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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat, külön tisztelettel köszönti Dr. Szemes
Gabriellát.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 5, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi
anyagot írásban megkapták. Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

1. Előterjesztés az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő
csatlakozásra.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző polgármester
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013.(I.15.) határozatával
kezdeményezte Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával közös hivatal létrehozását.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 21/2013. (I.31.) határozatában
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (7a)
bekezdésében foglaltak alapján megtagadta Szarvaskő Község Önkormányzatával a
közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését. A
Heves Megyei Kormányhivatal vezetője HEB/TOR/557-3/2013. iktatószámú döntésében
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 21/2013. (1.31.) számú közgyűlési
határozatába foglalt döntését jóváhagyta.
Felsőtárkány polgármesterével beszélt, a polgármester úr elmondta, hogy önként
tárgyalni nem kívánnak arról, hogy Szarvaskő a közös hivatalhoz csatlakozzon.
Egercsehi felé nem kezdeményezett tárgyalásokat. Egerbakta esetében annyit mond el,
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hogy szívesen fogadnak, amennyiben csatlakozni kívánunk. Jelen pillanatban nincs
jegyzőjük.
Andornaktálya polgármesterével szintén egyeztetett. A polgármester arról adott
tájékoztatást, hogy amennyiben nem kötelezik őket, önként nem kívánnak társulni
senkivel.
Ostoros-Novaj közös hivatalával történt egyeztetésen a polgármester urak elmondták,
hogy szívesen veszik Szarvaskő csatlakozását. Csak akkor hajlandók tárgyalni,
amennyiben a képviselő testület határozatot hoz csatlakozási szándékáról. Ha ez a
határozat megszületik, akkor szívesen tárgyalnak a csatlakozásunkról. Meghirdettek
egy hivatalvezetői állást, aki aljegyzői feladatot látna el a közös hivatalnál. Amennyiben
Szarvaskő csatlakozna, akkor a meghirdetett állás aljegyzői munkakör betöltésére
szólna.
Egerszalók-Egerszólátot, valamint Kerecsend és Demjén közös hivatalait nem kereste
meg.
Amennyiben nem tudunk megegyezni és közös hivatalt nem tudunk létrehozni, vagy
nem tudunk sehová csatlakozni, akkor a Kormánymegbízott úr fogja kijelölni, hogy
hová kell csatlakozni.
Javasolja az előterjesztésben szereplő Ostoros-Novaj közös hivatalhoz történő
csatlakozást.
Lőrincz József
A fontossági sorrendje az elhangzottakhoz hasonló volt. Javasolta az említett
önkormányzatokkal ismertetni a szándékunkat. Bizonyára mindenki olvasott már ilyen
jellegű megállapodást. Ez sajnos nehezen megtehető anélkül, hogy nem gondoljuk át
előtte a költségvetést. A költségvetésre van ráhatással. Elé kell tenni egy költségvetési
tervezetet. Kérdése Dr. Szemes Gabriella felé, hogy Eger Megyei Jogú Város milyen
feladatokat köteles ellátni február 28. napjáig? Belefér-e ebbe, - ha nem, követeljük ki,hogy a költségvetésnek azt a részét, mely általuk ismert, a központi költségvetésből
ismert összegeket adják meg, a többi részét talán mi is hozzá tudjuk tenni. Vannak
személyi költségek, melyeket tudni kellene megbecsülni. Mibe kerülhet az aljegyző
itteni munkája? Számtalan kérdés felmerül. Jó lenne látni az Ostoros-Novaj közös
hivatal megállapodását.
Nahóczki László
Polgármester úr említette, hogy voltak nem hivatalos tárgyalások Ostoros-Novaj közös
hivatallal. Kérdése, hogy a nem hivatalos tárgyalások alkalmával anyagi kérdések
felmerültek-e?
Barta Győző
Sorban válaszolva elmondja, hogy a közös hivatalnak az alapja, hogy az anyagi
fedezetet megteremtsük. Eger biztos, hogy az utolsó pillanatig ellátja a feladatokat,
mely véleménye szerint március vége lesz, jegyző asszonnyal erről beszéltek. A
költségvetési tervezet készen van. Február 15. napjáig a képviselő urak megkapják.
Az első néhány hónapért Eger részére kell megfizetni az őket megillető részt a
feladatok ellátásáért.
A polgármesterekkel egyeztetve az hangzott el, hogy a normatívából kell kijönnie a
működésnek, erre kell törekedni.

Dr. Zsirai Sándor
Az alapvető célnak annak kell lenni, hogy a lakosság ebből minél kevesebbet érezzen.
Fontosnak tartja, hogy Novaj-Ostorosnak hogyan áll a szervezeti felépítése. A
tárgyalási alap az legyen, hogy ne legyen a közös hivatal működtetéséhez a
hozzájárulásunk a több normatíva összegénél. Fontos kérdés az informatikai rendszer
kompatibilitása.
Nahóczki László
A határidők meghatározásában felelősségünk van.
Lőrincz József
Azért fontos látni a meglévő megállapodást Ostoros és Novaj közös hivatalra
vonatkozóan, mert biztos nem akarják teljesen felforgatni a meglévő tartalmát. Azt kell
megnézni, hogy milyen módon lehetünk a legjobb pozícióban.
Barta Győző
Több hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy Ostoros Községi Önkormányzat és Novaj Községi Önkormányzat által
megalakított Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatalához kíván csatlakozni. A
Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével
Novaj Községi Önkormányzatnak és Ostoros Községi Önkormányzatnak Képviselőtestületét tájékoztassa, egyúttal felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a
csatlakozáshoz szükséges megállapodás megkötéséhez vezető tárgyalásokat lefolytassa
és az így előkészített megállapodás-tervezetet a Képviselő-testület elé terjessze.
Felelős:
Határidő:

Barta Győző polgármester
2013. február 15.

Szavazás: 5 igen szavazattal elfogadásra került.
5/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy Ostoros Községi Önkormányzat és Novaj Községi Önkormányzat által
megalakított Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatalához kíván csatlakozni. A
Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével
Novaj Községi Önkormányzatnak és Ostoros Községi Önkormányzatnak Képviselőtestületét tájékoztassa, egyúttal felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a
csatlakozáshoz szükséges megállapodás megkötéséhez vezető tárgyalásokat lefolytassa
és az így előkészített megállapodás-tervezetet a Képviselő-testület elé terjessze.
Felelős:
Határidő:

Barta Győző polgármester
2013. február 15.
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Barta Győző
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?

Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2013. február 19. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

