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Iktató szám: NAG/83-25/2019. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. NOVEMBER 07-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL 

 
 
 

N A P I R E N D 
 

  
1. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal helyzetéről, fenntartásáról 

Kövegy Község Önkormányzata felé történő felkérés csatlakozásról 
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 

 

2. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal helyzetéről, fenntartásáról 
Királyhegyes Község Önkormányzata felé történő felkérés csatlakozásról 
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 

 

 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
178/2019.(XI.07.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
179/2019.(XI.07.) képviselő-testületi határozat 
 

A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 
Hivatal helyzetéről, fenntartásáról 
Kövegy Község Önkormányzata felé 
történő felkérés csatlakozásról 
 

 
180/2019.(XI.07.) képviselő-testületi határozat 
 

A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 
Hivatal helyzetéről, fenntartásáról 
Királyhegyes Község Önkormányzata 
felé történő felkérés csatlakozásról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 07-én 12.00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Kolozsvári Rozália polgármester 
Gulácsi Krisztina alpolgármester 
Lehoczki Zoltán 
Rácz Pál képviselők. 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kelló Róbert képviselő. 
 
  
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető,  
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezető, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, Popovics Krisztián 
pénzügyi csoportvezetőt és a hivatal munkatársát.  Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő 
közül 4 fő megjelent – Kelló Róbert képviselő munkavégzés miatt maradt távol, az ülés 
határozatképes, azt megnyitom.  
 
Kolozsvári Rozália polgármester: A meghívóban kiküldött napirendet javasolom tárgyalni, 
egyéb javaslatom nincs.  
 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele? 
Nincs. Aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
178/2019. (XI. 07.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 07.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal helyzetéről, fenntartásáról 
Kövegy Község Önkormányzata felé történő felkérés csatlakozásról 

      Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 

2. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal helyzetéről, fenntartásáról 
Királyhegyes Község Önkormányzata felé történő felkérés csatlakozásról 

      Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
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1.sz. n a p i r e n d :  A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal helyzetéről, 
fenntartásáról Kövegy Község Önkormányzata felé történő felkérés csatlakozásról 
 

 
Kolozsvári Rozália polgármester: Az első napirend a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 
Hivatal helyzetéről, fenntartásáról Kövegy Község Önkormányzata felé történő felkérés 
csatlakozásról 
 
A rendkívüli ülés összehívására, azért volt szükség, mert az októberi önkormányzati választást 
követő 60 napon belül meg kell alakítani a közös önkormányzati hivatalt. Azért van erre 
szükség, mert a jelenlegi közös hivatal létszáma 2000 fő alá csökkent. Kérdés, hozzászólás 
van-e? Jegyző asszonynak kiegészítése? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az önkormányzati törvény előírja, hogy a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma legalább 2000 ezer fő, vagy a 
közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább 7. A közigazgatási határokat is 
meghatározza. A mi esetünkben a két település egyikének csatlakozására lenne szükség. 
Amennyiben nem kívánnak csatlakozni, nekünk kell más irányba ezt megtenni. Amennyiben 
ez sem vezet eredményre, a kormányhivatal jelöl ki egy települést. Javasolom a határozati 
javaslatban a határidő módosítását november 25.-re. 
 

Kolozsvári Rozália polgármester: Köszönöm jegyző asszony kiegészítését. Egyéb kérdés, 
hozzászólás van-e? Nincs, Aki az előterjesztéssel és a határidő módosításával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
179/2019. (XI. 07.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal helyzetéről, fenntartásáról 
Kövegy Község Önkormányzata felé történő felkérés csatlakozásról 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Magyarcsanádi 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító és fenntartó szerve a Közös Hivatal 
fenntartásának jogszerűsége érdekében figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
85. §-ban foglaltakra felkéri Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-
testületét, hogy a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó 
települések - 2020. január 1-i hatállyal - körébe csatlakozni szíveskedjen.  
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja Kövegy 
Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy mivel a jelenleg a 
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó és fenntartó települések 
egyike sem város, így az Mötv. 85. §-ban előírtak szerint a települési 
önkormányzatok megállapodás megkötésére kötelezettek, így a hivatal 
létszámát az érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával 
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határozzák meg, nem pedig megállapodás hiányában a városi önkormányzat 
képviselő-testülete állapítja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, értelem szerint, legkésőbb 2019. november 30.  

 
A határozatról értesítést kap:  
- Kolozsvári Rozália polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 
- Kövegy Község Önkormányzata (6912 Kövegy Kossuth u. 29.) 

 
 
2. sz. n a p i r e n d : A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal helyzetéről, 
fenntartásáról Királyhegyes Község Önkormányzata felé történő felkérés csatlakozásról 
 
 

Kolozsvári Rozália polgármester: A következő napirend a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal helyzetéről, fenntartásáról Királyhegyes Község Önkormányzata felé 
történő felkérés csatlakozásról. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Gulácsi Krisztina alpolgármester: A két település jelenleg melyik hivatalhoz tartozik? 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Csanádpalotához. 
 
Rácz Pál képviselő: Amennyiben Apátfalvával jönne létre a közös hivatal, ő lenne a gesztor 
település? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Igen. 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, Aki az 
előterjesztéssel és a határidő módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
180/2019. (XI. 07.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal helyzetéről, fenntartásáról 
Királyhegyes Község Önkormányzata felé történő felkérés csatlakozásról 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Magyarcsanádi 
Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó egyik szerve a Közös Hivatal 
fenntartásának jogszerűsége érdekében figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv). 
85. §-ban foglaltakra felkéri Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-
testületét, hogy a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó 
települések - 2020. január 1-i hatállyal - körébe csatlakozni szíveskedjen.  
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja Királyhegyes 
Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy mivel a jelenleg a 
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Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó és fenntartó települések 
egyike sem város, így az Mötv. 85. §-ban előírtak szerint a települési 
önkormányzatok megállapodás megkötésére kötelezettek, így a hivatal 
létszámát az érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával 
határozzák meg, nem pedig megállapodás hiányában a városi önkormányzat 
képviselő-testülete állapítja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, értelem szerint, legkésőbb 2019. november 30.  

 
A határozatról értesítést kap:  
- Kolozsvári Rozália polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 
- Királyhegyes Község Önkormányzata (6911 Királyhegyes Jókai u 38.) 

 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Horváth Éva pénzügyes 
kolléganő október 31. napjával elment. Az álláshely pályázat útján meghirdetésre került. 1 fő 
pályakezdő jelentkezett, de a hivatali struktúra kialakulásáig a közös hivatal pénzügyi 
csoportja tevékenykedik a feladatok elvégzésében. 
  
Kolozsvári Rozália polgármester: A napirendeket megtárgyaltuk. Megköszönöm jegyző 
asszonynak, a pénzügyi csoportvezetőnek, valamint a hivatal munkatársának a részvételt, a 
rendkívüli, nyílt ülést bezárom. (12.30 órakor) 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 

Kolozsvári Rozália     Izsákné Hetényi Valéria 
               polgármester jegyző 


