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Készült: Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2O2O, január 13.
napján 16 őra 10 perces kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános
üIéséről.

Az ülés helye: a Közös

Hivatal nagyterme.

Jelen vannak:

Feuerbach Szabolcs polgármester
Kovács Gábor alpolgármester
Gzigler Nikoletta képvise!ő
Gulyás lldikó képviselő
Lehőcz Margit képviseló
Szőke Ferenc képviselő
Tanácskozási joggal jelen van :
Tokainé dr. Mézes Mária iegyző
Györe Erika jegyzőkönywezető

Feuerbach Szabolcs polgármester: megállapítja, hogy a testületből 6 fő jelen van,
az ülés határozatképes Juhász Zsuzsanna képviselő jelezte, hogy nem tud
megjelenni, ezzel a testületi ü!ést megnyitja.
Elmondja,hogy a rendkívüli ü!és összehívása írásos meghívóval történt az ügy
fontosságára és a rövid határidőre való tekintettel rendkívüli ülésként,
Ezt követően megkérdezte, hogy a kiküldött napirendijavaslattal kapcsolatban van-e
kérdése,javaslata, észrevétele valakinek.
Miután kérdés,javaslat nem hangzott el, a polgármester kezdeményezi a napirendi
javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat néIkül az alábbi napirendet fogadta el:
NAP|REND:

1. Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal megsziintetése
Előadó: Tokainé dr. Mézes Mária
(szóbeli előterjesztés)

z.

,{,

je5ző

IJőgrészi Közös Önkormányzati Hivatal megalakítása
Előadó: Tokainé dr. Mézes Mráúa jegrző
(írásbeli előterj esztés)

-31. Napirendi pont
Sza kály i Közös O n kományzati H ivatal megszü ntetése
Előadó: Tokainé dr. Mézes Mária iegyző
(szóbe!i e!őteriesztés.)

Feuerbach Szabolcs polgármester: bemutatja a képviselő-testület tagjaihak
Tokainé dr. Mézes Mária jegyzőt, aki jelenleg a Hőgyészi Közös Önkormányzati

Hivatal megbízott jegyzője. Felkéri, hogy a napirendekkel kapcsolatosan tájékoztassa
a testület tagjait.

Tokainé dr. Mézes Mária jegyző: köszöntötte a képviselőket. Elmondja, hogy az
önkormányzati választásokat követően 60 nap áIlt rendelkezésre a képviselőtestületeknek, hogy a közös hivatal alakításával kapcsolatban meghozzák a
döntésüket. Mivel Dúzs önkormányzata úgy döntött, hogy kilép a Szakályi Közös
Önkormányzati Hivatabó!, így nem maradt meg a törvényben előírt 2000 fős létszám
ahhoz, hogy továbbra is fennmaradhasson ez aközös hivata!. December 13-ig nem
hozott a csatakozásróI döntést a testület, iIletve a meghozott döntését visszavonta,
így a Kormányhivatal kezébe került át a döntés joga, hogy Szakály községet mely
településhez csatolja. A Tolna Megyei Kormányhivatal meghozta a döntését, hogy a
Hőgyészhez csatolja Szakályt, Dúzs és Mucsit telepü!éseket, és így a Szakályi
Közös Önkormányzati Hivatalt 2020.01.01. napjával meg kell szünteteni, majd egy
másik határozattaI el kell a testületnek fogadnia a Hőgyészi Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást 2020.01 .01 . hatállyal.
Hógyész és Szakály esetében is korábban szerepelt a közös hivatal részekénta
konyha, de a szakályi képviselő-testület már meghozta a döntését, Hőgyész pedig
meg fogja hozni, hogy az2020,01.01. napjától önálló intézménykéntműködnek majd
tovább, így a konyhák már nem is szerepelnek a megállapodásban.
Javasolja az előterjesztésnek megfelelóen a két döntés meghozatalát, hogy a hivatal
működőképes lehessen, az alapító okirat és a bejegyzés elkészülhessen.

Feuerbach Szabolcs polgármester: elmondja, hogy mivel már más jellegű döntés
nem születhet, így a működőképességhez mindenképpen szükség van a két döntés
meghozatalára. Biztosan mindenki megismerte a kiküldött megállapodás tartalmát,

és bízik a jó együttműködésben.
Ismerteti határozati javaslatát és kéri elfogadását.
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képviselő-testület 6 igen szavazattal, ártőzkodás
hozta meg az alábbi határozatát:
1
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2020.11.13./szám ú haározat

és ellenszavazat

nélkül

Szakály Község Önkor
lete a Szakályi Közös
Onkormányzati Hivatalt 2020. január 1-jével megszünteti, és ezzel egyidejűleg
elfogadja a megszüntető okiratot.
Felkéri a jegyzőt, hogy, a Hivatal megszüntetéséről a megszüntetó okiratot
készítsee! és a Magyar Allamkincstárnak kütdje meg.
Határidó: azonnal
Felelős: jegyző
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2. Napirendi pont

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal megalakítása
Előadó: Tokainé Dr. Mézes Mária iegyző
(írásbeli előteriesztés)

Tokainé Dr. Mézes Mária jegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy Szakály községben
maradni fog minden ügyintéző, és helyben |esz az ügyintézésa továbbiakban is.
Változás csak a jegyzővel kapcsolatosan lesz, mivet az a székhely településen
Högyészen fog tartózkodni, és csak heti egy alkalommal lesz itt a községben.
Feuerbach Szabolcs polgármester: elmondja, hogy véleményeszerint rendben fog
működnitovábbra is a hivatal.
lsmertei határozati javaslatát, és kéri elfogadását.

és ellenszavazat

A

képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás
hozta meg az alábbi határozatát:
21

nélkül

2020.11.13./szám ú hatá rozat

Önkorm
lete a Hőgyészi Közös
Onkormányzati Hivatal Iétrehozásáról szóló megállapodást a mellékelt tartalom
szerint elfogadja (megállapodás jkv. csatolva), és ezzel egyidejűleg elfogadja
az alapító okiratot is.
Hozzáiárut ahhoz, hogy a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal 2D2l.január
1-jével a Magyar Allamkincstárnál bejegyzésre kerüljön.
Szakály Község

Felkéri a polgármestert, hogy a Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást íria
alá.

Felkéri a jegyzőt, hogy

a

Hőgyészi Közös

Önkormányzati Hivatal Magyar

Al lam ki ncstárná! történő bejegyzéséről gondos kodj on.

Határidő: azonna!
FeleIós: a megá|lapodás aláírásáért a polgármester
a hivatal bejegyzéséérta iegyző

Feuerbach SzaboIcs polgármester: mivel egyéb kérdés,javaslat nem hangzott

el,megköszönte

mindenki munkáját, és a nyilvános ülést 16 óra 15 perckor bezárta,
K.m.f.t.
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Tokainé dr. Mézes Mária
Iegyzo

