki ügyek,

- pénztári ki-, befizetések

- adóigazgatási ügyek.

3.4.4. A kirendeltségen biztosítani szükséges a képviselő-testület tevékenységéhez
kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását.

3.4.5. A 3.4.3 -3.4.4. pontokban fel nem sorolt ügytípusok a munkaszervezés célszerűségét
figyelembe véve elláthatók a székhelyen és a kirendeltségen is. Ennek részletezését a közös
önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS,
VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI

4.1. A közös önkormányzati hivatal költséavetéséhez való hozzájárulás

4.1.1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik,
a hivatali feladatellátásra használt helyiségek dologi kiadásai) az állam - az adott évi központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott
feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e célra
elkülönített számlájára folyósít.

4.1.2. Az állami normatíva a társuló önkormányzatok között — a jegyző foglalkoztatásának
költségei elkülönítése után — lakosságszám-arányosan kerül elszámolásra. Az egyes
önkormányzatokat illető keret tekintetében az egyes önkormányzatok a jegyző szakmai
javaslatainak figyelembe vételével, a megállapodásban jóváhagyott létszámkereten belül
gazdálkodnak. Az egyes településekre jutó normatívából a kirendeltségeken
foglalkoztatottakhoz kapcsolódó személyi kiadásokat kell fedezni.

4.1.3. A normatívával nem fedezett személyi kiadásokhoz az önkormányzatok
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lakosságszáin- arányosan, Saját bevételük terhére járulnak hozzá.

4.1.4. A normatívával nem fedezett, kirendeltség szerint elkülöníthető költségekhez, az
önkormányzatok saját bevételeik terhére járulnak hozzá. A felmerülő dologi kiadásokat az az
Onkormányzat viseli amely kirendeltségén a költség felmerül.

4.1.5. A közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok vállalják,
hogy a 4.1.2. pont szerinti összegeket saját költségvetésükbe betervezik, valamint a közös
hivatal költségvetésében elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének 1/12 részét
minden hónap 30. napjáig átutalják Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal számlájára.

4.1.6. Felek megállapodnak, hogy minden évben a pénzügyi beszámoló benyújtásának
határidejéig elszámolnak az előző évi hozzájárulásokkal. Jásztelek Községi Onkormányzat e
határidőig az elszámolást írásban eljuttatja Jászboldogháza önkormányzata részére. Felek
kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás
kézhezvételétől számított 30 napon részükről megtörténik.

4.1.7. A 4.1. pont szerinti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az adós
önkormányzat — a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő — késedelmi kamattal növelt
összeget tartozik megfizetni. Ez esetben a késedelmes teljesítést sérelmező önkormányzat
polgám~estere a nem teljesítő önkormányzatot felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a
felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati napján jogosult inkasszó
benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben.

4.2. A közös önkormányzati hivatal va2yoni viszonyai

Ingatlanok használatba adása

4.2.1. A székhelyen és telephelyeken a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására
használt ingatlanok, ingóságok a közös önkormányzati hivatalt fenntartó
önkormányzat tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös
önkormányzati hivatal használatába adnak. Az ingatlanok beruházási és felújítási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.

4.2.2. Közös Önkormányzati Hivatalnak és a Kirendeltségnek helyet adó épületek
karbantartási, javítási, állagmegóvási, átalakítási, továbbá közüzemi szolgáltatók
(áram, gáz, víz, csatorna, egyéb fűtés, hulladékszállítás, kéményseprési) díjait az
ingatlan fekvése szerinti Onkormányzat fizeti. Társuló felek megállapodnak
továbbá abban, hogy a takarítói és kézbesítői feladatokkal megbízott dolgozó
költségeit szintén az ingatlan fekvése szerint illetékes Onkormányzat biztosítja. A
Közös Hivatal mííködése érdekében, bármelyik kirendeltségen felmerülő bútorzat,
informatikai és irodai eszközök beszerzése az ingatlan fekvése szerinti
önkormányzat költségvetését terheli.

Ingósá~ok használatba adása

4.2.3. A tulajdonos önkormányzatok, 2013. március 01. napjától kezdődően a közös
önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja a közös önkormányzati hivatali
feladatok ellátásához szükséges ingó vagyont.

4.2.4. Az ingyenes használatba adott ingóságok 2013. március 01. napjától a közös
önkormányzati hivatal önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek. A használatba adás
ingyenes és a jelen megállapodás szerinti közös hivatali feladatellátás időtartamára
szál.
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5. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA

5.1. A Hivatal
hivatali munka
előírások betartását.

megfelelően.

5.3. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő
képviselő-testületi döntések nyilvánosságának biztosítása a jegyző
feladata. A jegyző a határozatok nyilvánosságáról a nyilvános ülések
j egyzőkönyveinek elérhetővé tételével, a rendeletek nyilvánosságáról
kihirdetésükkel gondoskodik az egyes önkormányzatok szervezeti és működési
szabályzatainak előírásai szerint’

6.1. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben mindkét fél polgármestere jogosult
egyeztető tárgyalást összehívni mindkét, jelen megállapodást jóváhagyó önkormányzat
székhelyére. Az egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül, melynek elkészítéséről a
tárgyalást összehívó polgármester köteles gondoskodni és köteles azt legkésőbb a tárgyalástól
számított öt munkanapon belül mindegyik jelen megállapodást jóváhagyó fél
polgármesterének megküldeni.

6.2. Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezetett és ennek alapján jelen
megállapodás módosítása szükséges, úgy Jásztelek Község Polgármestere az emlékeztető
általa történő kézhezvételét követő harminc napon belül köteles a megállapodás módosításáról
készült előterjesztést Jásztelek Községi Onkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszteni,
továbbá köteles ugyanezen határidőn belül Jászboldogháza polgármestere számára
megküldeni, aki a kézhezvételt követő tizenöt napon belül köteles azt saját képviselő-testülete
elé jóváhagyásra beterjeszteni.

6.3. Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal
kötelesek egyeztetni, a 6.1-6.2. pontokban foglaltak szerint. Amennyiben az egyeztetés
összehívására vonatkozó jogával egyik önkormányzat polgármestere sem él a vitás kérdés
felmerülésétől számított harminc napon belül, úgy Jásztelek Község Polgármestere köteles az
egyeztető tárgyalást Jásztelek Községi Onkormányzat székhelyére összehívni.

6.4. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita
elbírálására kikötik a Jászberényi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét.

működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és
átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi

5.2. A közérdekű adatok nyilvánosságának
feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik
Működési Szabályzatának rnggelékét képező, a
kötelezettségének teljesítéséről szóló

biztosításával kapcsolatos
a Hivatal Szervezeti és

közérdekű adatok közzétételi
szabályzatban foglaltaknak

5.4. A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő,
közérdekű információk, közzétételek és hirdetmények
hozatalával kapcsolatos döntéshozók és felelősök az egyes
Ezen információk nyilvánosságra hozatalának rendje főszabály
egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való közzététel; az
biztosított további közzétételi helyekről (p1. honlap, helyi
egyéb hirdetőtáblák, stb.) az egyes önkormányzatok szervezeti
szabályzatai rendelkeznek.

6. ZÁRó ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

önkormányzati
nyilvánosságra

polgármesterek.
szerint az

ezen felül
sajtótermék,

és működési
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6.5. Jelen megállapodás mindkét, a megállapodást megkötő önkormányzatának képviselő-
testülete általi elfogadását és azok polgánnestereinek aláírását követően, 2013. március 01.
napján lép hatályba.

6.6. Amennyiben az állami támogatás a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez nem
elegendő, úgy a tag önkormányzatok a hiányzó forrást az általános önkormányzati választások
évének január 1-jei települési lakosságszám arányában biztosítják. Atmeneti szabályozásként
2013-14. évben a 2012. január 1-jei lakosságszám az irányadó.

6.7. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás
tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös hivatal
jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy méltányosságát
megkérdőjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják.

6.8. Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a
képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében
helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.

Jászboldogháza,~~,~~Q

Szűcs jos
polgármester polgármester

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

ZÁRADÉK:

Jelen Társulási Megállapodást

Jásztelek Község Önkormányzatának
önkormányzati határozatával,

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
önkormányzati határozatával,

fogadta el.

A megállapodást a Képviselő-test-íjleti döntések értelmében ellenjegyzem:

Jásztelek, 2013. február

Dr. Di~[ZoItá

jegyző

Jásztelek Községi Önkorm~

Jásztelek, 2013. február

Tóth Nóra

Jásztelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete 3/2013. (11.13.)

Képviselő-testülete 1/2013. (11.04.)

Jászboldogháza Községi Önkormányzat



Jászboldogháza Község Polgármesterétől
5144 Jászboldogháza Rákóczi Út 27.
Tel: 57-460-011, Fax: 57-460-012
E-mail: yolgarmester(ü~jaszbo1doflaza.hu

JBI-1/161312019.

Jásztelek Községi Önkormányzat
Tóth Nóra polgármester részére

5141 Jásztelek
Szabadság út 71.

Tisztelt Polgármester Asszony!

TárRy: Meghívó

Ezúton tisztelettel meghívom Jásztelek Község Önkormányzatának Képviselőtestületét 2019.
november 13-án 15.00 órára Jászboldogháza Községháza emeleti tanácskozó termében
tartandó közös Képviselőtestületi ülésre.

Napirend; Előterjesztés a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal további működésének
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

A napirend fontosságára való tekintettel feltétlen számítunk pontos megjelenésükre.

Jászboldogháza, 20~9. november?.

Tisztelettel:

Szűcs Lajos
polgármester

Értesülnek: ..

1.! Jásztelek Községi Onkormányzat Tóth Nóra polgármester - jasztelek@vnet.hu
2.1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Dr. Berkó Attila kormánymegbízott
titkarsag~jasz.gov.hu
3./ Pécs János Országgyűlési Képviselő - pocs.janos~tidesz.hu
4.! Irattár
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI ÍV
Jászboldogháza, 2019. november 13.
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1. Joó-Kovács Balázs

2. Fajka Gábor

3. Hegyesi József

4. Szendrei Péter

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert

7. Szűcs Lajos polgármester

8. Dr. Dinai Zoltán jegyző

10. .tOt~.t~?.V-#
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13. T.~RD
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Jászboldogháza, 2019. 11. 13..


