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Tisztelt Képviselő- testület! 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat és Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. 

szeptember 3-án együttes ülésén tárgyalta a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 

(továbbiakban : közös hivatal) létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás módosítását. 

A 2020. szeptember 3-i együttes testületi ülés 3. napirendi pont előterjesztés anyagai  a  jegyzői  

kérdések -válaszok dokumentummal kiegészítve jelen előterjesztés mellékleteit képezik.  

Az ülésen határozatban döntöttek az alapító okiratot módosító okirat elfogadásáról. 

Az elfogadott módosító okirat több ponton is a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvénybe (továbbiakban Mötv.) ütközik, a módosítás elfogadásáról 

született testületi döntés ( 54/2020. (IX.03.) és 62/2020. (IX.03.) számú határozat) ezzel sérti 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat jogos érdekét!  

A Mötv. 68. § (1) Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi 

önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben - a képviselő-testület 

önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott 

döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A 

kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a 

benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig 

végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem 

dönt. 

Fentiek alapján kezdeményezem az „ Egyeztetés a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati 

Hivatal alapdokumentumainak (Megállapodás, SZMSZ, Alapító Okirat) módosításáról tartott 

képviselő- testületi ülés újbóli összehívását és az ott hozott alábbi döntések (54/2020. (IX.03.) 

és 62/2020.(IX.03.) számú határozat) visszavonását. 

Az 54/2020. (IX.03.) számú határozat alapján az elfogadott módosító okirat 9.1. pontja az alábbi 

rendelkezésre módosult:  

„ 9.1. A jegyző kinevezése és felmentése tekintetében a székhely település, 

Gyöngyössolymos polgármestere dönt, az aljegyző kinevezése és felmentése 

tekintetében a kirendeltséget működtető település, Mátraszentimre polgármestere 

dönt.”  

 

A jegyző tekintetében az alábbi jogszabályi rendelkezésbe ütközik a módosítás:  

A Mötv. 83. § A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére 

is alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel: 

a) valamennyi érintett településen ellátja a jegyző feladatait; 

b) kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek 

lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb 

munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere 

gyakorolja. Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések 

összlakosságát 100%-nak tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok 

alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot; 
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A módosító rendelkezés szerint a jegyző kinevezéséről és felmentéséről nem 

lakosságszámarányos polgármesteri döntés születik, ami a Mötv. 83.§ b) pontjába 

ütközik, ugyanis a jegyző kinevezéshez és felmentéséhez az érintett települések 

polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges.  

Az aljegyző tekintetében az alábbi jogszabályi rendelkezésbe ütközik a módosítás:  

A Mötv. 82. § (1) *  A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt. 

A tízezer főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb 

együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál a polgármester - a 

jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára - kinevezheti, más önkormányzatnál, 

közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés 

vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is 

kinevezhető. 

A Mötv. 82.§ (5) A jegyző, főjegyző jogállására vonatkozó szabályokat az aljegyzőre is 

megfelelően alkalmazni kell. 

A Mötv. 83. § A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére 

is alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel: 

a) valamennyi érintett településen ellátja a jegyző feladatait; 

b) kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek 

lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb 

munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere 

gyakorolja. Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések 

összlakosságát 100%-nak tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok 

alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot; 

A módosító rendelkezés szerint az aljegyző kinevezéséről és felmentéséről nem 

lakosságszámarányos polgármesteri döntés születik, ami a Mötv. 82.§ (5) bekezdésébe és 

a Mötv. 83.§ b) pontjába ütközik, ugyanis az aljegyző kinevezéshez és felmentéséhez az 

érintett települések polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges.  

  

Fentiek alapján javaslom Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő -testülete 

54/2020 (IX.03.) számú határozatának visszavonását, melyben arról döntött, hogy a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

megállapodás 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „ 9.1. A jegyző kinevezése és felmentése 

tekintetében a székhely település, Gyöngyössolymos polgármestere dönt, az aljegyző 

kinevezése és felmentése tekintetében a kirendeltséget működtető település, Mátraszentimre 

polgármestere dönt.” 

 

Fentiek alapján javaslom Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő -testülete 

62/2020 (IX.03.) számú határozatának visszavonását, melyben arról döntött, hogy a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

megállapodást módosító okiratot elfogadja”  
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Javaslom ezzel párhuzamosan, hogy a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás 9.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon:  

9.1.„ A jegyző kinevezéséhez és felmentéséhez a Mötv 83. § b/ pontja alapján a 

polgármesterek lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges. A döntésről 

jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza  

- a jegyzőkönyv készítésének helyét, idejét, 

- a résztvevők nevét, 

- a résztvevők általa leadható szavaztok számát, 

- a beérkezett pályázatok rövid ismertetését/ felmentés okát,  

- a döntést a szavazati arányok rögzítésével 

- a résztvevők aláírását.  

A jegyzőkönyv 1 példánya a jegyző személyi anyagában kerül elhelyezésre.” 

 
 

Javaslom, hogy a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

működéséről szóló megállapodás 9.3. pontja az alábbiak szerint módosuljon:  

„9.3. Az aljegyző kinevezésére és felmentésére a Mötv. 83.§ b) pontját és a megállapodás 9.1. 

pontját kell alkalmazni.  Az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség 

polgármestere gyakorolja. Az aljegyző munkáját a jegyző irányításával, a jegyző utasításai 

alapján végzi. „ 
 

Kérem a napirend megtárgyalását és a határozati javaslatok előterjesztés szerinti elfogadását.  

 

Gyöngyössolymos, 2020. augusztus 4. 

 

Asztalos Miklós 

 Polgármester 

Határozati javaslat 

 

Sz:   /2020. (IX.10.)                                           Tárgy: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 

   Képviselő- testülete 54/2020 (IX.03.) 

   számú határozatának visszavonása 

 

HATÁROZAT 

 

 
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az” Egyeztetés a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumainak ( Megállapodás, 

SZMSZ, Alapító Okirat) módosításáról, Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és működéséről szóló megállapodást módosító okirattal kapcsolatos döntések 

visszavonása és javaslat a megállapodás módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megállapítja, hogy az 

54/2020 (IX.03.) számú határozata, melyben a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás 9.1. pontja az alábbiak szerint 

módosul„ 9.1. A jegyző kinevezése és felmentése tekintetében a székhely település, 

Gyöngyössolymos polgármestere dönt, az aljegyző kinevezése és felmentése tekintetében a 
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kirendeltséget működtető település, Mátraszentimre polgármestere dönt.” a Mötv. 82.§ (5) 

bekezdésébe és a Mötv. 83.§ b) pontjába ütközik, tekintettel arra, hogy a jegyző és az 

aljegyző kinevezéshez és felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek 

lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. 

 

2. A Képviselő- testület az 1. pontban megjelölt határozatát azonnali hatállyal visszavonja.  

 

3. A Képviselő- testület felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert, hogy döntését 

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő- testületével közölje.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester 

             dr. Behan Anett Éva helyettes jegyző 

 

Sz:   /2020. (IX.10.)                                           Tárgy: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 

   Képviselő- testülete 62/2020 (IX.03.) 

   számú határozatának visszavonása 

 

HATÁROZAT 

 
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az” Egyeztetés a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumainak ( Megállapodás, 

SZMSZ, Alapító Okirat) módosításáról, Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és működéséről szóló megállapodást módosító okirattal kapcsolatos döntések 

visszavonása és javaslat a megállapodás módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megállapítja, hogy az 

62/2020 (IX.03.) számú határozatának a 9.1. pontot módosító rendelkezése, melyben a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

megállapodást módosító okiratot elfogadta, a Mötv. 82.§ (5) bekezdésébe és a Mötv. 83.§ 

b) pontjába ütközik, tekintettel arra, hogy a jegyző és az aljegyző kinevezéshez és 

felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi 

döntése szükséges. 

 

2. A Képviselő- testület az 1. pontban megjelölt határozat 9.1. pontjának módosítását 

tartalmazó rendelkezését azonnali hatállyal visszavonja.  

 

3. A Képviselő- testület felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert, hogy döntését 

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő- testületével közölje.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester 

             dr. Behan Anett Éva helyettes jegyző 

 

 

Sz:   /2020. (IX.10.)                                Tárgy: Javaslat a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati 

      Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

megállapodás módosítására    
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HATÁROZAT 

 
1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az” 

Egyeztetés a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumainak ( 

Megállapodás, SZMSZ, Alapító Okirat) módosításáról, Gyöngyössolymosi Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló megállapodást módosító 

okirattal kapcsolatos döntések visszavonása és javaslat a megállapodás módosítására” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  

 

2. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

megállapodás 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:   

9.1.„ A jegyző kinevezéséhez és felmentéséhez a Mötv 83. § b/ pontja alapján a 

polgármesterek lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges. A döntésről 

jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza  

- a jegyzőkönyv készítésének helyét, idejét, 

- a résztvevők nevét, 

- a résztvevők általa leadható szavaztok számát, 

- a beérkezett pályázatok rövid ismertetését/ felmentés okát,  

- a döntést a szavazati arányok rögzítésével 

- a résztvevők aláírását.  

A jegyzőkönyv 1 példánya a jegyző személyi anyagában kerül elhelyezésre.” 

 

3. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a 

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

megállapodás 9.3. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„9.3. Az aljegyző kinevezésére és felmentésére a Mötv. 83.§ b) pontját és a 

megállapodás 9.1. pontját kell alkalmazni.  Az aljegyző felett az egyéb munkáltatói 

jogokat a kirendeltség polgármestere gyakorolja. Az aljegyző munkáját a jegyző 

irányításával, a jegyző utasításai alapján végzi. „ 

 

4. A Képviselő- testület felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert, hogy döntését 

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő- testületével közölje. 

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester 

             dr. Behan Anett Éva helyettes jegyző 

 

 

A határozati javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva 

 helyettes jegyző 


