
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Nagyberény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015.január 29-én megtartott nyilvános, együttes üléséről

Helyszín: Ádánd, Kossuth L. u. 50. (Közös Önkormányzati Hivatal)
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

Az ülésről távol maradt: 
Fehér József képviselő
Mater Zsolt képviselő 

Nagyberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Tóth András Károly polgármester
Takács Tamás alpolgármester
Ágics Pál képviselő
Takács Károly képviselő
Tóthné Kárász Katalin képviselő

Az ülésről távol maradt: 
Fricz László képviselő 
Szentpéteri László képviselő

Meghívottként, tanácskozási joggal:
Baumann Anita Gabriella jegyző,
Paksi Csabáné pénzügyi ügyintéző

A lakosság részéről megjelent 2 fő.

Az ülés levezető elnöke: Szatmári Kornélia polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
Németh Ilona alpolgármester Ádánd Községi Önkormányzat részéről
Tóthné Kárász Katalin képviselő Nagyberény Községi Önkormányzat részéről

Szatmári Kornélia polgármester: megállapította, hogy mindkét képviselő-testület határozatképes, a
7 fős ádándi képviselő-testület 5 tagja, a szintén 7 fős nagyberényi képviselő-testület 5 tagja jelen van,
így  az ülés  határozatképes,  azt  megnyitotta.  Köszöntötte  az  ülés  résztvevőit.  Elmondta,  hogy  az
együttes ülés szmsz-ben rögzített szabályai szerint az ülést ő vezeti le, mint a házigazda település
polgármestere.  Javasolta  a  meghívóban  szereplő  napirendek  elfogadását.  Valamint  javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Ádánd  település  részéről  Németh  Ilona  alpolgármestert,  a  nagyberényi
polgármester úr javaslatára pedig Nagyberény település részéről  Tóthné Kárász Katalin képviselőt
megválasztani.

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  jelen  levő  5  tagja  vita  nélkül,
egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:



1/2015.(I.29.) Kt. határozata

a.)  A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2015.január 29-ei együttes ülés
napirendjét:

1. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2015.január 29-ei együttes ülés  
jegyzőkönyv hitelesítőit: Németh Ilona  ádándi alpolgármester és Tóthné Kárász Katalin 
nagyberényi képviselő.

Nagyberény  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  jelen  levő  5  tagja,  vita  nélkül
egyhangúlag, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:

6/2015.(I.29.) Kt. határozata

a.)  A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2015.január 29-ei együttes ülés
napirendjét:

1. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2015.január 29-ei együttes ülés
jegyzőkönyv hitelesítőit: Németh Ilona ádándi alpolgármester és Tóthné Kárász Katalin
nagyberényi képviselő.

1. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Szatmári Kornélia polgármester: a közös hivatal létrahozása az előző vezetés jó döntése volt. Az
együttműködés pedig a két település között egyre jobb és gyümölcsözőbb, s bízik benne, hogy még
bővülni fog. Bemutatta az ádándi képviselő-testület tagjait.

Tóth András Károly polgármester:  köszönti a megjelenteket, külön kiemelve köszönti polgármester
asszonyt.  Bemutatta  a  nagyberényi  képviselő-testület  tagjait.  Ő  is  méltatja  a  két  település
együttműködését, s ebből adódóan a berényi kirendeltség fenntarthatóságát, ami a lakosság érdekeit
szolgálja.

Szatmári  Kornélia  polgármester: megkérte  a  jegyzőnőt,  hogy  foglalja  össze  röviden  a  kiküldött
anyagot.

Baumann Anita  Gabriella jegyző:  rövid összefoglalójában kitért  arra, hogy úgy állították össze a
költségvetést,  hogy  az  állami  támogatáson  és  a  múlt  évi  pénzmaradványon  kívül  egyik
önkormányzatnak se kelljen plusz támogatást hozzátennie. Szűkösen ugyan, de bízik benne, hogy ki
tudnak majd jönni a tervezett összegekből, ha nem történik olyan előre nem látható esemény, ami
rendkívüli kiadásokat tenne szükségessé.

Szatmári Kornélia polgármester: az állami támogatás idén is majdnem ugyanannyi, mint múlt évben
volt.  A  pénzmaradványnak  köszönhető,  hogy  önkormányzati  támogatás  nélkül  kijön  a  hivatal  a
költségvetéséből.  Megemlíti,  hogy  a  hivatal  SZMSZ-e  és  a  két  település  közti  megállapodás
tartalmazza az aljegyző foglalkoztatását, azonban a pályázatot eddig nem írták még ki rá, ő ezt a
költségvetés elfogadása után meg fogja tenni. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a köztisztviselők
nagyon keveset keresnek, évek óta nem emelkedett a bérük, szinte minden köztisztviselő a garantált
minimálbért kapja, ebben a költségvetésben megvan a lehetőség rá, hogy egy kicsit hozzá tudjanak
tenni a bérükhöz. A jegyzőnő említette, hogy nagyon szűkre van szabva a költségvetés, megtakarítási
lehetőségként  megemlíti  a  fénymásolás  átgondolását,  mert  más  konstrukcióban  sokat  tudnának
spórolni rajta.

Tóth András Károly polgármester:  kimondott kérése volt a költségvetés összeállításánál, hogy a
béreken ne szorítsanak, ha lehet teremtsenek keretet az emelés lehetőségére.
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Németh  IIona  alpolgármester:  csatlakozik  ehhez  a  gondolathoz,  őt  is  meglepte,  hogy  milyen
alacsony  a  középfokú  végzettségű  köztisztviselők  illetménye,  több  esetben  kevesebb,  mint  az
önkormányzati dolgozóké. Az előterjesztés részletes, elfogadásra javasolja.

Lengyel Imre képviselő: az állam 9,68 főnek biztosít keretet, ennek ellenére 11 fő van betervezve.
Az  aljegyző  állást  nem támogatja.  Ha  Siófokon  elég  egy  aljegyző,  akkor  itt  nem  kell.  Inkább  a
hivatalsegéd bérén kellene korrigálni,  mert rengeteget dolgozik.  A jutalomról a testület nem tudott.
Miért ilyen sok a kommunikációs információs szolgáltatások kiadások?

Szatmári Kornélia polgármester: az aljegyzői álláshelyet az SZMSZ és közös hivatal megállapodása
is tartalmazza. Nem új álláshely lenne, nem lenne vele több a létszám. Munkájával segíti a hivatal
működését. Siófokon a jegyző, aljegyző mellett számos jogász is dolgozik, nem lehet a két hivatalt
ilyen szempontból összehasonlítani. A hivatalsegéd az önkormányzat állományába tartozik.

Baumann Anita Gabriella: felolvassa a képviselőnek az előterjesztésből, hogy pontosan mit takarnak
az „Informatikai szolgáltatások”.

Tóth András Károly polgármester:  az aljegyző  munkájára a berényi  hivatalban is  szükség van,
mivel igényli az állandó jegyzői jelenlétet és ezt csak így tudják megoldani.

Harta János képviselő: támogatja az aljegyzői pályázat kiírását.

Szatmári Kornélia polgármester: Javasolja a napirendi pont feletti vitát lezárni és az előterjesztés
szerinti  határozati  javaslatot  elfogadni.  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  5  tagja  4  igen,  1  nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:

2/2015.(I.29.) Kt. határozata

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

1.) Ádánd   Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Ádándi Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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 5 tagja 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:

7/2015.(I.29.) Kt. határozat
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Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

1.)  Nagyberény   Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete az  Ádándi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi  költségvetését  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja.
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.

Határidő: folyamatos
Felelős: a végrehajtásért: Baumann Anita Gabriella jegyző

Szatmári Kornélia polgármester: az ülést bezárta.

k.m.f.

Szatmári Kornélia Tóth András Károly
              Ádánd Község Polgármestere                                  Nagyberény Község Polgármestere

Baumann Anita Gabriella
Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Németh Ilona       Tóthné Kárász Katalin
      jegyzőkönyv-hitelesítő                                 jegyzőkönyv-hitelesítő
      ádándi alpolgármester                                                   nagyberényi képviselő
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