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Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete és 

Répáshuta Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 

február 28. napján tartott  együttes üléséről 

 

Az ülés helye:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat tanácskozó terme 

 

Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 

 

Jelen vannak: 
    Jámbor Flórián      polgármester 

       Solymosi Konrád Ferenc     alpolgármester 

       Császár István       képviselő 

       Kovácsné Erdődi Ildikó     képviselő 

       Orliczki Attila      képviselő 

                                        Szászné Sándor Erika            képviselő 

                                        Szolnoki Csaba                      képviselő 

 

Répáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 

 

Jelen vannak:               Mátrai Károly                         polgármester 

      Telekes Gábor                        alpolgármester 

      Kátai Imre                               képviselő 

                                       Petőfi Valéria                         képviselő 

Hiányzik:                      Erdős Tamás                           képviselő 

                      

                                      Dr. Hegyközi Béla körjegyző 

 

Meghívottként:            Telekes Antalné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

  

 

Jámbor Flórián Bükkszentkereszt polgármestere köszönti az együttes ülés résztevőit. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
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Ismerteti a napirendet: 

 

Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzőségének megszüntetése 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása, alapító okirat elfogadása 

 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A napirendi ponttal valamennyi képviselő egyetért.  

 

Jámbor Flórián polgármester előadja, hogy mivel a két község lakosságszáma nem éri el a 

2000 főt, ezért Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 85 

§ (10) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve kívánta létrehozni a közös hivatalt.  

A két önkormányzat képviselő-testülete 2012. december 18. napján tartott együttes ülésén 

döntött a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról, a megállapodásról, azzal a jogi 

feltétellel, hogy a határozatok (Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 76/2012 

(XII.18) Önkormányzati Határozata, Répáshuta Község Képviselő-testületének 46/ 2012 (XII. 

18) Önkormányzati Határozata) abban az esetben lépnek hatályba, amennyiben a 

belügyminiszter azt jóváhagyja.  

 

A polgármester örömmel tájékoztatja a testületeket, hogy dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

jóváhagyását adta ahhoz, hogy a két település 2013. március 1. napjától közös önkormányzati 

hivatalt hozzon létre. Ismerteti Tállai András önkormányzati államtitkár tájékoztatását és Dr. 

Pintér Sándor belügyminiszter jóváhagyását (a tájékoztatást és a jóváhagyást a jegyzőkönyv 

melléklete tartalmazza)  

 

A polgármester előadja, hogy a két község 2002. január 1. óta jól működött, reméli, hogy 

ezután is így lesz ez. Közösen együttműködve az esetleges problémákat is meg lehet oldani.  

 

Mátrai Károly polgármester előadja, hogy részükről is mindent megtesznek, hogy a hivatal 

jól működjön.  

 

Jámbor Flórián polgármester előadja, hogy a körjegyzőséget meg kell szüntetni, a 

megszüntető okiratot el kell fogadni.  

El kell fogadni a közös önkormányzati hivatal alapító okiratát.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően Répáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Répáshuta Község Képviselő-testületének 

4/ 2013. (II. 28) Önkormányzati Határozata 

Tárgy: Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzősége megszüntető okiratának 

elfogadása 

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzőségének megszüntetéséről szóló okiratot az 

alábbi tartalommal elfogadja:  
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Megszüntető okirat 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Répáshuta Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban: Áht.) 11. § (1) felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. § rendelkezései és 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

14. § (2)-(3) szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki. 

 

1.) Költségvetési szerv: 

    Megnevezése: Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzősége 

    Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

2.) Irányító szerv megnevezése, székhelye: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

3.) Megszüntető szerv megnevezése, székhelye: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

Répáshuta Község Önkormányzata 

3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.  

 

4.) Megszüntetés időpontja és módja: 

2013. február 28. jogutódlással  

 

5.) Jogutód: Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 3557 Bükkszentkereszt, 

Kossuth u. 24.  

 

6.) Megszüntetés oka: 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése, továbbá a 2013. 

január1-én hatályba lépő, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvénynek  a közös önkormányzati  hivatalok létrehozására vonatkozó rendelkezései. 

Ezekre figyelemmel Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő- testülete, 

valamint Répáshuta Község Önkormányzatának képviselő- testülete együtt úgy döntött, hogy 

2013. március 1. napjával közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Bükkszentkereszti 

Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 

 

7.) Megszüntető jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Tv. 146/B  § (2) bek.  

 

8.) A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: 

A megszüntetett költségvetési szerv valamennyi feladatát a jogutódjaként létrejövő 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal látja el alapfeladatként. Ellátásra nem 

kerülő alapfeladat nem marad. 

 

9.) Rendelkezések a vagyoni jogok tekintetében: 

A jogutód intézmény a vagyoni jogok tekintetében az újonnan létrehozott intézmény, a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal lesz. 
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Az alapfeladatok ellátását képező ingó és ingatlanvagyon Bükkszentkereszt és Répáshuta 

Községek Önkormányzatának tulajdona marad, azonban azokat a jogutód intézmény 

használatába átadja térítésmentesen. 

 

 

10.) Rendelkezések a tartozásokról: 

A megszüntetett intézmény 2013. február 28. napjával fennálló követeléseinek és 

kötelezettségeinek pénzügyi rendezésére a jogutód intézmény lesz jogosult és köteles az 

ellátandó alapfeladatok és az átvett ingó és ingatlanvagyon alapján.. 

 

 

11) Rendelkezések egyebekről: 

A megszüntetett intézményben foglalkoztatottak a jogutód intézményben folytatják 

közszolgálati jogviszonyukat.   

                                              Határidő: azonnal 

Felelős: Mátrai Károly polgármester 

 

 

 Ezt követően Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

10/ 2013. (II. 28) Önkormányzati Határozata 

Tárgy: Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzősége megszüntető okiratának 

elfogadása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzőségének megszüntetéséről szóló okiratot az 

alábbi tartalommal elfogadja:  

 

Megszüntető okirat 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Répáshuta Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban: Áht.) 11. § (1) felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. § rendelkezései és 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

14. § (2)-(3) szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki. 

 

1.) Költségvetési szerv: 

    Megnevezése: Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzősége 

    Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

2.) Irányító szerv megnevezése, székhelye: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

3.) Megszüntető szerv megnevezése, székhelye: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  
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Répáshuta Község Önkormányzata 

3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.  

 

4.) Megszüntetés időpontja és módja: 

2013. február 28. jogutódlással  

 

5.) Jogutód: Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 3557 Bükkszentkereszt, 

Kossuth u. 24.  

 

6.) Megszüntetés oka: 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése, továbbá a 2013. 

január1-én hatályba lépő, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvénynek  a közös önkormányzati  hivatalok létrehozására vonatkozó rendelkezései. 

Ezekre figyelemmel Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő- testülete, 

valamint Répáshuta Község Önkormányzatának képviselő- testülete együtt úgy döntött, hogy 

2013. március 1. napjával közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Bükkszentkereszti 

Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 

 

7.) Megszüntető jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Tv. 146/B  § (2) bek.  

 

8.) A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: 

A megszüntetett költségvetési szerv valamennyi feladatát a jogutódjaként létrejövő 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal látja el alapfeladatként. Ellátásra nem 

kerülő alapfeladat nem marad. 

 

9.) Rendelkezések a vagyoni jogok tekintetében: 

A jogutód intézmény a vagyoni jogok tekintetében az újonnan létrehozott intézmény, a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal lesz. 

Az alapfeladatok ellátását képező ingó és ingatlanvagyon Bükkszentkereszt és Répáshuta 

Községek Önkormányzatának tulajdona marad, azonban azokat a jogutód intézmény 

használatába átadja térítésmentesen. 

 

 

10.) Rendelkezések a tartozásokról: 

A megszüntetett intézmény 2013. február 28. napjával fennálló követeléseinek és 

kötelezettségeinek pénzügyi rendezésére a jogutód intézmény lesz jogosult és köteles az 

ellátandó alapfeladatok és az átvett ingó és ingatlanvagyon alapján.. 

 

 

11) Rendelkezések egyebekről: 

A megszüntetett intézményben foglalkoztatottak a jogutód intézményben folytatják 

közszolgálati jogviszonyukat.   

                                              Határidő: azonnal 

 Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

Ezt követően Répáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Répáshuta Község Képviselő-testületének 

5/ 2013. (II. 28) Önkormányzati Határozata 

Tárgy: A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbi tartalommal 

elfogadja:  

Alapító Okirat 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Répáshuta Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011.évi CLXXXIX. törvény 84. - 85. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 

államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. 8. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(4) 

bekezdéseiben foglaltakra, az alábbi Alapító Okiratot adják ki: 

 

A költségvetési szerv: 

1/a.) Megnevezése:    Bükkszentkereszti  Közös Önkormányzati Hivatal 

        Székhelye:   3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

 

1/b.) rövid neve, székhelye:    Bükkszentkereszti KÖH 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

2.) Telephelye:   Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

Répáshutai Kirendeltsége 

3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.  

 

3.) Jogelődjének megnevezése, székhelye 

 

Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzősége 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

4.) Közfeladata: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (a továbbiakban 

Mötv.)  84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az alapító 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, valamint,  a nemzetiségek jogairól szóló törvényben 

meghatározott feladatok ellátásában. 

 

5.) Alaptevékenysége: 

 

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Bükkszentkereszt és Répáshuta települések vonatkozásában. A 

közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott 

közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 
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a.) Államháztartási szakágazat besorolása: 

 

841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

                        tevékenysége 

 

 

 

b.) Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

692000     Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

841112     Önkormányzati jogalkotás 

841114     Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

841115     Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

841116     Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó  

                tevékenység 

841117      Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

841118     Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység 

841126     Önkormányzatok és  társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841127     Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133     Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173     Statisztikai tevékenység  

 

c.) Vállalkozói tevékenység aránya: 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem végez. 

 

6.) Illetékességi területe: 

Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közigazgatási területe 

 

7.) Irányító szerve: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

8.) Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek: 

 

- Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

  3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

- Répáshuta  Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

  3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.  

 

9.) Gazdálkodása szerinti besorolása: 

     

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Együttműködési megállapodás alapján ellátja a Bükkszentkereszt és Répáshuta Községek 

szlovák nemzetiségi önkormányzatainak gazdálkodási feladatait. A munkamegosztás és a 

felelősségvállalás rendjét együttműködési megállapodás szabályozza. 

 

10.) Vezetőjének megbízási rendje: 

A jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt - pályázat 

útján – az érintett települések polgármesterei lakosságszám-arányos, többségi döntéssel 
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határozatlan időre nevezik ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 83. § b.) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 247. §-ában foglaltak alapján. Felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás 

elrendeléséhez ugyancsak az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, 

többségi döntése szükséges. Az egyéb munkáltatói jogokat ugyanakkor Bükkszentkereszt 

község polgármestere gyakorolja felette. 

 

11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

A költségvetési szervnél foglalkoztatottakra: 

 

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. szerinti közszolgálati jogviszony 

- egyes dolgozók esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti 

munkaviszony 

- éb foglalkoztatottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. szerinti 

megbízásos jogviszony     

 

Záradék: 

 

Jelen alapító okirat 2013. március 1. napján lép hatályba. 

 

           Határidő: azonnal 

Felelős: Mátrai Károly polgármester 

 

 

 

Ezt követően Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

11/ 2013. (II. 28) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbi tartalommal 

elfogadja:  

 

Alapító Okirat 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Répáshuta Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011.évi CLXXXIX. törvény 84. - 85. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 

államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. 8. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(4) 

bekezdéseiben foglaltakra, az alábbi Alapító Okiratot adják ki: 

 

A költségvetési szerv: 

1/a.) Megnevezése:    Bükkszentkereszti  Közös Önkormányzati Hivatal 

        Székhelye:   3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  
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1/b.) rövid neve, székhelye:    Bükkszentkereszti KÖH 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

2.) Telephelye:   Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

Répáshutai Kirendeltsége 

3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.  

 

3.) Jogelődjének megnevezése, székhelye 

 

Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzősége 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

4.) Közfeladata: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (a továbbiakban 

Mötv.)  84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az alapító 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, valamint,  a nemzetiségek jogairól szóló törvényben 

meghatározott feladatok ellátásában. 

 

5.) Alaptevékenysége: 

 

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Bükkszentkereszt és Répáshuta települések vonatkozásában. A 

közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott 

közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

 

a.) Államháztartási szakágazat besorolása: 

 

841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

                        tevékenysége 

 

 

 

b.) Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

692000     Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

841112     Önkormányzati jogalkotás 

841114     Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

841115     Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

841116     Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó  

                tevékenység 

841117      Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

841118     Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység 

841126     Önkormányzatok és  társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841127     Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133     Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
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841173     Statisztikai tevékenység  

 

c.) Vállalkozói tevékenység aránya: 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem végez. 

 

6.) Illetékességi területe: 

Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közigazgatási területe 

 

7.) Irányító szerve: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

 

8.) Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek: 

 

- Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

  3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

- Répáshuta  Község Önkormányzatának képviselő- testülete 

  3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.  

 

9.) Gazdálkodása szerinti besorolása: 

     

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Együttműködési megállapodás alapján ellátja a Bükkszentkereszt és Répáshuta Községek 

szlovák nemzetiségi önkormányzatainak gazdálkodási feladatait. A munkamegosztás és a 

felelősségvállalás rendjét együttműködési megállapodás szabályozza. 

 

10.) Vezetőjének megbízási rendje: 

A jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt - pályázat 

útján – az érintett települések polgármesterei lakosságszám-arányos, többségi döntéssel 

határozatlan időre nevezik ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 83. § b.) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 247. §-ában foglaltak alapján. Felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás 

elrendeléséhez ugyancsak az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, 

többségi döntése szükséges. Az egyéb munkáltatói jogokat ugyanakkor Bükkszentkereszt 

község polgármestere gyakorolja felette. 

 

11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

A költségvetési szervnél foglalkoztatottakra: 

 

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. szerinti közszolgálati jogviszony 

- egyes dolgozók esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti 

munkaviszony 

- éb foglalkoztatottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. szerinti 

megbízásos jogviszony     
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Záradék: 

 

Jelen alapító okirat 2013. március 1. napján lép hatályba. 

 

           Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián  polgármester 

 

 

Ezt követően Jámbor Flórián polgármester megköszöni a részvételt és az együttes ülést 

bezárja.  

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 

 Jámbor Flórián                             Mátrai Károly 

            polgármester                                                                                      polgármester 

 

 

 

 

Dr. Hegyközi Béla 

körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


