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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.október 25.-én
19.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bátyi József polgármester, képviselők: Bátyi János, Czifra József, Pál Lajos,
Várszegi Imre, Blaskó Imréné jegyző.
Bátyi József polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes 4 fő képviselő és a polgármester jelenlétével.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Czifra József és Várszegi Imre
képviselőket javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőjének, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogad.
A polgármester javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra, megkérdezi, van-e javaslat új
napirendi pont felvételére.
A Képviselők részéről nem volt javaslat új napirendi pontra.
Javasolt napirend:
1. Közös Hivatal létrehozásában döntéshozatal
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontot változtatás nélkül elfogadta.
Napirend tárgyalása:
1. Közös Hivatal létrehozásában döntéshozatal
Bátyi József polgármester: A napirendi pont tárgyában történő mielőbbi döntéshozatal miatt
rendkívüli ülés összehívását tartottam indokoltnak. Meghívás minden képviselő esetében
telefonon történt. Az október 17.-én Galgagyörkön 3 település – Püspökhatvan, Galgagyörk,
Váckisújfalu – képviselő-testületével megtartott közös testületi ülés tulajdonképpen egy közös
gondolkodás volt a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban. Képviselő-testületünk korábbi
ülésen hozott döntésének megfelelően igyekeztem azt az álláspontot képviselni, hogy két
település – Galgagyörk és Püspökhatvan – hozzon létre egy közös hivatalt. A beszélgetés
során azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a másik két település az egy éve közöttük
működő korjegyzőségben nagyon jól együtt tudtak működni, ezért nem szívesen válnának
szét, és Váckisújfalu nem szeretne más településhez csatlakozni. A közös testületi ülésen
döntést semmiben sem hoztunk, az ülést azzal zártuk, hogy a polgármesterek az ülést követő
néhány napon belül tartanak még egy egyeztető tárgyalást, s azt követően Püspökhatvan
képviselő-testülete is döntést hoz, hogy ragaszkodik-e továbbra is ahhoz, hogy két településsel
legyen közös hivatal, vagy pedig elfogadjuk Váckisújfalu tagságát is.
Az egyeztető tárgyalást megtartottuk, úgy érzem a lényeges kérdésekben egyezségre
jutottunk. Elfogadtuk mindannyian azokat az alapelveket, hogy:

-

-

Püspökhatvan székhellyel 2013. január 1. napjától alkotunk közös hivatalt
A jelenlegi galgagyörki jegyző kapjon kinevezést a közös hivatal jegyzőjének,
A püspökhatvani jelenlegi jegyző aljegyzői kinevezést kapjon
Kirendeltség működjön mindkét társtelepülésen
Az alapelveken ebben az önkormányzati ciklusban nem változtatunk.
A hivatalban alkalmazásra kerülő hivatali létszám azonos a jelenlegi létszámmal, tehát
12 fő összesen, ez a létszám megegyezik a jelenleg törvénytervezetben rögzített
javasolt létszámmal
Jeleztem, hogy a közös hivatal pénzügyi adminisztrációjához + támogatásra tartunk
igényt.

Galgagyörk önkormányzata megbízásos jogviszonyban áll egy ügyvéddel, akit megbíztak a
megállapodás megszerkesztésével.
A képviselő-testület hosszasan tárgyalt a napirendi témában, érdemi hozzászólás nem volt,
inkább csak álláspontok egyeztetése, majd döntést hozott egyhangúlag 5 igen szavazattal az
alábbiak szerint.
55/2012. /10. 25./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013.
január 1. napjával közös hivatalt hoz létre Galgagyörk és Váckisújfalu településekkel az
alábbiak szerint:
-

-

Székhelytelepülés Püspökhatvan
Jegyzői kinevezést a jelenlegi galgagyörki jegyző, aljegyzői kinevezést a jelenlegi
püspökhatvani jegyző kapjon
Galgagyörk és Váckisújfalu településen kirendeltség működjön
Az alkalmazásra kerülő köztisztviselők létszáma: 12 fő
A finanszírozás terén elsődlegesen az állami finanszírozás a működtetés alapja,
amennyiben a működés költségei meghaladják az állami finanszírozás összegét, úgy
az egyes önkormányzatok lakosságszám arányában járuljanak hozzá a
többletfinanszírozáshoz.
A kirendeltségek működtetését az önkormányzatok településenként biztosítsák.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben indokoltnak tartja, további
tárgyalások folytasson. A társulási okirat tervezetét képviselő-testületi ülés napirendjeként
meg kívánják vitatni.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Más napirend nem volt a polgármester 20.15-kor lezárta az ülést.
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