
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Nagyberény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2016. február 2-án megtartott nyilvános, együttes üléséről

Helyszín: Nagyberény, Fő u. 10. (Házasságkötő Terem)
Kezdési időpont: 14.00 óra

Jelen vannak:

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Harta János képviselő
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő

Az ülésről távol maradt:
Bene László képviselő
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: Tóth András Károly polgármester

Tóth  András  Károly  polgármester:  megállapította,  hogy  mindkét  képviselő-testület
határozatképes, a 7 fős ádándi képviselő-testület 5 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 szerint az ülést ő vezeti
le,  mint  a  házigazda  település  polgármestere.  Javasolta  a  meghívóban  szereplő  napirendek
elfogadását.  Valamint javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ádánd település részéről polgármester
asszony  javaslata  alapján  Harta  János  képviselőt,  Nagyberény  település  részéről  Ágics  Pál
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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:

12/2016.(II.02.) Kt. határozata

a.)  A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. február 2-ai együttes ülés
napirendjét:

1. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

2. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e

b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a a  2016. február 2-ai együttes 
ülés  jegyzőkönyv hitelesítőit: Harta János ádándi képviselő és Ágics Pál nagyberényi 
képviselő.

Nagyberény  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  jelen  levő  7  tagja,  vita  nélkül
egyhangúlag, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:

6/2016.(II.02.) Kt. határozata

a.)  A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. február 2-ai együttes ülés
napirendjét:

1. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

2. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e

b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a a  2016. február 2-ai együttes
ülés  jegyzőkönyv hitelesítőit: Harta János ádándi képviselő és Ágics Pál nagyberényi
képviselő.

1. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Tóth András Károly polgármester:  

Ádándon a Pénzügyi  bizottság már véleményezte a  hivatal  költségvetését,  nincs  itt  a  Pénzügyi
bizottság elnöke, de úgy tudja, hogy tárgyalásra javasolták az anyagot az előterjesztett határozati
javaslattal együtt. Nagyberényben nem működik Pénzügyi Bizottság, de minden képviselő időben
megkapta az előterjesztést és áttanulmányozta azt.  Úgy állították össze a költségvetést, hogy az
állami támogatáson és a múlt évi pénzmaradványon kívül egyik önkormányzatnak se kelljen plusz
támogatást  hozzátennie.  Fontos  kitétele  az  előterjesztett  határozati  javaslatnak,  hogy  ha  a
költségvetésben  félretett  tartalékot  nem  kell  felhasználni,  akkor  azt  a  hivatal  bérfejlesztésre
fordíthassa. Kiemeli, hogy a hivatal dolgozói az önkormányzatok érdekében, munkáját segítve jól
teszik a dolgukat. Ő még ennél magasabb bérfejlesztést is el tudna képzelni.
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Szatmári Kornélia polgármester:

Örül neki, hogy ilyen kiegyensúlyozott költségvetést tudtak összeállítani, a berényi kirendeltség és
az ádándi székhely igényei is beépítésre kerültek.

Szentpéteri László képviselő:

A köztisztviselők  bére  már  5-6  éve  nem változott.  A kormány  tervezi  az  életpálya  modellt  a
köztisztviselőknél is, de még nem született döntést. Milyen rezsiköltségek vannak a kirendeltség
részéről beépítve?

Kovács Gréta aljegyző:

Ismerteti,  hogy tervezés szintjén a  berényi  kirendeltség részére 420e Ft van beállítva közüzemi
díjakra (áram, víz) és 250 e Ft telefonra, internetre.

Lengyel Imre képviselő:

Nem szabad  felélni  a  tartalékot.  Továbbá  nem ért  egyet  azzal,  hogy a  takarítót  nem a  hivatal
költségvetéséből fizetik, ezért tudott tartalék megmaradni. 9,6 főt finanszíroz az állam, de 11-en
vannak.

Baumann Anita Gabriella:

Az hogy hány főt finanszíroz az állam nem érdemes vitatkozni, az ádándi óvodánál pl. 5,5 óvónőt,
de heten vannak. A bérfejlesztés egy évre szólna és átlag 5-6 %-os emelkedést jelentene a tervezett
bérekhez képest.

Tóth András Károly polgármester:

Megjegyzi, hogy a hivatal csak az állami normatívából gazdálkodik, aminek 40%-át Nagyberény
okán kapja. Nagyberényben a takarító önkormányzati dolgozó, ezért döntöttek úgy, hogy Ádándon
is az legyen. Úgy látja, van, aki rosszul értelmezi a hivatal és az önkormányzat viszonyát. A hivatal
az önkormányzatért dolgozik. 9,67 főt finanszíroz az állam, de 4,5 millió Ft-t ad minden hivatali
dolgozóra. Az önkormányzatoknak – ismét hangsúlyozza – 0,-Ft-tal kell a hivatal költségvetéséhez
hozzájárulniuk.

Németh Ilona alpolgármester:

Erre  a  létszámra  szükség  van,  mivel  a  hivatal  működik  a  székhelyen  és  a  kirendeltségen  is.
Béremelés  a  köztisztviselőknél  nem 5-6,  hanem 8-9 éve  nem volt.  Mikor  a  köztisztviselő  és  a
közalkalmazotti törvény megjelent, akkor még a köztisztviselők kerestek jobban, most megfordult
ez  a  helyzet.  A  béreket  rendezni  kell,  mert  így  nem  fognak  megfelelő  szakmai  tudású
köztisztviselőket találni,  ha szükség lesz rá. A takarító kérdéséről már döntöttek, mikor a közös
hivatal megalakult.

Tóth András Károly polgármester:

Javasolja  a  napirendi  pont  feletti  vitát  lezárni  és  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot
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elfogadni. A képviselő-testületeknek külön-külön kell a határozati javaslatról szavazni.

Szatmári Kornélia polgármester:

Szavazásra teszi fel az előterjesztett költségvetést és határozati javaslatot.

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

13/2016.(II.02.) Kt. határozata

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

1.) Ádánd   Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete az  Ádándi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2016.  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  úgy határoz,  hogy amennyiben a tartalék összegét nem kell
felhasználni  a  tartalékba  helyezés  indokára,  akkor  a  teljes  összeg  felhasználható
bérfejlesztésre és annak járulékára.

5.)  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:

7/2016.(II.02.) Kt. határozata

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

1.)  Nagyberény   Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete az  Ádándi  Közös
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Önkormányzati  Hivatal  2016.  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  úgy határoz,  hogy amennyiben a tartalék összegét nem kell
felhasználni  a  tartalékba  helyezés  indokára,  akkor  a  teljes  összeg  felhasználható
bérfejlesztésre és annak járulékára.

5.)  A  Képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a  költségvetés  végrehajtásáról
gondoskodjon.

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

2. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e

Baumann Anita Gabriella jegyző:

Elmondta, hogy a jogszabályi változások miatt szükséges aktualizálni az SZMSZ-t. Ismertette
a változásokat.

Szentpéteri László képviselő:

Az ügyfélfogadás  rendje  Nagyberényben  nem úgy  van  kifüggesztve,  mint  ahogyan  az  az
SZMSZ-ben szerepel.

Tóth András Károly polgármester

Intézkedni  fognak  ez  ügyben,  de  megjegyzi,  hogy  nem volt  olyan,  hogy  elküldtek  volna
ügyfélfogadási időn kívül érkező ügyfelet.

Lengyel Imre képviselő:

Az SZMSZ-ben is  bent  van,  hogy a jegyzőnek jeleznie  kell  a  törvénysértést,  ismertet  egy
esetet, mikor szerinte azt nem tette meg. Továbbá nem adta ki neki a jegyző, hogy a hivatal
dolgozó név szerint mennyi jutalmat kaptak, pedig meg kellett volna tennie.
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Tóth András Károly 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.

Szatmári Kornélia polgármester:

Szavazásra teszi fel az előterjesztett határozati javaslatot.

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

14/2016.(II.02.) Kt. határozata

Ádándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának jóváhagyása

Ádánd    Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Magyarország  helyi

önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  84.-86.§  -  ban

foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§

és  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.(XII.31)

Kormányrendelet 13.§ -ban foglaltakra a határozat mellékletét képező – Ádándi

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja

Határidő: értelem szerint
Felelős:   Baumann Anita Gabriella jegyző

Tóth András Károly polgármester: szavazásra teszi fel az előterjesztett határozati javaslatot.

Nagyberény  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  jelen  levő  7  tagja  7  igen,  0  nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:

8/2016.(II.02.) Kt. határozata

Ádándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának jóváhagyása

Nagyberény    Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország helyi

önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  84.-86.§  -  ban

foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§

és  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.(XII.31)

Kormányrendelet 13.§ -ban foglaltakra a határozat mellékletét képező – Ádándi
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Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja

Határidő: értelem szerint
Felelős:   Baumann Anita Gabriella jegyző

Tóth András Károly 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

Harta János                   Ágics Pál
      jegyzőkönyv-hitelesítő                      jegyzőkönyv-hitelesítő
         ádándi képviselő                                           nagyberényi képviselő
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