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J EGYZ Ő K Ö NYV
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Nagyberény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 1-jén megtartott nyilvános,
együttes üléséről
Helyszín: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (Ádánd, Kossuth L. u. 50.)
Kezdési időpont: 14.00 óra
Jelen vannak:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Harta János képviselő
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő
Az ülésről távol maradt:
Fehér József képviselő
Nagyberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Tóth András Károly polgármester
Takács Tamás alpolgármester
Ágics Pál képviselő
Fricz László képviselő
Szentpéteri László képviselő
Takács Károly képviselő
Tóthné Kárász Katalin képviselő
Az ülésről távol maradt:
Meghívottként, tanácskozási joggal:
Baumann Anita Gabriella jegyző,
Kovács Gréta aljegyző
A lakosság részéről megjelent 2 fő.
Az ülés levezető elnöke: Szatmári Kornélia polgármester
Szatmári Kornélia polgármester: megállapította, hogy mindkét képviselő-testület határozatképes,
a 7 fős ádándi képviselő-testület 6 tagja, a szintén 7 fős nagyberényi képviselő-testület valamennyi
tagja jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Köszöntötte az ülés résztvevőit. Elmondta, hogy az együttes ülés Szmsz-ben rögzített szabályai
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szerint az ülést ő vezeti le, mint a házigazda település polgármestere. Javasolta a meghívóban
szereplő napirendek elfogadását. Valamint javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ádánd település
részéről Harta János képviselőt, Nagyberény település részéről pedig polgármester úr javaslata
alapján Takács Tamás alpolgármestert megválasztani.
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen levő 6 tagja vita nélkül, egyhangúlag
6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:

11/2017.(II.01.) Kt. határozata
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2017. február -jei
együttes ülés napirendjét:
1. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a a 2017. február 1-jei
együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőit: Harta János ádándi képviselő és
Takács Tamás nagyberényi alpolgármester.
Nagyberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen levő 7 tagja, vita nélkül
egyhangúlag, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:
14/2017.(II.01.) Kt. határozata
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2017. február 1-jei
együttes ülés napirendjét:
1. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a a 2017. február 1-jei
együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőit: Harta János ádándi képviselő és
Takács Tamás nagyberényi alpolgármester.

1. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Baumann Anita Gabriella jegyző
2013. január 1-je óta működik a Közös Hivatal. 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és ebben az évben is
úgy állították össze a költségvetést, hogy az állami támogatáson és a pénzmaradványon kívül egyik
önkormányzatnak se kelljen plusz támogatást hozzátennie. Ezt négy éven keresztül meg tudták
valósítani, de jövő évben valószínűleg már nem fog sikerülni. 9,64 fő finanszíroz le az állam, 10
fővel vannak tervezve a személyi kiadások. 2 álláshelyre ebben az évben nem terveztek.
Fontosabbnak tartja, hogy magasabb végzettségű és jobban megfizetett szakemberek dolgozzak a
hivatalban. Sajnos olyan mértékű bérrendezést, ami teljes mértékben kezelné a problémákat, főleg
azokat az egyenlőtlenségeket, amit a garantált béremelkedés okozott, nem tartalmaz a költségvetés.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Az üres álláshelyek nem lettek betöltve, inkább bérfejlesztésre fordították ezt az összeget, azonban
így is messze vannak vannak attól, mint ami elvárható lenne. Ha jövőre hozzá kell tenni a
normatívához, akkor Ádánd részéről ezt szívesen megteszik, mert ha a hivatal működése
önkormányzati támogatás nélkül veszélybe kerül, akkor az önkormányzatoknak hozzá kell járulni.
Tóth András Károly polgármester:
A garantált minimálbér emeléssel azt érték el, hogy ugyanannyit keres egy köztisztviselő, mint egy
takarító. A köztisztviselők sokrétű, nagy felelősségű feladatokat látnak el, milliós pályázatokat
hajtank végre, az a kérése, hogy az kevés emelés épüljön be az alapbérükbe.
Németh Ilona alpolgármester:
A kormány rendezi a különböző ágazatokban dolgozók bérét, de a köztisztviselőkéről évek óta nem
volt szó. Emiatt sajnos több fiatal, jól dolgozó szakember hagyta ott a hivatalt, mert sokkal
magasabb fizetést kaptak más munkahelyeken. Ez a bérrendezés kezdete lehet egy folyamatnak, ha
azt akarjuk, hogy szakemberek dolgozzanak a hivatalban.
Szentpéteri László képviselő:
A köztisztviselők bére már 7-8 éve nem változott. Fontos kompenzálni azokat, aki el vannak
maradva, hogy ne legyen bérfeszültség. Ha jövőre szükséges lesz, akkor a hivatal működéséhez az
önkormányzatoknak is hozzá kell járulni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja a napirendi pont feletti vitát lezárni és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
elfogadni, azzal a kiegészítéssel, amit Tóth András polgármester úr felvetett, vagyis a béremelés, ne
adott évre járó illetményeltérítés lehet, hanem épüljön bele az alapbérbe. A képviselő-testületeknek
külön-külön kell a határozati javaslatról szavazni.
Szavazásra teszi fel az előterjesztett költségvetést és határozati javaslatot.
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen levő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:

12/2017.(II.2.) Kt. határozata
Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
1.) Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Ádándi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja. A hivatalvezető által adott béremelés személyi bérként jelenjen
meg az adott köztisztviselőknél.
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2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét
egységesen bruttó 200.000,- forint összegben határozza meg.
3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közös hivatal finanszírozásához az állami
támogatáson felül Ádánd Község Önkormányzatának, a hivatal múlt évi
pénzmaradványa felhasználás mellett, nem kell hozzájárulnia.
4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: a végrehajtásért: Baumann Anita Gabriella jegyző
Tóth András Károly polgármester: szavazásra teszi fel az előterjesztett költségvetést és határozati
javaslatot.
Nagyberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:

15/2017.(II.01.) Kt. határozata
Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
1.) Nagyberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Ádándi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja. A hivatalvezető által adott béremelés személyi bérként jelenjen
meg az adott köztisztviselőknél.
2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét
egységesen 200.000,- forint összegben határozza meg.
3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közös hivatal finanszírozásához az állami
támogatáson felül Nagyberény Község Önkormányzatának, a hivatal múlt évi
pénzmaradvány felhasználása mellett, nem kell hozzájárulnia.
4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon.
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Határidő: folyamatos
Felelős: a végrehajtásért: Baumann Anita Gabriella jegyző
Szatmári Kornélia polgármester: az ülést bezárta.
k.m.f.
Szatmári Kornélia
Ádánd Község Polgármestere

Tóth András Károly
Nagyberény Község Polgármestere

Baumann Anita Gabriella
Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Harta János
jegyzőkönyv-hitelesítő
ádándi képviselő

Takács Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő
nagyberényi alpolgármester

