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3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz.                         3744. Mucsony, Fő út 2 sz. 
 
 
Szám:  …………/2012. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  és Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 
2012. július 10-én  megtartott együttes üléséről 
 
Jelen vannak:  
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat részéről: 

 Fodor Albert polgármester 
Bibliák István képviselő 

      Galyas András képviselő 
      Hodop Istvánné képviselő 
             Ötvös Béla alpolgármester 
   

Távolmaradását előzetesen jelezte: Andó Zoltáné és Simon Lórántné képviselő. 
   
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat részéről: 
 
       Viszlai Viktor polgármester 
       Dr. Duzsejné Kosik Etelka képviselő 
       Kaulics János képviselő 
       Üveges Ferenc alpolgármester 
       Zsigó István képviselő 
                                                                                 Widomskiné Novák Mária 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Forgonyné Viszlai Margit képviselő. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
 
   
  Dr. Szécsi Ottó jegyző Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat részéről 
  Urrné Gál Emese jegyző Mucsony Nagyközségi Önkormányzat részéről 
  Kovács Lászlóné ÁMK vezető 
  Mezei-Nagy Zsuzsanna pénzügyi osztályvezető 
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Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel az izsófalvai képviselők közül 5 fő, a mucsonyi képviselők közül 
6 fő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint 
fogadnak el: 
 

 
1.) Polgármesteri Hivatalok megszüntető okiratainak elfogadása 

Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
Viszlai Viktor polgármester 
 

2.) Körjegyzőségi megállapodás elfogadása 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
                      Viszlai Viktor polgármester 
            

3.) Mucsony-Izsófalva Nagyközségek Körjegyzősége alapító okirata 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
           Viszlai Viktor polgármester 
 

4.) Körjegyzői állás kiírása 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
           Viszlai Viktor polgármester 
 

5.) Aljegyzői pályázat kiírása 
Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
           Viszlai Viktor polgármester 
 

6.).) A Kalász László Általános Művelődési Központ – Napköziotthonos Óvoda 
névváltoztatási kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Fodor Albert polgármester 
           Viszlai Viktor polgármester 
 

7.) Indítványok, javaslatok 
- Óvodai pályázat benyújtása 

 
Az Önkormányzatok az 1. napirend keretén belül a Polgármesteri Hivatalok megszüntető 
okiratainak elfogadása c. napirendet tárgyalja. 
 
 
Viszlai Viktor: Költségcsökkentéssel szeretnénk közös hivatalt létrehozni, úgy, hogy a 
települések felé semmiféle változás ne legyen érzékelhető. 
A problémákat a polgármestereknek kell megoldani. Meg kell határozni kinek mennyi 
munkája, lesz az összevonást követően. Hogyan lehet finanszírozni azt, hogy a pénzügyi 
osztályvezetőnek minden ülésen jelen kell lennie. A törvényességet senki se kritizálja, kérem a 
problémák azonnali jelzését. Nem szeretném, ha a lakosok bármit is érzékelnének a 
változásból. 
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Üveges Ferenc: A jegyző és a pénzügyi vezető munkája jelentősen meg fog nőni, ezt honorálni 
kellene. Rengeteg anyagi változás lesz, pl. bélyegzők. Ki és milyen arányban fogja viselni a 
költségeket? Fel kell erre készülni. 
  
Viszlai Viktor: Minden felmerülő költséget az érintett hivatal visel. A pénzügy végzi az 
intézmények számfejtését. Ez a normatívából történik. 426 530 Ft 2012-ben. 2/3-1/3 arányban 
vállaljuk a költségeket. Nincs létszámleépítés, ezért megtakarítás sincs. A megállapodásnak 
folyamatosan változnia kell. 
 
Kaulics János: Olyan döntés elé megyünk, amire később majd egyébként is kényszerítenének. 
Egyébként is dolgoztunk már együtt, ezért jó gondolatnak tartom. 
 
Ötvös Béla: A költségeket előre nem lehet meghatározni. A plusz munka sajnos nem szokott 
pénzbeli honorálással járni. Bízom benne, hogy csak előnyünk származik ebből. Régen mi 
voltunk a gesztortelepülés, hát  most nekünk kell alárendelt helyzetbe kerülni. 
 
Viszlai Viktor: Kevesebb a munkája az alárendelt hivatalnak. Egymás melletti munkát 
szeretnék összehozni. Izsófalvának 2000 fő alatt muszáj társulni, Mucsonynak pedig 3000 fő 
felett muszáj fogadni. Társulni kell, ezért nem szeretnék alá-fölérendeltségi viszonyt. Minden 
önkormányzat a saját pénzét használja fel, a körjegyzőségnek nincs beleszólása. A 
körjegyzőséghez tartozó döntéseket kell csak közös ülésen tárgyalni. Minden önkormányzat 
maga osztja fel a pénzét. Csak a pénzügy lesz közös. Regisztrált mérlegképes könyvelői 
végzettsége Izsófalván senkinek sincs. A tapasztalatokat mindenképpen cserélni kell. A 
vagyont (létszám, ingóság) mindenki hozza, és nyilván lesz tartva. A gépek, eszközök, 
felszerelések közösek, de nyilván ezek különválaszthatóak. Az elején meg kell határozni, hogy 
mi melyik önkormányzaté. 
 
Ötvös Béla: A létszám sem fog maradni az alárendeltség miatt. Sajnálom az embereket. 
 
Üveges Ferenc: A pályázati pénzek különválnak önkormányzatokra? 
 
Fodor Albert: Ma még igen. 
 
Üveges Ferenc: 2013-tól ha vagyoni megosztásra kerül sor az legyen rögzítve, mert 
Szuhakálló és Mucsony között már volt gond. 
 
Viszlai Viktor: A pályázat benyújtásakor kell dönteni, hogy ki kié lesz. Így nem lesz vita. 
 
Dr. Duzsejné Kosik Etelka: A vagyonmegosztásba mi kerül bele? 
 
Viszlai Viktor: A körjegyzőséggel a hivatali vagyonok kerülnek bele a vagyonmegosztásba. Az 
utak pl. maradnak az önkormányzatok tulajdonába. 
 
Dr. Duzsejné Kosik Etelka: Rövidnek tartom a határidőket. 
 
Viszlai Viktor: Megfelel a jogszabályi előírásoknak. Szeptember 1-ig körjegyzőt kell 
választani. Szeptember 5-ig kell dönteni az aljegyzőről, és ki kell nevezni őket. 
 
Fodor Albert: Beszéljük meg a problémákat. Az önállóssága mindenkinek megmarad. Nem 
biztos, hogy csak Izsófalva fog létszámot csökkenteni. A költségek megosztásáról dönteni kell. 
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Dr. Duzsejné Kosik Etelka: A kormányhivatal fogja a döntésünket jóváhagyni? Mi történik, 
ha nem fogadják ezt el? 
 
Fodor Albert: Mi a törvény szerint járunk el, előre dolgozunk január 1-re. Kevesebb az 
esélye, hogy Mucsonyt zargassa a kormányhivatal, ha ezt a lépést korábban megtesszük. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Amit Dr. Duzsejné képviselő felvetett, lehetetlen, mert törvényesen járunk el. 
15 napra kell a KSZK honlapjára feltenni az állásokat. 
A vagyonnal kapcsolatban: Minden vagyonelem ott marad, ahol eddig is volt. Pályázatok 
esetében a két testület együttes ülésen dönt. Javasolja, hogy a 2/3-1/3 rész módosuljon 60-40 
%-ra a költségek tekintetében. A legnagyobb kiadás a dologi kiadás, és pl. a papír, egyebek. A 
bérek szintén a hivataloknál maradnak. Mindenki a saját hivatalára teszik hozzá a pluszokat 
 
Hodop Istvánné: Tanulságos 4 hónap előtt állunk. Próbáljuk megoldani a gondokat. 
 
Galyas András: A pénzügy ott lesz Mucsonyban. A pénzügyi bizottság ülései megmaradnak 
Izsófalván? 
 
Urrné Gál Emese: A pénzügyi osztályvezetőnek az üléseken nálunk jelen kell lennie 2008-tól 
kötelező jelleggel. Ezt szeretnénk a bizottsági és a testületi ülésekre Izsófalván. A pénzügyön 
mindenki marad Izsófalván és Mucsonyban is, a pénzügyi osztályvezető lesz csak közös. 
Izsófalván 3 fő, Mucsonyban 5 fő. Mindenki marad a helyén. Mi indokolja a 60-40 %-ot a 
költségek tekintetésben? Ötleteket várok. Nem népességarányosan határoztunk. Munka és 
felelősség arányában került meghatározásra a 60-40 %. 
 
Dr. Duzsejné Kosik Etelka: A 60-40 % szerintem nem helyes. 70-30 % elfogadhatóbb. 
 
Üveges Ferenc: A 2/3 szerintem indokolt Mucsony tekintetében. A feladatok 2/3-át Mucsony 
fogja végezni. 
 
Zsigó István: Ha megállapodunk a 2/3-1/3-ba, és később a gyakorlat indokolja, majd 
változtatunk rajta. 
 
Ötvös Béla: Bagatell az összeg, amin vitatkozunk. A hosszú barátság alapja a precíz 
elszámolás. 
 
Galyas András: Ezt az arányt javaslom elfogadni. 
 
Fodor Albert: Javasolja Izsófalva és Mucsony Polgármesteri Hivatalok megszüntetését 2012. 
augusztus 31. napjával. 
 
 
 Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
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Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2012. (VII. 10.)sz.Önkormányzati Határozata 
 

Tárgy: Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
megszüntetése, a megszüntető Okirat elfogadása 
 

1. Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. CXCV. törvény 11. §-a alapján a Mucsony Nagyközség Polgármesteri 
Hivatalát, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 2012. augusztus 
31. napjával megszünteti. A Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát a határozat 
melléklete szerint adja ki, 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés 
b) pontja szerint a Hivatal használatában lévő vagyon, valamint a Hivatal 
követeléseinek és kötelezettségeinek 2012. augusztus 31-i fordulónappal történő 
leltározásáról, 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és munkavállalóit a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 58. §-a szerinti, a 
munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásról tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. augusztus 31. 
 

Felelős:    Urrné Gál Emese (a 2-3. pont végrehajtásáért) 
                  jegyző  

 

121/2012. (VII.10.) határozat melléklete 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

A megszűnő költségvetési szerv 
neve: 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 

A megszűnő költségvetési szerv 
székhelye: 

3744 Mucsony, Fő út 2. 

A megszüntető szerv neve: Mucsony Nagyközség Képviselő-testülete 
A megszüntető szerv székhelye: 3744 Mucsony, Fő út 2. 
A megszűnés időpontja: 2012. augusztus 31. 
A megszűnés módja: Általános jogutódlással (összeolvadással) 
A megszüntetés oka: 2012. szeptember 1. napjával körjegyzőség alapítása 
A megszűnő költségvetési szerv 
közfeladatainak jövőbeni ellátása: 

• A közfeladatokat 2012. szeptember 1. napjától 
Mucsony-Izsófalva Községek Körjegyzősége látja 
el 

• a költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések: 
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a költségvetési szervnél valamennyi 
foglalkoztatott  a jogutód intézményeknél kerül 
továbbfoglalkoztatásra. 

Jogutód megnevezése, székhelye: Mucsony –Izsófalva Nagyközségek Körjegyzősége 
Naptári nap, ameddig a 
költségvetési szerv kötelezettséget 
vállalhat: 

2012. augusztus 31. 

 

Z á r a d é k: 
 
A Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megszüntető  Alapító Okiratát 
a Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  121/2012.(VII.10.) sz. 
határozatával  hagyta jóvá. 
 
 
Mucsony, 2012. július 17. 
 
 
                                                        Viszlai Viktor                        
                                  polgármester  
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 5 szavazattal egyhangúlag  az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2012. (VII. 10.) sz. Önkormányzati Határozata 
 

Tárgy:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
megszüntetése, a megszüntető Okirat elfogadása 
 

1.Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. CXCV. törvény 11. §-a alapján Izsófalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalát, 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 2012. augusztus 31. napjával 
megszünteti. A Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát a határozat melléklete 
szerint adja ki. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés 
b) pontja szerint a Hivatal használatában lévő vagyon, valamint a Hivatal 
követeléseinek és kötelezettségeinek 2012. augusztus 31-i fordulónappal történő 
leltározásáról. 
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3. Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és munkavállalóit a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 58. §-a szerinti, a 
munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásról tájékoztassa. 

Határidő: 2012. augusztus 31. 
 

Felelős:    dr. Szécsi Ottó (a 2-3. pont végrehajtásáért) 
                  jegyző  

61/2012. (VII. 10.) határozat melléklete 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

A megszűnő költségvetési 
szerv neve: 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 

A megszűnő költségvetési 
szerv székhelye: 

3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 

A megszüntető szerv neve: Izsófalva Nagyközség Képviselő-testülete 
A megszüntető szerv 
székhelye: 

3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 

A megszűnés időpontja: 2012. augusztus 31. 
A megszűnés módja: Általános jogutódlással (összeolvadással) 
A megszüntetés oka: 2012. szeptember 1. napjával körjegyzőség alapítása 
A megszűnő költségvetési 
szerv közfeladatainak 
jövőbeni ellátása: 

• A közfeladatokat 2012. szeptember 1. napjától 
Mucsony-Izsófalva Községek Körjegyzősége látja el 

• a költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések: 

a költségvetési szervnél valamennyi foglalkoztatott  a 
jogutód intézményeknél kerül továbbfoglalkoztatásra. 

Jogutód megnevezése, 
székhelye: 

Mucsony –Izsófalva Nagyközségek Körjegyzősége 

Naptári nap, ameddig a 
költségvetési szerv 
kötelezettséget vállalhat: 

2012. augusztus 31. 

 
Z á r a d é k: 
 
A Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megszüntető  Alapító Okiratát 
a Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  61/2012. (VII. 10.) sz. 
határozatával  hagyta jóvá. 
 
 
Mucsony, 2012. július 17. 
 
 
                                                           Fodor Albert                        
                                     polgármester  
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Az Önkormányzatok a 2. napirend keretén belül a Körjegyzőségi megállapodás elfogadása 
c. napirendet tárgyalják. 
 
Fodor Albert: Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 5 szavazattal egyhangúlag, Mucsony Nagyközségi 
Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2012. (VII. 10.) sz. Önkormányzati Határozata 

                   Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2012. (VII. 10.) sz. Önkormányzati Határozata 
 

Tárgy:  Körjegyzőség alapítása 
 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 
és Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 
Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 40. § (1) bekezdése alapján Mucsony 
Nagyközségi Önkormányzat és Izsófalva Nagyközségi 
Önkormányzat között létrejövő, 2012. szeptember 1. 
napjától körjegyzőség alapításáról szóló megállapodást a 
határozat melléklete szerint elfogadja. 

 
Határidő: a megállapodás aláírására: 

                2012.augusztus 31. 
 

Felelős: Viszlai Viktor  Fodor Albert 
                          polgármester  polgármester 
                        
  

62/2012. (VII.10. ) sz. határozat melléklete 

122/2012.(VII.10) sz. határozat melléklete 

MEGÁLLAPODÁS MUCSONY ÉS IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGEK 
KÖRJEGYZŐSÉGE ALAKÍTÁSÁRA, FENNTARTÁSÁRA 

 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat, székhelye: 3744 Mucsony, Fő út 2., valamint 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat, székhelye: 3741 Izsófalva,  Izsó Miklós út 64. (a 
továbbiakban együttesen: alapítók) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 40.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 4. § 
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(1) bekezdése alapján megállapodnak, hogy Mucsony és Izsófalva települések igazgatási 
feladatainak ellátására 2012. szeptember 1. napjától körjegyzőséget alakítanak és tartanak 
fenn az alábbiak szerint: 

A körjegyzőség elnevezése, tagjai, főbb adatai: 

1. A körjegyzőség elnevezése: Mucsony-Izsófalva Nagyközségek Körjegyzősége. 

2. A körjegyzőség székhelye: 3744 Mucsony, Fő út 2. 

3. A körjegyzőség kirendeltsége: 3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 

4. A körjegyzőség illetékességi területe: Mucsony és Izsófalva Nagyközségek közigazgatási 
területe. 

5. A körjegyzőség megalapításának időpontja: 2012. szeptember 1. A körjegyzőségi társulás 
határozatlan időtartamra jön létre. 

6. A körjegyzőség tagjai: Mucsony Nagyközségi Önkormányzat, székhelye: Mucsony, Fő út 
2., valamint Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat, székhelye: Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 

Az alapítás költségeinek forrása: 

6. A körjegyzőség – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – alapításának 
költségeit az alapítók közösen, egyenlő arányban viselik. 

A működés, ellenőrzés szabályai, ezen belül az alapítók hozzájárulásának aránya, mértéke, 
éves megállapításának módja: 

7. Az alapítók az alábbiakban állapodnak meg: 

a) A körjegyzőség hivatali helyiségeinek biztosításáról, azok fűtési, villamos energia, víz és 
csatornadíjának kifizetéséről, a köztisztviselők, munkavállalók megfelelő elhelyezéséről a 
székhely hivatali épület esetében Mucsony Nagyközségi Önkormányzat, a kirendeltség 
esetében Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat a saját költségvetése terhére gondoskodik.  

Az adott Önkormányzat igazgatási feladatainak ellátását szolgáló vagyon – épület, 
berendezések, felszerelések – a körjegyzőségben részt vevő önkormányzatok tulajdonában és 
használatában maradnak és az ezzel kapcsolatban felmerülő fenntartási, karbantartási, 
felújítási, beruházási kiadásokat az Önkormányzatok saját költségvetésükben tervezik meg és 
közvetlenül finanszírozzák.  

b) A körjegyzőség költségvetésében jóváhagyott személyi juttatásokon belül a köztisztviselők 
és munkavállalók illetményét és egyéb juttatásait – a körjegyző, aljegyző kivételével – a 
munkavégzés helye szerint: a székhelyen foglalkoztatottak járandóságát Mucsony 
Nagyközségi Önkormányzat, a kirendeltségen foglalkoztatottak járandóságát Izsófalva 
Nagyközségi Önkormányzat viseli. Amennyiben a köztisztviselő vagy munkavállaló a 
munkaköri leírása szerint a székhelyen és a kirendeltségen is munkát végez, az 
önkormányzatok a foglalkoztatás költségeit az egyes hivatalokban eltöltendő munkaidő 
arányában osztják meg. 
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c) A körjegyző illetményét és egyéb juttatásait, ideértve a képzés, továbbképzés, kiküldetés, 
és a körjegyző foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb költségeket is, Mucsony Nagyközségi 
Önkormányzat, az aljegyző illetményét és egyéb juttatásait, ideértve a képzés, továbbképzés, 
kiküldetés, és az aljegyző foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb költségeket is, Izsófalva 
Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. 

d) A körjegyzőség működésével kapcsolatos egyéb dologi és fejlesztési (beruházási) 
kiadásokat a felmerülés, felhasználás helye szerint, amennyiben a felmerülés, felhasználás 
helye egyértelműen nem állapítható meg (hivatalok által közösen használt jogszabályi 
háttéranyagok, jogtár, szakkönyvek, egyedi eszközök, stb.) és a költség megosztására más 
alkalmas mutató (létszám, óraszám, stb.) nincs, a költséget az önkormányzatok egyenlő 
arányban viselik. 

e) A körjegyzőség fenntartásának költségeihez történő hozzájárulást az előirányzatok alapján 
számított havi bontásban Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat utalja át legkésőbb minden 
hónap 5-éig a körjegyzőség költségvetési számlájára. A zárszámadás elfogadásával 
egyidejűleg a teljesítési adatok alapján a havonta átutalt hozzájárulással, és a tényleges 
körjegyzőségi kiadással a körjegyzőség és az önkormányzatok elszámolnak egymás felé. 

f) A képviselő- testületek megállapodnak abban, hogy 30 napot meghaladó, a körjegyzőség 
fenntartásának költségeihez történő hozzájárulás jogcímén keletkező hátralék esetén a 
székhely önkormányzat azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. 

g) Az a-e) pontokban fel nem sorolt, egyedileg felmerülő költségek megosztásáról a 
körjegyzőség költségvetésének jóváhagyásakor külön állapodnak meg, megállapodás 
hiányában azt egyenlő arányban viselik. 

8. A körjegyzőség működése után a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. melléklete 3. pontja szerint igényelhető normatív állami 
hozzájárulás az alapítókat az alábbiak szerint illeti meg: Mucsony 2/3-ad rész, Izsófalva 1/3-
ad rész. 

9. Az alapítók rögzítik, hogy az Ávr. 25. § (1) bekezdése alapján – mely szerint a 
körjegyzőség bevételei és kiadásai, engedélyezett létszáma a körjegyzőség székhelye szerinti 
önkormányzat költségvetésében szerepel – Mucsony Nagyközség Önkormányzatának 
költségvetési rendelete a körjegyzőség valamennyi bevételét, kiadását, engedélyezett 
létszámát, Izsófalva Nagyközség önkormányzatának költségvetési rendelete a körjegyzőség 
működéséhez történő hozzájárulás (kiadás) előirányzatait tartalmazza.  

10. Mucsony Nagyközségi Önkormányzat a körjegyzőség működési hozzájárulását a központi 
költségvetési támogatás számlára érkezését követő öt munkanapon belül köteles havi 
részletekben utalni a körjegyzőség költségvetési számlájára. A havonta esedékes összegről a 
települések polgármesterei a körjegyzőség költségvetésének elfogadását követő 15 napon 
belül – az önkormányzat előirányzat-felhasználási terve alapján – külön ütemtervet hagynak 
jóvá. 

11. Az alapítók a körjegyzőség éves költségvetését első ízben 2012. augusztus 31. napjáig 
állapítják meg.  
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12. Az alapítókat a körjegyzőség kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványa a 
kiadásokra és bevételekre vonatkozóan egyenlő arányban illeti meg. 

13. A körjegyzőségi megállapodást kötő önkormányzatok a körjegyzőség működését 
célszerűségi és gazdaságossági szempontból is ellenőrizhetik. 

A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a megállapodást kötő 
önkormányzatok polgármesterei együttesen végzik. 

Az irányítási jogok gyakorlásának módja: 

14. Az alapítók rögzítik, hogy az Ávr. 1. § (1) bekezdés l) pontja alapján az irányítási jogokat 
a 14. pontban foglaltak kivételével a székhely, Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 
gyakorolja. 

15. Az alapítók az Ávr. 25. § (2) bekezdése alapján – az irányító szerv hatáskörébe tartozó 
jogkörök közül – a körjegyzőség bevételének, kiadásának, és engedélyezett létszámának 
megállapításáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló Képviselő-testületi ülés előtt – 
együttesen döntenek. 

A közös működtetés megszűnésének, megszüntetésének szabályai: 

16. A körjegyzőségi társuláshoz csatlakozni nem lehet.  

17. A körjegyzőség az Önkormányzatok közös megegyezésével bármikor megszüntethető, a 
Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a körjegyzőségi megállapodás közös 
megegyezéssel történő megszüntetése esetén a döntést a megszűnés időpontját megelőző 3 
hónappal korábban meghozzák.  

18. A körjegyzőség megszűnése esetén a körjegyző és az aljegyző jogviszonyának 
megszűnésével kapcsolatos juttatásokat Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2/3-ad 
arányban, Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 1/3-ad arányban biztosítja. 

19. A Képviselő-testületek vállalják, hogy a körjegyzőség esetleges megszűnése esetén a 
továbbfoglalkoztatás a székhely körjegyzőségi hivatalban dolgozók tekintetében Mucsony 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületét, az izsófalvai kirendeltségen dolgozók 
esetében Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületét terheli.  

20. A körjegyzőség megszűnése esetén a zárszámadást követően elfogadott pénzmaradvány 
az Önkormányzatokat az általuk biztosított előirányzat arányában illeti meg.  

21. A körjegyzőség megszűnése esetén a költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb jogcímen 
szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb ingóság) a tárgyi eszköz helye szerinti hivatali 
épületet fenntartó Önkormányzat tulajdonába kerül.  

22. Az alapítók, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 146. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a 2000 fő lakónépesség 
alatti települések a törvény hatályba lépését követő hatvan napon belül kötelesek közös 
önkormányzati hivatalt megalakítani, amelyről együttes ülésen döntenek. 
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Egyéb rendelkezések 

23. A körjegyzőt és az aljegyzőt a Képviselő-testületek együttes ülésen nevezik ki minősített 
többségű döntéssel. 

24. Az egyéb munkáltatói jogokat a körjegyző esetében Mucsony Nagyközségi 
Önkormányzat polgármestere, az aljegyző esetében a körjegyző gyakorolja. 

25. Az alapítók megállapodnak, hogy együttes ülésen döntenek a Körjegyzőséget érintő 
testületi hatáskörbe tartozó ügyekben, továbbá, ha azt jogszabály előírja, vagy bármelyik 
Képviselő-testület vagy polgármester kezdeményezi. 

26. Együttes ülés kezdeményezése esetén a Képviselő-testületek ülését a polgármesterek 
megegyezése szerint, de legkésőbb 15 napon belül kell a javasolt napirend tárgyalására 
összehívni. Minden polgármester a saját Képviselő- testületét hívja össze, ennek elmaradása 
esetén a székhely település polgármestere jogosult az együttes ülés összehívására. Az együttes 
ülések felváltva kerülnek megtartásra Mucsonyban és Izsófalván. Az együttes ülést az a 
polgármester vezeti, akinek a településére az ülést összehívták. 

27. Az alapítók megállapodnak, hogy amennyiben bármelyik önkormányzat a körjegyzőség 
működtetésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, a települések polgármesterei 
kötelesek 8 napon belül egyeztetni, illetve megegyezni, megegyezés hiányában a Képviselő-
testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni, indokolt esetben az együttes ülést összehívni. 

28. A feladat ellátására szolgáló ingatlanok: 

− Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épülete, 
Mucsony, Fő út 2., hrsz: 618 alapterülete: 1859  m². 

− Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat épülete, Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 
hrsz: 1126; alapterülete: 368 m². 

a.) Fenti ingatlanok felújítása, karbantartása a tulajdonos Önkormányzatok 
kötelessége. A megállapodás a társult önkormányzatok vagyonát nem érinti. Az 
épületek tulajdonosa a megállapodás hatálybalépése után az az önkormányzat 
marad, melynek területén a megállapodás hatálybalépésének időpontjában az adott 
ingatlan fekszik. Ez a szabály vonatkozik az iskolák és óvodák épületeiben 
található, leltár szerinti ingóságok, (felszerelési tárgyak) tulajdonjogára is. 

b.) Az a.) pontban meghatározott vagyonkörön kívül, a körjegyzőség működése alatt 
létesített, beszerzett közös vagyonról (a vagyon a közös hivatal részére történő 
átadásáról, vagy bármelyik önkormányzat által történő megvásárlásáról, vagy 
közös értékesítéséről) az alapítók legkésőbb a körjegyzőség megszűnését követő 
30 napon belül döntenek. 

29. Az alapítók előzetesen megállapodnak, hogy 

a) a jogutód körjegyzőség engedélyezett létszáma megegyezik a jogelőd Polgármesteri 
Hivatalok engedélyezett létszámával – jelen átszervezés miatt a létszámon nem kívánnak 
módosítani – melyről 2012. augusztus 31. napjáig a körjegyzőség költségvetésének 
elfogadásakor döntenek. 
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b) a körjegyzőség engedélyezett létszámán belül az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat 
és hatásköröket, valamint a körjegyzőség ügyfélfogadási rendjét a körjegyző által benyújtott 
szervezeti és működési szabályzatban hagyják jóvá, 

c) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáig a körjegyzőség ügyfélfogadási rendje – 
mindkét településeken – megegyezik a jogelőd Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendjével, úgy, hogy a körjegyző minden kedden Mucsony Nagyközségben, az aljegyző 
minden szerdán Izsófalva Nagyközségben tart ügyfélfogadást. 

Izsófalva, 2012. július 17. 
 
 
 

        Fodor Albert                                          Viszlai Viktor   

                     polgármester                                polgármester  
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2012. (VII. 10.) sz. Önkormányzati Határozata 

                   Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2012. (VII. 10.) sz. Önkormányzati Határozata 
 

Tárgy: Mucsony-Izsófalva Nagyközségek Körjegyzőségének 
  Alapító Okiratának elfogadása 
 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
5. §-a alapján a 2012. szeptember 1. napjától működő Mucsony - 
Izsófalva Nagyközségek Körjegyzősége alapító okiratát a határozat 
melléklete szerint állapítja meg. 

63/2012.(VII.10)sz. határozat melléklete 

    123/2012.(VII.10) sz. határozat melléklete 

Mucsony –Izsófalva Nagyközségek Körjegyzőségének  

Alapító Okirata 
 
 

1. A költségvetési szerv neve: Mucsony –Izsófalva 
Nagyközségek Körjegyzősége 

2. Székhelye: 3744 Mucsony, Fő út 2. 
3.Telephelye: 3741 Izsófalva, Izsó M. u. 64. 
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4. Közfeladata: A helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 
38. § (2) bekezdése alapján 
ellátja az alapító 
önkormányzatok működésével, 
valamint illetékességi területén 
az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. 

5. Államháztartási szakágazati besorolása 841105 Helyi önkormányzatok, 
valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási 
tevékenysége 

6. Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladat-rendje szerint 
Tevékenység megnevezése Szakfeladat 

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692000 
Önkormányzati jogalkotás 841112 

Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841114 

Önk-i képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 
Országos és helyi nemzetiségi  önk-i választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841116 

Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 841126 

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 
Statisztikai tevékenység 841173 
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 841907 

 
Aktív korúak ellátása 882111 
Időskorúak járadéka 882112 
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114 
Ápolási díj alanyi jogon 882115 
 Ápolási díj méltányossági alapon 882116 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 
 Óvodáztatási támogatás 882119 
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882121 
Átmeneti segély 882122 
Temetési segély 882123 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 
Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzés és átalakítási 
támogatása 

889967 
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7. Illetékessége, működési területe: Mucsony Nagyközség és 
Izsófalva Nagyközség 
közigazgatási területe 

8. Alapító szervének neve, székhelye: Mucsony Nagyközség 
Képviselő-testülete 
3744 Mucsony, Fő út 2. 
Izsófalva Nagyközség 
Képviselő-testülete 
3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 
64. 

9. Irányító szervének neve, székhelye: Mucsony Nagyközség 
Képviselő-testülete 
3744 Mucsony, Fő út 2. 

10. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv 

11. Vezetőjének megbízási rendje: A körjegyzőt a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 40. § (1) 
bekezdése alapján a Képviselő-
testületek együttes ülése nevezi 
ki. A kinevezéshez a Képviselő-
testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott, 
egybehangzó döntése szükséges.

12. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok megjelölése: 

A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
1. § e) pontja és 258. § (1) 
bekezdése alapján 

- a körjegyzőség 
köztisztviselőjének és 
ügykezelőjének jogviszonya: 
közszolgálati jogviszony 

- a körjegyzőségnél 
foglalkoztatott munkavállalók 
jogviszonya: a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 
2012.évi I. törvény szerinti 
munkaviszony 

13. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Mucsony Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 
3744 Mucsony, Fő út 2. 

Polgármesteri Hivatal 3741 
Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 

14. Vállalkozási tevékenységének felső határa: A körjegyzőség vállalkozási 
tevékenységet nem végezhet 
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15. Megszűnésének időpontja, vagy pontos feltétele: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 146. § 
(2) bekezdése alapján létrehozott 
közös önkormányzati hivatal 
alapító okirat szerinti 
működésének kezdő napját 
megelőző naptári nap. 

 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az Alapító Okiratot a Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
122/2012.(VII.10) sz. határozatával, Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 62/2012. (VII.10. ) sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Mucsony, 2012. július 17. 
 
 

        Fodor Albert                                          Viszlai Viktor   

                     polgármester                                polgármester  
 
Az Önkormányzatok a 4. napirendi ponton belül a Körjegyzői állásra pályázat kiírás c. 
napirendet tárgyalja. 
 

Fodor Albert: Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 5 szavazattal egyhangúlag, Mucsony Nagyközségi 
Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2012. (VII. 10.)sz.Önkormányzati Határozata 

                         Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2012. (VII. 10.)sz.Önkormányzati Határozata 
 
 

Tárgy:  Körjegyzői állásra pályázat kiírása 
 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Izsófalva 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ és 247.§-aiban, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40.§ 
(1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírásokra, valamint a képviselő-

 16



testületek között körjegyzőség alapítására és fenntartására létrejött 
megállapodásban foglaltakra tekintettel: 

1. Mucsony – Izsófalva Nagyközségek Körjegyzősége körjegyzői 
állásának 2012. szeptember 1. napjától történő betöltésére e határozat 
melléklete szerint pályázatot ír ki, 

2. Felkéri Mucsony Nagyközségi Önkormányzat polgármesterét, hogy a 
pályázatot a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
részére a törvényben előírt közzétételi kötelezettség teljesítése céljából 
továbbítsa, 

3. A pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátására a 
székhely Mucsony Nagyközség polgármesterét bízza meg azzal, hogy a 
körjegyzői pályázat elbírálására – Mucsony és Izsófalva Képviselő-
testületének együttes ülésére – benyújtott előterjesztést Izsófalva 
Nagyközség polgármesterével történt egyeztetés alapján nyújtsa be. 

 

 

Határidő:  a 2. pont végrehajtására 2012. július 30. 

         a 3. pont végrehajtására 2012. augusztus 21. 

 
Felelős: Viszlai Viktor   
     polgármester 

 
 

64/2012. (VII.10 ) sz. határozat melléklete 

124/212.(VII.10) sz. határozat melléklete 

KÖRJEGYZŐI PÁLYÁZAT 

Mucsony és Izsófalva Nagyközség Önkormányzatainak Képviselő-testületei pályázatot írnak 
ki a 2012. szeptember 1. napjától alapított körjegyzőség körjegyzői álláshelyére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidős 

A vezetői megbízás időtartama: 
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A vezetői megbízás határozatlan időre szól 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj- Zemplén Megye, 3744 Mucsony, Fő út 2. és 3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 
64. 

Ellátandó feladatok: 

A körjegyzőség vezetése, munkájának szervezése, a körjegyzőség vonatkozásában a 
munkáltatói jogkör gyakorlása, a képviselő-testületek és a polgármesterek munkájának 
segítése, jegyzői hatáskörök gyakorlása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezése szerint 

Pályázati feltételek: 

Ø Magyar állampolgárság, 

Ø Cselekvőképesség, 

Ø Büntetlen előélet, 

Ø Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles 
közigazgatási menedzser szakképesítés, 

Ø Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége általa teljes körűen 
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 

Ø Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

Ø Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Ø Jegyzői munkakörben eltöltött legalább 4 év vezetői tapasztalat, 

Ø Gyakorlott szintű számítógép ismeret, 

Ø B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Ø A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati 
alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 
önéletrajz. 
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Ø Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 

Ø 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

Ø Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, 

Ø Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, és 
arról, hogy hozzájárul-e a pályázati anyag nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. szeptember 1. 

Próbaidő: 3 hónap 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10. 

Pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot zárt borítékban „Körjegyzői pályázat” felirattal Mucsony Nagyközség 
Polgármesteréhez (3744 Mucsony, Fő u. 2.) lehet személyesen, vagy postai úton benyújtani. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálása együttes képviselő-testületi ülésen történik, melyet megelőzően a két 
község polgármestere megvizsgál, hogy a beadott pályázatok megfelelnek-e az érvényességi 
kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 30. 

 
 
Az  Önkormányzat az 5. napirend keretén belül  az aljegyzői pályázat kiírása c. 
napirendet tárgyalja. 
 

Fodor Albert: Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Viszlai Viktor: A határidők módosítását javasolom szabadságolások miatt, augusztus 21-ig. 
Augusztus 30-ig kell a testületnek döntenie. Más időpont nem módosul. Augusztus 30-án 
összevont testületi ülés lenne. 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 5 szavazattal egyhangúlag, Mucsony Nagyközségi 
Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2012. (VII. 10.)sz.Önkormányzati Határozata 

                   Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2012. (VII. 10.)sz.Önkormányzati Határozata 
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Tárgy:  Aljegyzői állásra pályázat kiírása 
 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Izsófalva 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § és 247. §-aiban, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ 
(1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírásokra, valamint a képviselő-
testületek között körjegyzőség alapítására és fenntartására létrejött 
megállapodásban foglaltakra tekintettel: 

2. Mucsony – Izsófalva Nagyközségek Körjegyzősége aljegyzői állásának 
2012. szeptember 1. napjától történő betöltésére e határozat melléklete 
szerint pályázatot ír ki. 

3. Felkéri Mucsony Nagyközségi Önkormányzat polgármesterét, hogy a 
pályázatot a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
részére a törvényben előírt közzétételi kötelezettség teljesítése céljából 
továbbítsa, 

4. A pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátására a 
székhely Mucsony Nagyközség polgármesterét bízza meg azzal, hogy a 
körjegyzői pályázat elbírálására – Mucsony és Izsófalva Képviselő-
testületének együttes ülésére – benyújtott előterjesztést Izsófalva 
Nagyközség polgármesterével történt egyeztetés alapján nyújtsa be. 

Határidő:  a 2. pont végrehajtására 2012. július 30. 

         a 3. pont végrehajtására 2012. augusztus 21. 

 
Felelős: Viszlai Viktor   
     polgármester 

 

65/2012. (VII.10 ) sz. határozat melléklete 

125/212.(VII.10) sz. határozat melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Aljegyzői munkakör betöltésére 

Mucsony és Izsófalva Nagyközség Önkormányzatainak Képviselő-testületei pályázatot írnak 
ki a 2012. szeptember 1. napjától alapított körjegyzőség aljegyzői álláshelyére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
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Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidős 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj- Zemplén Megye, 3744 Mucsony, Fő út 2. és 3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 
64. 

Ellátandó feladatok: 

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezése szerint 

Pályázati feltételek: 

Ø Magyar állampolgárság, 

Ø Cselekvőképesség, 

Ø Büntetlen előélet, 

Ø Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles 
közigazgatási menedzser szakképesítés, 

Ø Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége általa teljes körűen 
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 

Ø Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

Ø Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Ø Jegyzői munkakörben eltöltött legalább 4 év vezetői tapasztalat, 

Ø Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeret, nyelvismeret 

Ø B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű, helyismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
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Ø A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati 
alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 
önéletrajz. 

Ø Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 

Ø 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

Ø Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, 

Ø Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, és 
arról, hogy hozzájárul-e a pályázati anyag nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. szeptember 4. 

Próbaidő: 3 hónap 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10. 

Pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot zárt borítékban „Aljegyzői pályázat” felirattal Mucsony Nagyközség 
Polgármesteréhez (3744 Mucsony, Fő u. 2.) lehet személyesen, vagy postai úton benyújtani. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálása együttes képviselő-testületi ülésen történik, melyet megelőzően a két 
község polgármestere megvizsgál, hogy a beadott pályázatok megfelelnek-e az érvényességi 
kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 3. 

Az Önkormányzat a 6. napirendi pont keretén belül a Kalász László Általános Művelődési 
Központ- Napköziotthonos Óvoda névváltoztatási kérelmének megtárgyalása c. napirendet 
tárgyalja. 
 
 
Kovács Lászlóné: Minden településen választanak egy játékos, óvodát jelképező nevet. A 
Játékvár Óvoda nevet szeretnék felvenni. 
 

Fodor Albert: Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 5 szavazattal egyhangúlag, Mucsony Nagyközségi 
Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2012. (VII.10.) sz. Önkormányzati Határozata 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2012.(VII.10.) sz. Önkormányzati Határozata 

 
 

                     Tárgy: Kalász László ÁMK mucsonyi Napköziotthonos 
     Óvoda névváltoztatása 
 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testü- 
lete, valamint Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Kalász László Általános Művelő- 
dési Központ mucsonyi Napközi Otthonos Óvoda 
névváltoztatásra vonatkozó kérelmét, illetve 
javaslatát megtárgyalta és A közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 102. (3) bekezdésében 
biztosított fenntartói jogát gyakorolva, a  Játékvár 
Óvoda névvel kívánja tovább működtetni az 
óvodai nevelést és bölcsődei feladatot ellátó 
intézményét 2012.augusztus 1. napjától. 
 
Határidő: intézményegység vezető kiértesítésére: 
                   2012. július 26. 
 
Felelős:   Viszlai Viktor 
                Polgármester 
 

Kovács Lászlóné: Javasolja az alapító okirat módosítását. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 5 szavazattal egyhangúlag, Mucsony Nagyközségi 
Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2012. (VII.10.) sz. Önkormányzati Határozata 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2012.(VII.10.) sz. Önkormányzati Határozata 

 
   Tárgy: Kalász László ÁMK alakító okiratának módosítása 
 

I./ Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 
testülete, valamint Izsófalva Nagyközségi Önkor- 
mányzat Képviselő-testülete a 83/2010.(V.20.) 
 sz., 33/2010 .(V.20.)sz. , 19/2012.(II.29.) sz. 45/2012.(II.29.) sz. 
határozattal elfogadott, a  
Kalász László Általános Művelődési Központ 

                   Alapító Okiratát az államháztartásról szóló    
                    törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  
                    31.) Korm. rend. 5. § (4) bekezdése alapján az  
                    alábbiak szerint módosítja: 
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I. Az Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul: 

 
1.) Az alapító okirat 3.) pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 

Játékvár Óvoda 
          3744 Mucsony, Kossuth út 92. 

 
2.) Az alapító okirat 3.) pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul: 

Játékvár Óvoda 
          3744 Mucsony, Kossuth út 92. 

 
3.) Az alapító okirat II.) b.) pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

• Mucsony, Élmunkás út 6-8.sz.: 80 fő. 
 

4.) Az alapító okirat 20.) pont c) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

c) Játékvár Óvoda épületei, Mucsony, 
Élmunkás út 6-8., hrsz: 642 alapterülete 
224 m², és Kossuth út 92. hrsz: 159; 
alapterülete: 305 m², 

 
II. A képviselő- testület a Kalász László Általános Művelődési Központ egységes 

módosított Alapító Okiratát a melléklet szerint hagyja jóvá. 

Z á r a d é k: 
 Az Alapító Okiratot módosítását, az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Mucsony 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 127./2012.(VII.10.) sz. határozatával, 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  67/2012.(VII.10.) sz. határozatával 
hagyta jóvá. 
 

Határidő: az Alapító Okirat továbbítására: 
  2012.július 18. 
Felelős:  Urrné Gál Emese jegyző 

 
Indítványok, javaslatok 
 
Viszlai Viktor:Óvodai pályázat került kiírásra, 100 %-os  támogatással, óvodai eszközökre, 
továbbképzésekre lehet pályázni. Mindkét településre vonatkozik. 
 
Kovács Lászlóné: Ha épület felújításra írnak ki pályázatot az felhasználható Izsófalvára és 
Mucsonyra is? 
. 
Viszlai Viktor: Még nincs kiírva. Inkább Izsófalvát támogassuk. 
 
Galyas András: Volt szó új óvoda építéséről is. Mi inkább ezt szeretnénk. 
 
Viszlai Viktor: Új óvodához sok pénz kell. Csak 100 %-os pályázatot lehet benyújtani. 
Ötvös Béla: 100 %-os pályázatnál is kell előre finanszírozni. Nincs rá pénz. 
 
Galyas András:  Ha már nem lehet felújítani, akkor újat kell építeni. 

 24



 
Viszlai Viktor: Az izsófalvai Óvodára is nyújtsanak be pályázatot? 
 
Hodop Istvánné: Amikor kiírásra került a pályázat, már tanácskoztunk. 
Tornaszoba, berendezés amire pályázni lehet. Nekünk a benti felszerelésünk nem rossz, ezért 
inkább az épület felújításra kellene. 
 
Ötvös Béla: A hivatalban nincsenek sötétítők, nagyon sok fontosabb dolog van, sorrendiséget 
kell felállítani. 
 
Galyas András: Van egy felújított iskolánk, ehhez tartoznia kellene egy új óvodának is. Sok 
gyereket hoznak Izsófalvára. 
 
Kovács Lászlóné: Mucsonyra javaslom beadni a pályázatot. Izsóval kapcsolatban várjunk 
inkább újabb pályázatra. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 5 szavazattal egyhangúlag, Mucsony Nagyközségi 
Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2012. (VII.10.) sz. Önkormányzati Határozata 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2012.(VII.10.) sz. Önkormányzati Határozata 

 
                     Tárgy: Óvodafejlesztési pályázat benyújtása 
 

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testü- 
lete, valamint Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Kalász László Általános Művelő- 
dési Központ mucsonyi Napközi Otthonos Óvoda 
fejlesztésére (TÁMOP-3.1.11-12/2) pályázatot 
nyújt be. 
 
Határidő: a pályázati kiírás szerint 
 
Felelős: Kovács Lászlóné  
                ÁMK vezető 

 
Miután több hozzászólás nem volt, Fodor Albert polgármester megköszöni a megjelenést, és 
az ülést bezárja. 
 

Km.f. 
 

 Fodor Albert       Dr. Szécsi Ottó 
 Polgármester             jegyző 
 
 
 Viszlai Viktor        Urrné Gál Emese 
 polgármester           jegyző 
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