Jegyzőkönyv
Készült:

2013. február 27-én 800 órai kezdettel megtartott együttes rendkívüli
ülésen.

Napirendi pontok:
1. Előterjesztés közös hivatal létrahozásáról és feltételrendszeréről
Előadó: Magyar Sándor polgármester

Határozatok: 15-16/2013. (II.27.)
HATÁROZAT:
15/2013. (II.27.) számú határozat
Közös Önkormányzati Hivatal működésére megállapodás elfogadása
16/2013. (II.27.) számú határozat
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
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Jegyzőkönyv
Készült:

2013. február 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli
együttes ülésen.

Jelen vannak:

Jelenléti év szerint

Szólláth Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Javasolja, mivel sokan csak
látásból ismerik egymást, vagy most találkoznak először, mindenki mutatkozzon be.
A jelenlévők bemutatkozása után megállapítja, hogy Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes.
Takács József polgármester megállapítja, hogy Újtikos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete határozatképes teljes létszámmal.
Mikó Zoltán polgármester megállapítja, hogy Tiszagyulaháza Község
Önkormányzat Képviselő-testülete két fő hiányzásával, három fő jelenlétével
határozatképes.
Magyar Sándor polgármester megállapítja, hogy Folyás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete egy fő hiányzásával, négy fő jelenlétével határozatképes.
Szólláth Tibor polgármester megszavaztatta a napirendek elfogadását, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyét. A hajdúnánási Képviselő-testület megtárgyalta és
döntött az ő első napirendi pontjukról, ezután került sor a közös hivatal létrehozására
vonatkozó előterjesztés megtárgyalására.
1. Előterjesztés közös hivatal létrahozásáról és feltételrendszeréről
Szólláth Tibor polgármester elmondja, hogy az elmúlt ülésen már ismertette
álláspontját. Erőltetni az együttműködést nem kívánja. Ha a három település úgy
látja, hogy a települések számára ez egy előnyös együttműködés lehet, azt
támogatja. A költségvetésből pénzt átadni a működésre nem feltétlenül tudnak, a
szakértelemmel szívesen támogatja az együttműködést. Ha a feltételek tisztázottak,
nem lehet probléma az együttműködéssel. A feladat súlya Jegyző Úr vállát fogja
nyomni. Átadja a szót Takács József polgármesternek.
Takács József polgármester megköszöni a szót. Javaslatot tesz a napirendi pont
elfogadására. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés közös hivatal létrehozásáról és
feltételrendszeréről szóló napirendi pont elfogadásáról, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi
pontot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Elmondja, hogy az elmúlt évben már tudták a lakosságszám miatt, hogy közös
hivatalt kell létrehozni, el is kezdődtek a megbeszélések, a puhatolózások. A
feltételeket, adottságokat, lehetőségeket figyelembe véve arra jutottak, hogy a
Hajdúnánással közösen létrehozott hivatal a legmegfelelőbb megoldás.
Természetesen ezt az egyenlő partnerek társulásával tudják elképzelni. Nem kíván
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plusz forrást Hajdúnánástól a közös hivatal működéséhez. A szakmai segítség
felajánlását megköszöni, azzal kívánnak is élni. Átadja a szót Mikó Zoltán
polgármesternek.
Mikó Zoltán polgármester kéri a napirendi pont elfogadását. Megállapítja, hogy
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontot
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a közös hivatal
létrehozásáról és feltételrendszeréről szóló napirendi pontot.
Elmondja, hogy két polgármester kollegája már elmondta, amit mondani szeretett
volna, és valószínűleg a folyási polgármesteri is el szeretett volna mondani. A járási
hivatal létrehozásával született meg az a gondolat a sok-sok alternatíva közül, hogy
szorosabbra lehetne húzni a kapcsolatot Hajdúnánással. Bízik ebben a
kapcsolatban, Hajdúnánás szakmai, és nyilván nem anyagi segítségében. Átadja a
szót Magyar Sándor polgármesternek.
Magyar Sándor polgármester kéri, hogy aki a közös hivatal létrehozásáról és
feltételrendszeréről szóló napirendi pontot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi
pontot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot
elfogadta.
Elmondja, hogy szeretne néhány mondatot szólni a közös hivatal létrehozásáról. Két
fontos tényező volt, ami befolyásolta a közös hivatal létrehozását. Az első az anyagi,
második a feladatellátás minősége. Elsődlegesen a feladatellátás minőségét tartotta
nagyon fontosnak, majd másodsorban azt, hogy mekkora az a forrás, mely
rendelkezésre áll a közös hivatal fenntartására. Folyás eddig körjegyzőségben volt
Újszentmargitával, látták azt, hogy mit jelent, ha egy felkészült szakmai stáb vezet
egy körjegyzőséget vagy közös hivatalt. Megnyugtató számára, hogy a hajdúnánási
hivatal dolgozói fogják ellátni a feladatokat. Folyás a járás legkisebb települése. Az
együttműködés, ami a startmunka mintaprogramon keresztül is működik majd, akár
példaértékű is lehet. Bízik abban, hogy sikeres és gyümölcsöző lesz az
együttműködés.
Szólláth Tibor polgármester elmondja, hogy a bizottságok is megtárgyalták az
előterjesztést. Kéri, hogy ismertessék az álláspontjaikat.
Dr. Kiss Ágnes a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, apró módosításokat kértek, hogy vezessék át. A
bizottság teljes létszámmal egyöntetűen támogatja a javaslatot.
Buczkó József a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy többségi
támogatás mellet a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szabóné Marth Éva Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke elmondja, hogy a
bizottság négy egyhangú döntéssel javasolja elfogadni az előterjesztést.
Kovács Zsolt Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy
egyhangúlag elfogadta a bizottság az előterjesztést.
Szólláth Tibor polgármester megkérdezi, van-e kérdés az előterjesztéssel
kapcsolatban.
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Szabóné Marth Éva képviselő elmondja, hogy fontosnak tartaná, hogy Jegyző Úr
elmondja, hogyan is kell elképzelni a közös hivatal működését, mivel bizottsági
üléseken a tagok részéről is számtalan kérdés hangzott el róla. Átadja a szót Jegyző
Úrnak a közös hivatal működéséről való tájékoztatásra.
Dr. Kiss Imre jegyző a bizottsági üléseken felmerülő kérdésekről röviden
tájékoztatást ad. A képviselő-testületek közel fél éves tárgyalás végére tehetnek
pontot a mai döntéssel. A jogszabályi változások indították el a folyamatot.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat korábban is nyitott volt mindenfajta
együttműködésre, és tette ezt a közös hivatal létrehozásával is. Kérdésként felmerült
az önkormányzatok és polgármesteri hivatalok függetlensége. Természetesen az
önkormányzatok és annak képviselő-testületei továbbra is önállóan és függetlenül
működnek. A polgármesteri hivatalok és a körjegyzőségek szűnnek meg, mint az
önkormányzat munkaszervezete. A továbbiakban egy hivatalról fogunk beszélni,
amelynek a székhelytelepülésen kívül három kirendeltsége lesz. Bízik abban, illetve
mind a négy polgármester részéről elvárásként fogalmazódott meg, hogy ez a
lakosság, illetve az ügyfelek részére egy olyan szintű minőségi javulást eredményez,
ami kézzelfogható, illetve semmiképpen ne jelentse azt, hogy a nagyobb rendszer
rugalmatlansága miatt, az ügyfelek és a lakosság ebből bármit is észrevegyen. Az
előkészítés folyamán, a napi működés megbeszélései során már ebben az irányban
gondolkodtak, s véleménye szerint ebben az irányban is tudnak majd továbbhaladni.
Elmondja, hogy évente egy alkalommal a költségvetés elfogadásakor kerül sor
együttes ülésre megtartására. Jogszabályból eredő határidő miatt ez az
együttműködés első körben a következő önkormányzati választások megtartásáig
szólhat. Természetesen a további együttműködésnek akadálya nincs, viszont ez az
időszak alkalmas lehet mindenkinek arra, hogy eldöntse, ebben a formában ez az
együttműködés számára megfelelő-e, teljesíti-e az elvárásokat. Azt ígéri, hogy a
hajdúnánási polgármesteri hivatal részéről rendelkezésre álló minden szakemberrel
azon lesznek, hogy a közös hivatal megfelelő minőségben, és az elvárt feladatoknak
eleget téve fog működni.
Szólláth Tibor polgármester megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás
előterjesztéssel kapcsolatban. Átadja a szót Oláh Miklós képviselőnek.
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Oláh Miklós képviselő elmondja, hogy a városfejlesztési bizottsági ülésen, mikor
még kevesebb információ állt rendelkezésre, Hajdúnánás érdekeit nézve,
tartózkodott attól, hogy elfogadja a döntést a közös hivatal létrehozásról. A testületi
ülés előtt megkereste Mikó Zoltán polgármester urat, akivel régi ismerősök.
Polgármester úr meggyőzte, hogy ez egy jó megoldás az ő települése számára, és
arról is meggyőzte, hogy ami az ő településén élők számára fontos, az nem jelent
többletterhet. Megváltoztatta véleményét, és támogatja a közös hivatal létrehozását.
Dombi György képviselő elmondja, hogy a városfejlesztési bizottság ülésén vetette
fel azt a kérdést vagy észrevételt, hogy a lakosok mennyire fogják azt észlelni a
közös hivatal felállítását. Ismerve a településeket, tudja azt, hogy a közlekedés elég
nehézkes, a buszok elég ritkán járnak. Megnyugtató választ kapott a Jegyző Úrtól,
hogy ezt problémát tudják kezelni, az ügyfélfogadás továbbra is az adott településen
lesz, megfelelő színvonalon fogják ellátni a lakosokat. Kéri a polgármester urakat,
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hogy amennyiben tudnak hatni a közlekedési társaságokra, akkor járjanak közben
annak érdekében, hogy a buszok sűrűbben járjanak.
Szólláth Tibor polgármester elmondja, hogy alapvetően akkor jó a működés, ha a
lakosok nem vesznek észre semmit. Mivel 2013. január 1-től Hajdúnánás város járási
székhely, önmagától fog a Volán járatokat indítani. A törvényből levezethetően
előírás, hogy minden székhely település a hozzá tartozó települések irányából
megközelíthető legyen. Nem az a cél, hogy itt kapják meg az adott szolgáltatást,
hanem az, hogy továbbra is a saját településükön, abban a hivatalban kapják meg
ezeket a szolgáltatásokat, ahol eddig is kapták.
További észrevétel, kiegészítés nem hangzott el. Kéri a képviselő-testületet, hogy
elsőként Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatal megszűntető okiratának
elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak. Megállapítja, hogy a Hajdúnánási Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a határozati javaslatot elfogadta.
Másodikként kéri, hogy a képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról kézfeltartással
szavazzon. Megállapítja, hogy a Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
Harmadik határozati javaslat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának elfogadásáról. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Hajdúnánási
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a határozati javaslatot elfogadta. Átadja a szót Takács József
polgármesternek.
Takács József polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki az Újtikos
Tiszagyulaháza Körjegyzőség megszűntető okiratának elfogadásával egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadta.
Átadja a szót Mikó Zoltán polgármesternek.
Mikó Zoltán polgármester elmondja, hogy szintén három határozat hozatalra van
szükség. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az Újtikos-Tiszagyulaháza
Körjegyzőség megszűntető okiratának elfogadásával egyetért, az kézfeltartással
szavazzon. Megállapítja, hogy Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadta.
Közvetkező határozati javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és
működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról. Kéri, hogy aki az előterjesztés
elfogadásával
egyetért,
kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítja,
hogy
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadta.
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Harmadik határozati javaslat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának elfogadása. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés
elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadta. Átadja a szót Magyar Sándor polgármesternek.
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a Folyás és Újszentmargita
Körjegyzőségének megszűnését Újszentmargitán együttes ülésen fogják kimondani.
Most két határozati javaslatot kell elfogadni. Először a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról kell dönteni.
Kéri, hogy aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést
elfogadta és meghozta a következő határozatát:
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2013. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közös
Önkormányzati Hivatal működtetésére vonatkozó megállapodás tervezetet és az
alábbi döntést hozta:
1., A Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 84.-85.§ -ai alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre 2013.
március 01. napjával Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testületével.
2., A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére vonatkozó
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
3., A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
4., A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 2013. március 01.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Megállapodás
Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére
Mely létrejött
Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) képviseli: Szólláth Tibor polgármester-,
Folyás Község Önkormányzata (4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz.) - képviseli:
Magyar Sándor polgármester-
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Újtikos Község Önkormányzata (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.) - képviseli:
Takács József polgármester-,
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73.
sz.) -képviseli: Mikó Zoltán polgármester
(továbbiakban együtt: Önkormányzatok)
között a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására az alábbi feltételekkel:
1./ A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának célja:
Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármesterek vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXI törvény
(továbbiakban: Mötv.) 84.-85.§-ai alapján 2013. március 1-jétől kezdődően
határozatlan időre.
2./ A közös önkormányzati hivatal elnevezése, címe, a kirendeltségek:
Elnevezése : Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye:
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a székhelyen kívül minden
önkormányzat közigazgatási területén kirendeltséget működtetnek. Ennek
megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségei:
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltsége
4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltsége
4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.
Hajdúnánási
Közös
Önkormányzati
Kirendeltsége
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz.

Hivatal

Tiszagyulaházai

3./ A közös Önkormányzati hivatal illetékességi területe
A Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe Hajdúnánás város, Folyás,
Újtikos és Tiszagyulaháza községek közigazgatási területére terjed ki.
4./ Az ügyfélfogadás rendje
4.1. A székhely és a kirendeltségek ügyfélfogadási rendjét a társult önkormányzatok
az alábbiak szerint határozzák meg:
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A székhely ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
8-12 és 13-16 óráig
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda, csütörtök és péntek:
8-12 óráig
jegyző
aljegyző

szerda
8-12 óráig
hétfő
8-12 óráig

4.2. A Kirendeltségek ügyfélfogadási rendje
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltsége
4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz.
Hétfő – Csütörtök:
Péntek:

8-12 és 13-16 óráig
8-12 óráig

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltsége
4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig
8.00 -12. 00 óráig
8.00 -12.00 és 13.00 -16.00 óráig
8.00-12.00 óráig
nincs ügyfélfogadás

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyulaházai Kirendeltsége
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 12.00 óráig
8.00 -12. 00 és 13.00- 16.00 óráig
8.00 -12.00 óráig
8.00-12.00 és 13.00- 16.00 óráig
nincs ügyfélfogadás

4.3. Az ügyfélfogadás és az ügyintézés valamennyi társult településen folyamatos,
egyes igazgatási feladatok tekintetében időszakosan kerül ellátásra (pl.
birtokvédelem, telepengedélyezés, üzletnyitás).
4.4. A jegyző, az aljegyző, vagy a jegyző által meghatalmazott köztisztviselő
mindegyik településen, minden héten tart ügyfélfogadást a Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározottak szerint.
5./ A Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatotti létszáma:
5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozáskor az egyes települések polgármesteri hivatalában, körjegyzőségében
foglalkoztatott közszolgálati dolgozók átkerülnek a Közös Önkormányzati Hivatal
közszolgálati állományába.
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Ennek megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal alapításkori létszáma 85 fő,
melynek megoszlása:
Hajdúnánás székhelyen:
77 fő
Folyás kirendeltségen:
1 fő
Újtikos kirendeltségen:
4 fő
Tiszagyulaháza kirendeltségen:
3 fő.
A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát a továbbiakban Hajdúnánás Városi
Önkormányzat tárgyévi költségvetése tartalmazza.
5.2. Az 5.1. pontban meghatározott létszámon túl bármely önkormányzat további
közszolgálati létszám bővítését kezdeményezheti a Közös Önkormányzati
Hivatalban, azonban annak teljes költségét (bér és járulékai) köteles megfizetni a
Közös Önkormányzati Hivatal részére.
5.3. A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálatban állók
munkavégzésének helyét a jegyző a kinevezésekben határozza meg, figyelembe
véve a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottakat.
5.4. A dolgozók személyi anyagának tárolása és kezelése a székhelytelepülésen
történik.

6. A Közös Önkormányzati Hivatal irányítása
6.1.A Közös Önkormányzati Hivatalt főszabályként Hajdúnánás város polgármestere
irányítja.
E jogkörében
- a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a közös
önkormányzati hivatal feladatait az önkormányzatok munkájának a
szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában
- a jegyző javaslatára – polgármesterekkel előzetesen egyeztetve –
előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási
rendjének meghatározására
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében.
6.2. Hajdúnánás város polgármestere a hivatal irányítása során figyelembe veszi a
társult települések polgármestereinek javaslatait.
6.3. A társult települések polgármestereinek egyetértése szükséges a saját
vezetésük alatt álló önkormányzat közigazgatási területén feladatot ellátó, a
Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati alkalmazottjának kinevezéséhez,
bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának
visszavonásához és jutalmazásához.
6.4. Az Önkormányzatok képviselő-testületei a Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáráról, a jegyző szakmai
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beszámolójának elfogadásáról – a települések költségvetési rendeletüket
tárgyaló képviselő-testületi ülések előtt – döntenek.
6.5. Az Önkormányzatok együttes ülésen fogadják el a Közös Önkormányzati Hivatal
éves költségvetését, annak módosítását és az éves költségvetésről szóló
beszámolót. Minden más, a Közös Önkormányzati Hivatalt érintő kérdésben a
képviselő-testületek önállóan dönthetnek. Bármely Önkormányzat polgármestere
Hajdúnánás város polgármesteréhez megküldött írásos kezdeményezéssel a
Közös Hivatalt érintő kérdésben együttes ülés összehívását indítványozhatja. Az
együttes ülés összehívására kizárólag valamennyi polgármester egyetértése
esetén kerülhet sor.
7. A közös önkormányzati hivatal vezetése: A jegyző és az aljegyző
7.1. A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyző
helyettesíti, munkáját segíti. A jegyzői és aljegyzői kinevezés vezetői
munkakörnek számít.
7.2. A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, aljegyzője, vagy a jegyző által
meghatalmazott személy köteles a képviselő testületek ülésén részt venni és ott a
szükséges tájékoztatást megadni. A jegyző évente egy alkalommal a 6.4. pontban
meghatározottak szerint beszámol valamennyi társult képviselő-testületnek a
közös önkormányzati hivatal működéséről.
7.3. Az Önkormányzatok rögzítik, hogy a polgármestereik megállapodása alapján a
Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal jegyzőjét és aljegyzőjét a Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként és aljegyzőjeként foglalkoztatják.
8. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás,
valamint a közös önkormányzati hivatal vagyoni viszonyai, a Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetési gazdálkodási feladatai
8.1. A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a Képviselőtestületek a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadásakor
együttes ülésen határozzák meg.
8.2. A Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv éves költségvetése Hajdúnánás Városi Önkormányzat
költségvetésének részét képezi, amely a Közös Önkormányzati Hivatal működési
költségek viselésének arányára és teljesítésének feltételeire vonatkozó
rendelkezések figyelembe vételével készül.
8.3. A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségét az állam - az adott évi
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal
által ellátott feladatokkal arányban - finanszírozza, a Magyar Államkincstár
finanszírozási rendjének megfelelően.
8.4. A Közös Önkormányzati Hivatal elhelyezéséül szolgáló épületek és a működését
biztosító ingóságok fenntartásának költségeiről a társult önkormányzatok az
alábbiak szerint rendelkeznek:
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- A Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének helyet adó épületek
karbantartási, javítási, állagmegóvási, átalakítási, továbbá közüzemi
szolgáltatók (áram, gáz, távhő, víz, csatorna, egyéb fűtés, hulladékszállítás,
kéményseprési, telefon, internet használati) díjai a Közös Önkormányzati
Hivatalt terheli. - A takarítói és kézbesítői, gépkocsi vezetői, karbantartói
feladatokkal megbízott dolgozó alkalmazásának költségeit a Közös
Önkormányzati Hivatal biztosítja.
- A Kirendeltségeknek helyet adó épületek karbantartási, javítási,
állagmegóvási, átalakítási, továbbá közüzemi szolgáltatók (áram, gáz, víz,
csatorna, egyéb fűtés, hulladékszállítás, kéményseprési, telefon, internet
használati) díjait az ingatlan fekvése szerinti Önkormányzatot terheli. - A
takarítói és kézbesítői, gépkocsi vezetői, karbantartói feladatokkal
megbízott dolgozó alkalmazásának költségeit az ingatlan fekvése szerint
illetékes Önkormányzat viseli.
- A Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és a Kirendeltségeken található
bútorzat, berendezési tárgy, informatikai eszközök karbantartása, pótlása,
fenntartási költségének biztosítása a székhely és Kirendeltség szerinti
önkormányzat kötelezettsége.
Fenti költségek Hajdúnánás kivételével a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésében nem jelennek meg.
8.5. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése biztosítja:
- a jegyző foglalkoztatásának költségeit,
-

a Közös Önkormányzati Hivatalban
alkalmazottak bér és járulékainak költségét,

foglalkoztatott

közszolgálati

- a törvényben meghatározott kötelező béren kívüli juttatások és azok járulékai
költségét,
- a közszolgálati alkalmazottak belföldi kiküldetésének költségeit
- közszolgálati alkalmazottak továbbképzéseinek költségeit,
- a jegyzői határkörbe tartozó szociális ellátások pénzügyi fedezetét,
- szakmai anyagok, kiadványok, kötelezően alkalmazandó programok
fenntartási költségeit, egyéb, a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez
kötött kiadásokat.
8.6. Az Önkormányzatok a 2013. évben Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. mellékletének I.1.a. pontja
szerint járó, az önkormányzati hivatalok működési támogatásának megosztásáról
úgy állapodnak meg, hogy a közös hivatal létrehozására való tekintettel az
Önkormányzatokat összesen megillető támogatás többlet Hajdúnánás Városi
Önkormányzatot illeti meg. A Közös Önkormányzati Hivatal településeinek összes
fenti jogcímen járó támogatását csökkentve Hajdúnánás előbbiek szerint
megállapított támogatásával a maradvány a többi település között
lakosságarányosan kerül elosztásra.
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8.7. A Közös Önkormányzati Hivatal működése érdekében, a kirendeltségre eső
állami támogatáson felül szükséges működési kiadást (a kirendeltségen felmerülő
személyi és járulék jellegű, valamint dologi kiadások) a kirendeltség szerinti
önkormányzat negyedévente a tényleges kiadások és az állami támogatás
ismeretében a tárgynegyedévet követő hónap 25-ig fizeti meg a Közös
Önkormányzati Hivatalnak. Amennyiben az állami támogatás meghaladja a
kirendeltségen felmerülő működési kiadást, úgy a különbözetet a Közös
Önkormányzati Hivatal fizeti meg a tárgynegyedévet követő hónap 25-ig a
kirendeltség szerinti önkormányzatnak. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti önkormányzat viseli a székhelyre eső állami támogatáson felül szükséges
a székhelyen felmerülő működési kiadásokat.
8.8.A 8.6. szerinti költség-hozzájárulás tényleges összegének megállapításáról a
tárgyévet követő év március 31. napjáig elszámolás készül, amelyben
meghatározottak szerint, az elszámolás átadását követő 15 napon belül a
negyedéves elszámolások és a tényleges költség közötti különbözetet az érintett
önkormányzat köteles megfizetni a székhelytelepülés számlájára, vagy túlfizetés
estén a székhelytelepülés fizeti meg a társult önkormányzat részére 15 napon
belül.
8.9. A 8.6. és 8.7. pont szerinti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén
az adós önkormányzat – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő –
késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.
8.10. A székhelyen és kirendeltségeken 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.
8.11. Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a
finanszírozási rend megváltozik, a megállapodás 8. pontjában foglaltakat
haladéktalanul felülvizsgálják és a megállapodást módosítják.
9. A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja
9.1 A megállapodás létrehozása:
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.
9.2 A megállapodás módosítása:
9.2.1.
A
megállapodás
módosítását
bármely
társult
önkormányzat
kezdeményezheti a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével.
9.2.2. A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot a kézhezvételt
követő 15 napon belül a társult önkormányzatok felé továbbítani. A módosítási
javaslatot az önkormányzatok legkésőbb a kézhezvételt követő 30 napon belül
kötelesek érdemben megtárgyalni.
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9.2.3. 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 minden 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 valamennyi, a jelen megállapodást megkötő
önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta.
9.2.4. 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 többi önkormányzat hozzájárulása. A felmondást a
székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével lehet kezdeményezni.
9.2.5. A megállapodásban foglaltak olyan jellegű módosítására vonatkozó igény
esetén, mely kizárólag valamely Önkormányzat működési körében merül fel (Pl
ügyfélfogadás rendje), a polgármesternek a székhely önkormányzat
polgármesteréhez intézett írásos nyilatkozatát követően az igényben foglaltak
alkalmazhatók, a módosítást a megállapodás legközelebbi módosítás alkalmával a
megállapodáson át kell vezetni. Az ilyen jellegű igény nem vonatkozhat a
finanszírozás megváltoztatására.
9.3. A megállapodás megszüntetése
9.3.1. A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett
képviselő-testületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan
napon belül állapodhatnak meg.
9.3.2. Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai
szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak.
9.3.3. A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen
megállapodás szerinti pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A Közös
Önkormányzati 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.
10. Záró és átmeneti rendelkezések
10.1. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere
jogosult egyeztető tárgyalást összehívni, bármely jelen megállapodást jóváhagyó
önkormányzat székhelyére. Az egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül,
melynek elkészítéséről a tárgyalást összehívó polgármester gondoskodik és
köteles azt legkésőbb a tárgyalástól számított öt munkanapon belül mindegyik,
jelen megállapodást jóváhagyó fél polgármesterének megküldeni.
10.2 Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezet és ennek alapján jelen
megállapodás módosítása szükséges, úgy a tervezett módosítást a kézhezvételt
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követő harminc napon belül minden érintett önkormányzat képviselő-testülete elé
kell terjeszteni. A változtatás akkor lesz érvényes, ha azt minden, a társulásban
érintett település képviselő- testülete elfogadta.
10.3. Az Önkormányzatok a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően, legalább
egy alkalommal kötelesek egyeztetni. Amennyiben az egyeztetés összehívására
vonatkozó jogával egyik önkormányzat polgármestere sem él a vitás kérdés
felmerülésétől számított harminc napon belül, úgy Hajdúnánás Város
Polgármestere köteles az egyeztető tárgyalást Hajdúnánás Városi Önkormányzat
székhelyére összehívni.
10.4. Az egyeztetés eredménytelensége esetén az Önkormányzatok a jelen
megállapodásból eredő jogvita elbírálására kikötik a Hajdúböszörményi Járás
Bíróság kizárólagos illetékességét.
10.5. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának
képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását
követően, 2013. március 1. napján lép hatályba.
10.6. Az Önkormányzatok 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.
10.7. Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és
megértését követően az önkormányzatok képviseletében eljáró polgármesterek a
képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében
helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.
A megállapodást Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a ...../2013.
(II. …..) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
A megállapodást Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ...../2013.
(II. …..) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
A megállapodást Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ...../2013.
(II. …..) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
A megállapodást Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
...../2013.
(II. …..) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
Hajdúnánás, 2013. február .

Szólláth Tibor
polgármester

Magyar Sándor
polgármester
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Takács József
polgármester

Mikó Zoltán
polgármester

Másodikként a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
elfogadásáról kéri a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés elfogadásával
egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést
elfogadta.
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2013. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratára vonatkozó tervezetet és az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő - testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
AL AP Í T Ó

O K I R AT

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Folyás Község
Önkormányzata Képviselő-testülete, Újtikos Község Önkormányzata Képviselőtestülete, és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

2. Székhelye:
Telephely:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal Folyási Kirendeltsége
4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal Újtikosi Kirendeltsége
4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Tiszagyulaházai Kirendeltsége
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz.
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.

Hivatal
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4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. sz.
4080
Hajdúnánás,
Irányi
utca
3.
sz.(Somorjai László Városi Sportcsarnok).
3. Gazdálkodási besorolása:
önállóan
működő
és
gazdálkodó
költségvetési szerv
Ellátja továbbá a Hajdúnánási Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és az ÉszakHajdúsági
Szakképzés
Szervezési
Társulás gazdálkodási feladatait a külön
jóváhagyott szabályozás szerint.
4. Tevékenységi körei:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 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.
Alaptevékenység:
A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a
számára
meghatározott
feladatokat
Hajdúnánás,
Folyás,
Újtikos
és
Tiszagyulaháza
települések
vonatkozásában.
A Közös hivatal
feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös
hivatal működtetésére és fenntartására
létrejött megállapodás tartalmazza.
Folyás,
Újtikos
és
Tiszagyulaháza
településeken
a
közös
hivatalnak
kirendeltsége működik a polgármester
vagy a jegyző feladat – és hatáskörébe
tartozó
ügyek
döntésre
való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos tevékenység végzésére, a
testületi feladatok előkészítésére és
végrehajtására.
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Gondoskodik a helyi önkormányzat, a
Hajdúnánási
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat és az Észak-Hajdúsági
Szakképzés
Szervezési
Társulás
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési,
gazdálkodási,
ellenőrzési,
finanszírozási,
adatszolgáltatási
és
beszámolási feladatok ellátásáról.
TEÁOR
Szakágazati besorolás

8411
általános közigazgatás
841105 helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfelada
t számjele
381202
790000
841112
841114
841115
841116

Szakfeladat megnevezése
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai
parlamenti
képviselő-választáshoz
kapcsolódó

841117
tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841143
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
841163
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841403
Város-,
és
községgazdálkodási
máshová
nem
sorolható
szolgáltatások
841901
Önkormányzatok, és társulások elszámolásai
841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel
842421
Közterület rendjének fenntartása
842428
Bűnmegelőzés
842531
Polgári védelem ágazati feladatai
882111
Aktív korúak ellátása
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119
Óvodáztatási támogatás
882202
Közgyógyellátás
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5. Vállalkozási tevékenység:

nincs

6. Illetékessége, működési köre:

Hajdúnánás
város
területe
Hajdúnánás
Folyás,
Tiszagyulaháza
közigazgatási területe

Közös Hivatal esetében:

Építéshatóság:

7. Alapító szervek neve:

közigazgatási
Újtikos
és
települések

az építésügyi és az építésfelügyeleti
hatóságok kijelöléséről és működési
feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)
Kormányrendelet alapján.
Hajdúnánás
Városi
Képviselő-testülete,
Folyás
Község
Képviselő-testülete,
Újtikos
Község
Képviselő-testülete,
Tiszagyulaháza Község
Képviselő-testülete

Önkormányzat
Önkormányzata
Önkormányzata
Önkormányzata

8. Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
9. A költségvetési szerv jogelődjének neve,
székhelye, megszűnésének időpontja: Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség
4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.
Újszentmargita-Folyás
Körjegyzőség
(kizárólag Folyás község közigazgatási
területére
vonatkozó
illetékességű
ügyekben)
9. A hivatal vezetőjének
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló
2011.
évi
CXCIX.
törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik.
Hajdúnánás város polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt.
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10. A hivatal képviseletére jogosult:

a jegyző

11. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok:
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény
-a
közalkalmazottak
jogállásáról
szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi
I. törvény
12. Feladat ellátást szolgáló vagyon:
A költségvetési szerv székhelye és
kirendeltségei
működéséhez
rendelkezésre bocsátott ingatlan
13. A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az
intézmény
az
alap
feladatok
elvégzéshez a rendelkezésére bocsátott
ingó és ingatlan vagyont tevékenysége
során szabadon használhatja, azt a jó
gazda gondosságával tartozik kezelni,
gyarapítani. Az intézményi vagyon feletti
rendelkezési jog székhelyen Hajdúnánás
Városi Önkormányzatot, kirendeltségeken
saját közigazgatási területén Folyás
község Önkormányzatát, Újtikos Község
Önkormányzatát
és
Tiszagyulaháza
Község Önkormányzatát illeti meg.
Az
intézmény
az
ingatlant
nem
idegenítheti el és nem terhelheti meg.

Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba.
Az alapító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a ...../2013.
(II. …..) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
Az alapító okiratot Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ...../2013.
(II. …..) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
Az alapító okiratot Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ...../2013.
(II. …..) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
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Az alapító okiratot Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
...../2013.
(II. …..) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.

Hajdúnánás, 2013. február ..

Szólláth Tibor
polgármester

Magyar Sándor
polgármester

Takács József
polgármester

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Szóláth Tibor polgármester elmondja, hogy mint a négy képviselő-testület kimondta
az új hivatal létrehozását. Zárszóként annyit kíván mondani, hogy legyen ez egy
olyan együttműködés, mely példaértékű lehet az egész megyében, és akár
országosan is. Ezen dolgozzon mind a négy polgármester és mind a négy testület,
ha ez így lesz, akkor kölcsönösen tudják egymás munkáját segíteni. Más
hozzászólás nem volt, az együttes testületi ülést bezárja.

K.m.f.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Sulyokné dr. Ladányi Andrea
körjegyző

