
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarcsanád Község       
Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete       
által 2019. december 19-án az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében          
megtartott rendkívüli közös nyilvános ülés résztvevői 
 
 
Jelen vannak: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Szekeres Ferenc polgármester 
Kiszely János Pálné alpolgármester, Antalné Biró Rita, Antal        
Sarolta, Herczegné Jáksó Anita, Nándori Gábor települési       
képviselők 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 

dr. Szénási Hanna jegyző 
Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető 

 
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete    
részéről: 
Farkas János polgármester 
Dr. Aboul-Hosn Hussein, Farkas Krisztián, Kővári Róbert       
települési képviselők 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
Kolozsvári Rozália polgármester 
Gulácsi Krisztina alpolgármester, Kelló Róbert, Lehoczki Zoltán       
és Rácz Pál települési képviselők 

 
Szekeres Ferenc polgármester, Apátfalva: Tisztelettel köszöntöm Apátfalva Község        
Önkormányzat Képviselő-testület tagjait, Magyarcsanád Község Önkormányzat      
Képviselő-testületének tagjait és Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének       
tagjait a mai rendkívüli ülésünkön.  
 
Megállapítom, hogy Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 7 fő,         
abból jelen van 6 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Megkérem Magyarcsanád és Nagylak polgármestereit, hogy állapítsák meg a         
határozatképességet! 
 
Farkas János polgármester, Magyarcsanád: Nagy Tisztelettel köszöntöm a magyarcsanádi,         
apátfalvi és nagylaki képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 7 fős testületből jelen            
van 4 fő, az ülés határozatképes.  
 
Kolozsvári Rozália polgármester, Nagylak: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, mint az           
apátfalvi, mint a nagylaki, mint a magyarcsanádi képviselő-testület tagjait. Megállapítom,          
hogy az 5 választott képviselőből mind az öten jelen vannak, az ülés határozatképes. 
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Szekeres Ferenc polgármester, Apátfalva: A meghívóban szereplő napirendi pontok         
tárgyalását javaslom, aki ezt elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás          
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205/2019.(12.19.) Kt. h. 
Tárgy: A 2019. december 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak          

elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 
képező meghívóban szereplő pontokat elfogadja. 

 
 Határidő: azonnal 

Felelős:    Szekeres Ferenc polgármester 
 

A határozatról értesítést kap: 
l.)  Szekeres Ferenc polgármester 

  2.) dr. Szénási Hanna jegyző 
  3.) Irattár 

 
 
Farkas János polgármester, Magyarcsanád: Kérem a magyarcsanádi képviselő-testületet,        
hogy aki elfogadja a mai ülés napirendjét, kézfeltartással szavazzon! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás          
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
277/2019.(12.19.) 
Tárgy: A 2019. december 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak          

elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 1. számú        
mellékletét képező meghívóban szereplő pontokat elfogadja. 

 
 Határidő: azonnal 

Felelős:    Farkas János polgármester 
 

A határozatról értesítést kap: 
l.)  Farkas János polgármester 

  2.) Izsákné Hetényi Valéria Mária jegyző 
  3.) Irattár 
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Kolozsvári Rozália polgármester, Nagylak: Kérem a nagylaki képviselő-testület tagjait, hogy          
aki egyetért a napirendi ponttal kézfeltartással szavazzon! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás          
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
233/2019.(12.19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A 2019. december 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak          

elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét         
képező meghívóban szereplő pontokat elfogadja. 

 
 Határidő: azonnal 

Felelős:    Farkas János polgármester 
 

A határozatról értesítést kap: 
l.) Kolozsvári Rozália polgármester 

  2.) Izsákné Hetényi Valéria Mária jegyző 
  3.) Irattár 
 

 
 
I. NAPIRENDI PONT 
Közös önkormányzati hivatalt kijelölő és megállapodást pótló határozat tervezetének         
véleményezése  
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester 
 
 
Szekeres Ferenc polgármester, Apátfalva: Következik az 66-154/2019-es számú        
előterjesztés. Eddig Magyarcsanád és Nagylak közös hivatalként működött. Mivel a          
létszámuk a törvényben előírt 2000 fő alá esett, így a két településnek kellett keresni egy               
harmadik települést, akivel közös hivatalt tudtak volna létrehozni. Kövegy és Királyhegyes           
volt az a két hivatal, akit megkeresett Magyarcsanád és Nagylak. Ők Csanádpalotához            
tartoznak és nem szerettek volna ebben a közös hivatalban részt venni. 2019. december 12-ig              
kellett volna a közös hivatalt felállítani. Eddig az időpontig ez nem történt meg, ezért a               
Kormányhivatal kiküldte a tervezett kijelölést Apátfalvához. Átadnám jegyző asszonynak a          
szót, mert volt egy egyeztetésünk a Kormánymegbízott asszonnyal. 
 
dr. Szénási Hanna jegyző: Köszöntök én is mindenkit! Elég rövid az idő és mindig van               
valami új információ. Én úgy gondolom, hogy most már van egy végleges, kialakult dátum és               
ez a 2020. január 1. Van egy jogszabály, amit elfogadtak, de még nem történt meg a mai                 
napig a kihirdetése. Abban reménykedtünk, hogy a két ünnep között kihirdetik, de valószínű,             
hogy csak január 1-vel fogják kihirdetni. Ennek az új jogszabálynak megfelelően már azt             
kérik tőlünk és az az elvárás, hogy január 1-én az összes közös hivatal álljon fel. Ennek én                 
úgy látom, hogy eleget tudunk tenni. December 13-án megküldtek hozzánk egy határozatot,            
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amely erről a kijelölésről szól és ennek egy melléklete a megállapodás, ami a közös hivatal               
létrehozását szabályozza. Mi azt szerettük volna, hogy a közös önkormányzati hivatal 2020.            
február 1-től álljon fel, de erre nincs lehetőségünk. Amiben van véleményezési lehetőség és             
mozgáskörünk, az a személyi állomány. Ebben kedden a polgármesterek és a kormányhivatal            
vezetője egyeztetett. A székhelyhez kerül az összes pénzügyi feladat, ami a közös hivatalt             
érinti és az összes személyi ügy feladat is. Ha a lakosságszámot nézzük, akkor a 21 fő                
elosztása véleményünk szerint nem volt jó, abban változtatást kértünk. A létszám 1 fő jegyző              
és 20 fő köztisztviselő. Szeretnénk javasolni, hogy 13 fő legyen a székhely településen, 5 fő a                
magyarcsanádi kirendeltségen és 2 fő a nagylaki kirendeltségen. Ennek jogi vonzata, hogy            
ebben a határozatban legyen kiemelve, hogy 3 fő köztisztviselő foglalkoztatott személynek a            
megszűntetése és 7 fő tovább foglalkoztatása szükséges a közös hivatalban. Ez az egyik pont,              
ami véleményem szerint nagyon fontos. A másik pedig a költségvetési szervek           
megszüntetése. A költségvetési szerveknél az államkincstárral és a kormányhivatallal         
egyeztettük – Magyarcsanád esetében, mint technikailag, mind jogilag a legmegfelelőbb a           
jogutód nélküli megszűnés. Ezt tudja a legjobban kezelni a rendszer és technikailag és munka              
jogilag is a legegyszerűbb. Egy ilyen megszüntetés esetén a munkáltatói intézkedések is            
egyértelműek. A jogutóddal történő megszüntetés az álláspontok szerint az apátfalvi          
hivatalnál áll fenn. Az apátfalvi önálló hivatal tudna jogutódlással megszűnni és ott lenne a              
jogutód intézmény az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal. Ez-az, amiben mozgásterünk          
van, január 1-vel valószínűleg nincs, mert a kijelölés így fog megjönni. Ebben az évben kell               
még hogy legyen egy rendkívüli ülés, mert a mai nap kinyilvánítják a testületek a              
véleményüket és talán 30-án lehetne egy rendkívüli ülés, amikorra mi a megszűntető és az új               
intézmény alapító okiratait és ennek a bejegyzéshez szükséges dokumentumait be tudnánk           
hozni és el tudná a testület fogadni.  
Ennyi a lényeg! Van-e valamilyen kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
Nem hangzott el kérdés, vélemény egyik képviselő-testület részéről sem! 
 
Szekeres Ferenc polgármester, Apátfalva: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a           
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás          
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 206/2019.(12.19.) Kt. h. 
Tárgy: Közös önkormányzati hivatalt kijelölő és megállapodást pótló határozat tervezetének 
            véleményezése 
 

HATÁROZAT 
 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól       
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (3a) bekezdésében            
foglaltak szerint eljárva Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak községi települések 2020.          
január 1. napjával történő közös önkormányzati hivatalhoz kijelölésével és közös          
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás pótlásával összefüggésben az alábbi         
véleményt nyilvánítja ki, illetve az alábbi döntést hozza: 
 

1.) A Csongrád Megyei Kormányhivatal CS/B01/08901- /2019. számú       
határozat-tervezetével részben ért egyet:  
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● A közös önkormányzati hivatalt kijelölő határozatban szereplő közös        

önkormányzati hivatal létszámát kéri 21 álláshelyben megállapítani, melyből 1         
fő jegyző, 20 fő köztisztviselő, ebből 13 fő a székhely hivatalban, 5 fő a              
magyarcsanádi kirendeltségen, 2 fő a nagylaki kirendeltség hivatalában. A         
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 3 fő köztisztviselői álláshelyen        
foglalkoztatott személynek 2019. december 31. hatállyal az Mötv. 146/E. § (1)           
bekezdése, valamint a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.         
törvény 60. § (1) bekezdés g) pontja szerinti felmentéssel történő          
megszűntetését, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.        
törvény 59. § (2) bekezdése szerint 2020. január 1. napi hatállyal 7 fő tovább              
foglalkoztatását javasolja.  

 
● A költségvetési szervek jogutóddal történő megszüntetése helyett az Apátfalvi         

Polgármesteri Hivatal jogutóddal, a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati       
Hivatal jogutód nélküli megszűntetését javasolja.  

 
 

2.) A Képviselő-testület a határozat-tervezet többi részével maradéktalanul egyetért és a          
közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást a fenti          
változtatásokkal együtt elfogadja. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések           

megtételére.  
 

INDOKOLÁS 
 
A jelenleg működő Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal nem felel meg          
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:         
Mötv.) 85. § (2) bekezdésében foglalt törvényi feltételek egyikének sem, mivel az ahhoz             
tartozó Magyarcsanád és Nagylak községi települések összlakosságszáma nem éri el a 2000            
főt, valamint az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános         
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül, azaz 2019. december 12.           
napjáig nem állapodtak meg 2020. január 1. napjával közös önkormányzati hivatal           
átalakításáról.  
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2019. december 13. napján az Mötv. 85. § (3a)             
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a CS/B01/08901-1/2019. számú, közös        
önkormányzati hivatallal összefüggésben vélemény kérése tárgyú megkeresést küldött        
Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek önkormányzatának.  
 
A megkeresés a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket kijelölő és az új közös             
önkormányzati hivatalról szóló megállapodást pótló határozat tervezetének véleményezésére        
vonatkozik.  
 
A határozat-tervezettel a képviselő-testület részben ért egyet.  
 
A tervezet „A közös önkormányzati hivatal létszámát 21 álláshelyben állapítja meg, melyből            
1 fő jegyző, 20 fő köztisztviselő (ebből 10 fő a székhely hivatalban, 7 fő a magyarcsanádi                
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kirendeltség, 3 fő a nagylaki kirendeltség hivatalában).”, valamint a költségvetési szervek           
jogutóddal történő megszüntetése részével nem ért egyet.  
 
Mind a feladatok székhelyhivatal és kirendeltségek közötti elosztása, mind a lakosságszám           
más létszámarányt tesz szükségessé. A közös önkormányzati hivatal székhely hivatalában          
történik meg a közös hivatal pénzügyi és személyügyi feladatainak ellátása, a           
kirendeltségeknek a közös hivatallal kapcsolatban ilyen feladatai nem lesznek. A 2019. január            
1-i lakosságszámot vesszük figyelembe Apátfalva: 3016, Magyarcsanád :1482, Nagylak: 486          
fő 
 
A fentiekre tekintettel Magyarcsanádon 5 fő, Nagylakon 2 fő, Apátfalván pedig 13 fő             
foglalkoztatása indokolt. 
 
A munkajogi intézkedések és a feladatok gördülékeny továbbviteléhez az Apátfalvi          
Polgármesteri Hivatal jogutóddal, a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal jogutód         
nélküli megszüntetése szükséges. 
 
A képviselő-testület a döntését az Mötv. 85. §-ban foglaltak alapján hozta meg.  
 
 A határozatról értesítést kap: 
1.)Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged, Rákóczi tér 1. 
2.)Farkas János polgármester, Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 
3.)Kolozsvári Rozália polgármester, Nagylak Község Önkormányzata 
4.)Szekeres Ferenc polgármester 
5.)Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető 
6.) Irattár 
 
 
Farkas János polgármester, Magyarcsanád: Kérem a magyarcsanádi képviselő-testület        
tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja azzal a módosítással, hogy a mondat úgy              
kezdődik Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az kézfeltartással       
szavazzon! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás          
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
278/2019.(12.19.) 
Tárgy: Közös önkormányzati hivatalt kijelölő és megállapodást pótló határozat tervezetének 
            véleményezése 
 

HATÁROZAT 
 
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi      
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (3a)            
bekezdésében foglaltak szerint eljárva Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak községi         
települések 2020. január 1. napjával történő közös önkormányzati hivatalhoz kijelölésével és           
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás pótlásával összefüggésben az         
alábbi véleményt nyilvánítja ki, illetve az alábbi döntést hozza: 
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4.) A Csongrád Megyei Kormányhivatal CS/B01/08901- /2019. számú       
határozat-tervezetével részben ért egyet:  

 
● A közös önkormányzati hivatalt kijelölő határozatban szereplő közös        

önkormányzati hivatal létszámát kéri 21 álláshelyben megállapítani, melyből 1         
fő jegyző, 20 fő köztisztviselő, ebből 13 fő a székhely hivatalban, 5 fő a              
magyarcsanádi kirendeltségen, 2 fő a nagylaki kirendeltség hivatalában. A         
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 3 fő köztisztviselői álláshelyen        
foglalkoztatott személynek 2019. december 31. hatállyal az Mötv. 146/E. § (1)           
bekezdése, valamint a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.         
törvény 60. § (1) bekezdés g) pontja szerinti felmentéssel történő          
megszűntetését, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.        
törvény 59. § (2) bekezdése szerint 2020. január 1. napi hatállyal 7 fő tovább              
foglalkoztatását javasolja.  

 
● A költségvetési szervek jogutóddal történő megszüntetése helyett az Apátfalvi         

Polgármesteri Hivatal jogutóddal, a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati       
Hivatal jogutód nélküli megszűntetését javasolja.  

 
 

5.) A Képviselő-testület a határozat-tervezet többi részével maradéktalanul egyetért és a          
közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást a fenti          
változtatásokkal együtt elfogadja. 

 
6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések           

megtételére.  
 
 

INDOKOLÁS 
 
A jelenleg működő Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal nem felel meg          
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:         
Mötv.) 85. § (2) bekezdésében foglalt törvényi feltételek egyikének sem, mivel az ahhoz             
tartozó Magyarcsanád és Nagylak községi települések összlakosságszáma nem éri el a 2000            
főt, valamint az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános         
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül, azaz 2019. december 12.           
napjáig nem állapodtak meg 2020. január 1. napjával közös önkormányzati hivatal           
átalakításáról.  
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2019. december 13. napján az Mötv. 85. § (3a)             
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a CS/B01/08901-1/2019. számú, közös        
önkormányzati hivatallal összefüggésben vélemény kérése tárgyú megkeresést küldött        
Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek önkormányzatának.  
 
A megkeresés a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket kijelölő és az új közös             
önkormányzati hivatalról szóló megállapodást pótló határozat tervezetének véleményezésére        
vonatkozik.  
 
A határozat-tervezettel a képviselő-testület részben ért egyet.  
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A tervezet „A közös önkormányzati hivatal létszámát 21 álláshelyben állapítja meg, melyből            
1 fő jegyző, 20 fő köztisztviselő (ebből 10 fő a székhely hivatalban, 7 fő a magyarcsanádi                
kirendeltség, 3 fő a nagylaki kirendeltség hivatalában).”, valamint a költségvetési szervek           
jogutóddal történő megszüntetése részével nem ért egyet.  
 
Mind a feladatok székhelyhivatal és kirendeltségek közötti elosztása, mind a lakosságszám           
más létszámarányt tesz szükségessé. A közös önkormányzati hivatal székhely hivatalában          
történik meg a közös hivatal pénzügyi és személyügyi feladatainak ellátása, a           
kirendeltségeknek a közös hivatallal kapcsolatban ilyen feladatai nem lesznek. A 2019. január            
1-i lakosságszámot vesszük figyelembe Apátfalva: 3016, Magyarcsanád: 1482, Nagylak: 486          
fő 
 
A fentiekre tekintettel Magyarcsanádon 5 fő, Nagylakon 2 fő, Apátfalván pedig 13 fő             
foglalkoztatása indokolt. 
 
A munkajogi intézkedések és a feladatok gördülékeny továbbviteléhez az Apátfalvi          
Polgármesteri Hivatal jogutóddal, a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal jogutód         
nélküli megszüntetése szükséges. 
 
A képviselő-testület a döntését az Mötv. 85. §-ban foglaltak alapján hozta meg.  
 
 A határozatról értesítést kap: 
1.)Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged, Rákóczi tér 1. 
2.)Farkas János polgármester, Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 
3.)Kolozsvári Rozália polgármester, Nagylak Község Önkormányzata 
4.)Szekeres Ferenc polgármester, Apátfalva Község Önkormányzata 
5.) Irattár 
 
 
Kolozsvári Rozália polgármester, Nagylak: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a 
határozati javaslatban Nagylakra vonatkozóan a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
234/2019.(12.19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Közös önkormányzati hivatalt kijelölő és megállapodást pótló határozat tervezetének 
            véleményezése 
 

HATÁROZAT 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól       
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (3a) bekezdésében            
foglaltak szerint eljárva Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak községi települések 2020.          
január 1. napjával történő közös önkormányzati hivatalhoz kijelölésével és közös          
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás pótlásával összefüggésben az alábbi         
véleményt nyilvánítja ki, illetve az alábbi döntést hozza: 

8 
 



 
7.) A Csongrád Megyei Kormányhivatal CS/B01/08901- /2019. számú       

határozat-tervezetével részben ért egyet:  
 

● A közös önkormányzati hivatalt kijelölő határozatban szereplő közös        
önkormányzati hivatal létszámát kéri 21 álláshelyben megállapítani, melyből 1         
fő jegyző, 20 fő köztisztviselő, ebből 13 fő a székhely hivatalban, 5 fő a              
magyarcsanádi kirendeltségen, 2 fő a nagylaki kirendeltség hivatalában. A         
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 3 fő köztisztviselői álláshelyen        
foglalkoztatott személynek 2019. december 31. hatállyal az Mötv. 146/E. § (1)           
bekezdése, valamint a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.         
törvény 60. § (1) bekezdés g) pontja szerinti felmentéssel történő          
megszűntetését, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.        
törvény 59. § (2) bekezdése szerint 2020. január 1. napi hatállyal 7 fő tovább              
foglalkoztatását javasolja.  

 
● A költségvetési szervek jogutóddal történő megszüntetése helyett az Apátfalvi         

Polgármesteri Hivatal jogutóddal, a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati       
Hivatal jogutód nélküli megszűntetését javasolja.  

 
 

8.) A Képviselő-testület a határozat-tervezet többi részével maradéktalanul egyetért és a          
közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást a fenti          
változtatásokkal együtt elfogadja.  

 
9.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések           

megtételére.  
 

INDOKOLÁS 
 
A jelenleg működő Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal nem felel meg          
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:         
Mötv.) 85. § (2) bekezdésében foglalt törvényi feltételek egyikének sem, mivel az ahhoz             
tartozó Magyarcsanád és Nagylak községi települések összlakosságszáma nem éri el a 2000            
főt, valamint az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános         
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül, azaz 2019. december 12.           
napjáig nem állapodtak meg 2020. január 1. napjával közös önkormányzati hivatal           
átalakításáról.  
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2019. december 13. napján az Mötv. 85. § (3a)             
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a CS/B01/08901-1/2019. számú, közös        
önkormányzati hivatallal összefüggésben vélemény kérése tárgyú megkeresést küldött        
Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek önkormányzatának.  
 
A megkeresés a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket kijelölő és az új közös             
önkormányzati hivatalról szóló megállapodást pótló határozat tervezetének véleményezésére        
vonatkozik.  
 
A határozat-tervezettel a képviselő-testület részben ért egyet.  
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A tervezet „A közös önkormányzati hivatal létszámát 21 álláshelyben állapítja meg, melyből            
1 fő jegyző, 20 fő köztisztviselő (ebből 10 fő a székhely hivatalban, 7 fő a magyarcsanádi                
kirendeltség, 3 fő a nagylaki kirendeltség hivatalában).”, valamint a költségvetési szervek           
jogutóddal történő megszüntetése részével nem ért egyet.  
 
Mind a feladatok székhelyhivatal és kirendeltségek közötti elosztása, mind a lakosságszám           
más létszámarányt tesz szükségessé. A közös önkormányzati hivatal székhely hivatalában          
történik meg a közös hivatal pénzügyi és személyügyi feladatainak ellátása, a           
kirendeltségeknek a közös hivatallal kapcsolatban ilyen feladatai nem lesznek. A 2019. január            
1-i lakosságszámot vesszük figyelembe Apátfalva: 3016, Magyarcsanád: 1482, Nagylak: 486          
fő 
 
A fentiekre tekintettel Magyarcsanádon 5 fő, Nagylakon 2 fő, Apátfalván pedig 13 fő             
foglalkoztatása indokolt. 
 
A munkajogi intézkedések és a feladatok gördülékeny továbbviteléhez az Apátfalvi          
Polgármesteri Hivatal jogutóddal, a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal jogutód         
nélküli megszüntetése szükséges. 
 
A képviselő-testület a döntését az Mötv. 85. §-ban foglaltak alapján hozta meg.  
 
 A határozatról értesítést kap: 
1.)Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged, Rákóczi tér 1. 
2.)Farkas János polgármester, Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 
3.)Kolozsvári Rozália polgármester, Nagylak Község Önkormányzata 
4.)Szekeres Ferenc polgármester, Apátfalva Község Önkormányzata 
5.) Irattár 
 
Szekeres Ferenc polgármester, Apátfalva: A mai rendkívüli üléshez valakinek észrevétele 
van-e? 
 
Megállapítom, hogy nincs! 
 
Az apátfalvi képviselő- testület 10 perc múlva folytatja munkáját! 
 
Farkas János polgármester, Magyarcsanád: Köszönöm a magyarcsanádi 
képviselő-testületnek részvételét az ülésen, azt ezennel bezárom. 
 
Kolozsvári Rozália polgármester, Nagylak: Köszönöm a nagylaki képviselő-testület tagjainak 
az ülésen való részvételt, az ülést ezennel bezárom.  
 
 
 
 

- K.m.f. – 
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                       Kolozsvári Rozália Izsákné Hetényi Valéria 
                          polgármester                           jegyző 
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