Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6513 Dunafalva, Kossuth u. 4.
T./F.: 69/332-101
E-mail: dfalvhiv@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2013. január 10-én, a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5
képviselőből 5 jelen van. A polgármester elmondja, hogy azért került sor rendkívüli ülés összehívására, mert a múlt
év végén elfogadott alapító és megszüntető okiratokkal kapcsolatosan az Államkincstár hiánypótlási felhívást
küldött. A polgármester javaslatot tesz a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Napirend:
1. A Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség megszüntető okiratának módosítása
Előadó: polgármester
2. A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: polgármester
1. napirendi pont
A polgármester átadja a képviselőknek a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség megszüntető okiratának módosításáról
szóló előterjesztést és szóban is ismerteti az Államkincstár által szükésgesnek tartott módosításokat.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
1/2013.(I.10.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle és Dunafalva Községi
Önkormányzatok Körjegyzősége megszüntető okiratát módosítja és a jelen határozat 1. számú melléklete
szerinti módosító okiratot valamint a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű megszüntető okiratot
adja ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító és az egységes szerkezetű megszüntető okirat
aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a költségvetési szerv törzskönyvi
nyilvántartásának módosítását kezdeményezze és az egységes szerkezetű megszüntető okiratot a MÁK
részére megküldje.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
1. számú melléklet a 1/2013.(I.10.)önkormányzati határozathoz

Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
MEGSZÜNTETŐ OKIRATÁNAK
1. számú módosító okirata
A Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Szeremle és Dunafalva Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületei által, 2012. december 10-én kiadott megszüntető okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 14.§-ának megfelelően az
alábbiak szerint módosítja:
A módosítás oka: a Magyar Államkincstár 03-TNY-1398-2/2012-760962 számú hiánypótlási végzésében
foglaltaknak való megfeleltetés
1. Az alapító okirat 1. pontjának utolsó monda helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Szakágazat száma: 841105”
Szeremle, 2013. január …
Varga György
Szeremle Község Polgármestere

Magosi György
Dunafalva Község Polgármestere

2. számú melléklet a 1/2013.(I.10.)önkormányzati határozathoz

Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
MEGSZÜNTETŐ OKIRATA
Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 11.§ (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 14.§-ának megfelelően 2012. december 31-i hatállyal az alábbi
megszüntető okiratot adják ki:
1. A megszűnő költségvetési szerv:
Neve: Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
Székhelye: 6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
Költségvetési törzsszáma: 760962
Szakágazat száma: 841105
2. A megszüntetésről döntő, alapítói jogokkal felruházott irányító szerveinek neve, címe:
Szeremle Községi Önkormányzat
6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
Dunafalva Községi Önkormányzat
6513 Dunafalva, Kossuth u. 4.
3. A megszüntetés oka, módja, időpontja:
Megszüntetés oka: a törvény erejénél fogva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 146/D.§ (2) bekezdése alapján
Megszünés időpontja: 2012. december 31.
Megszűnés módja: átalakítás – beolvadás
4. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása
A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát 2013. január 1. napjától a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
látja el. A feladatok ellátásához szükséges vagyon a Szeremle Községi Önkormányzat és a Dunafalva Községi
Önkormányzat tulajdonaként biztosított, melynek használatára a társult önkormányzatok közötti megállapodás
valamint az önkormányzatok vagyonrendeleteinek szabályai az irányadóak.
5. Kötelezettségvállalás, jogutódlás, rendelkezés tartozásról, többletről
Az intézmény előirányzatai 2012. december 31. napjával zárolásra kerülnek.
A megszüntetést követően a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Szeremlei Közös Önkormányzati
Hivatal tekintendő jogutódnak.
A költségvetési szerv elismert, nem vitatott pénz- illetve pénzben kifejezett tartozásai, többletei tekintetében a
Szeremle Községi Önkormányzat a 2012. évi zárszámadás keretében elszámol a Dunafalva Községi Önkormányzat
felé.
6. A foglalkoztatottak kapcsolatos munkáltatói intézkedések
A megszűnő intézmény alkalmazottjait 2013. január 1. napjától a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
áthelyezéssel, jogviszonyuk változatlanul hagyása mellett továbbfoglalkoztatja.
7. A megszűnő költségvetési szerv kinevezett vezetőjével kapcsolatos rendelkezés
A Mhötv. „Átmeneti rendelkezések”146/C.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó önkormányzatok polgármesterei az
Mhötv. 83. b) pontjának megfelelő eljárásban megállapodtak, mely szerint a megszűnő körjegyzőség körjegyzőjét a
közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják.
Hatálybalépés időpontja:

2012. december 31.

Szeremle, 2013. január ….
Varga György
Szeremle Község Polgármestere

Magosi György
Dunafalva Község Polgármestere

2. napirendi pont
A polgármester átadja a képviselőknek a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására
vonatkozó előterjesztést és szóban is ismerteti a Kincstár által szükségesnek tartott módosításokat, külön kimelve
azt, hogy a dunafalvi önkormányzatnak már nincs irányítói jogköre a hivatal tekintetében mint ahogy az korábban

volt.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
2/2013.(I.10.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát módosítja és a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti módosító okiratot valamint a 2.
számú melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító és az egységes szerkezetű alapító okirat
aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a költségvetési szerv törzskönyvi
nyilvántartásának módosítását kezdeményezze és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK részére
megküldje.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
1. számú melléklet a 2/2013.(I.10.)önkormányzati határozathoz

Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
1. számú módosító okirata
A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
által, 2012. december 10-én kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§
(5)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
A módosítás oka: a Magyar Államkincstár 03-TNY-1399-2/2012-804480 számú hiánypótlási végzésében
foglaltaknak való megfeleltetés
1. Az alapító okirat 1. pontjának utolsó monda helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Szakágazat száma: 841105”
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Alapító és irányító szerveinek neve, címe:
2.1. Alapító szervei:
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6513 Dunafalva, Kossuth u. 4.
2.2. Irányító szerve és annak vezetője:
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
Az irányító szerv vezetője: Szeremle Község Polgármestere”
3. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. Típus szerinti besorolása:
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó (gazdálkodó egység nélkül)
Jogállása: önálló jogi személy”
Szeremle, 2013. január …
Varga György
Szeremle Község Polgármestere

Magosi György
Dunafalva Község Polgármestere

2. számú melléklet a 2/2013.(I.10.)önkormányzati határozathoz
SZEREMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei az önkormányzatok működésével, a
polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására, az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mhötv.) 42.§ 7. pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (.§
(5)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§ (1)-(2)bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően az alábbi alapító okiratot

adják ki:
1. A költségvetési szerv:
Neve: Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
Rövidített név: Szeremlei Hivatal
Székhelye: 6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
Költségvetési törzsszáma:
Szakágazat száma: 841105
2. Alapító és irányító szerveinek neve, címe:
2.1. Alapító szervei:
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6513 Dunafalva, Kossuth u. 4.
2.2. Irányító szerve és annak vezetője:
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
Az irányító szerv vezetője: Szeremle Község Polgármestere
3. Átalakítással kapcsolatos adatok
3.1. Jogelőd
neve: Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség
létrehozásáról rendelkező határozat: 1/2005.(VIII.15.)EKT határozat
alapításának időpontja: 2008. január 1.
megszüntetésének módja: átalakítás - beolvadás
4. Fenntartója: Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6513 Dunafalva, Kossuth u. 4.
a 2012. december 10-én jóváhagyott megállapodásban foglaltak szerint.
5. Működési területe: Szeremle és Dunafalva községek közigazgatási területe
6. Telephely:

neve: Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal Dunafalvi Kirendeltség
címe: 6513 Dunafalva, Kossuth L. u. 4.
típusa: állandó jellegű hivatali kirendeltség

7. Jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
7.1. Közfeladata: Az Mhötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint
az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
7.2. Alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja az Mhötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Szeremle és Dunafalva községek vonatkozásában. A közös hivatal feladatait
részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Dunafalva településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység
végzésére.
7.3. Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8. Típus szerinti besorolása:
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó (gazdálkodó egység nélkül)
Jogállása: önálló jogi személy
9. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841133 Adó- illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
10. Kisegítő, vállalkozási tevékenység, szervezeti egység
A költségvetési szerv kisegítő illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
11. A hivatali feladatellátáshoz biztosított vagyon:
A fekvés szerinti önkormányzat tulajdonában lévő és a költségvetési szerv ingyenes használatába adott,
korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon:
Székhely épülete
6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
Kirendeltség épülete 6513 Dunafalva, Kossuth u. 4.,
továbbá a jogelődtől vagyonleltár szerint átvett és nyilvántartott tárgyi eszközök.
A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog:
A vagyontárgy fekvése szerint Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletekben, valamint a társulási megállapodásban foglaltak szerint.
12. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés:
A feladatellátás tekintetében a felsorolt szakfeladatokon a bevételek és a kiadások különbözeteként megállapított
hiány/többlet lakosságszám arányosan kerül felosztásra a társult önkormányzatok között a Szeremlei Közös
Önkormányzati Hivatal jóváhagyott költségvetése alapján, a társulási megállapodásában foglaltak szerint.
A költségvetési szerv költségvetése és zárszámadása a gesztor Szeremle Községi Önkormányzat költségvetésében
és zárszámadásában külön címen, elkülönítetten kap helyet.
13. Költségvetési szerv vezetőjének (jegyzőjének) kinevezési rendje:
A Mhötv. „Átmeneti rendelkezések”146/C.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó önkormányzatok polgármesterei az
Mhötv. 83. b) pontjának megfelelő eljárásban megállapodtak, mely szerint a megszűnő körjegyzőség körjegyzőjét a
közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják.
Az átmeneti időszakon túl a jegyzőt az Mhötv. 82.§ (1) bekezdése szerint pályázat alapján a székhely település
polgármestere nevezi ki az Mhötv. 83.§ b) pontja szerinti eljárásban, a polgármesterek lakosságszám arányos
többségi döntése alapján.
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony).
Hatálybalépés időpontja:

2013. január 1.

Szeremle, 2013. január 10.
Varga György
Szeremle Község Polgármestere

Magosi György
Dunafalva Község Polgármestere

A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti.
kmf.
Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző

