Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
494-5/2015. iktatószám
5.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,00
órakor megtartott nyilvános együttes üléséről
Az ülés helye:Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak:
Bucsa Község Önkormányzata részéről: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla,
Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó
képviselők.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Csordás László
polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Köleséri János, Nagy István
képviselők.
Távol maradt: Czakó László képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző, Dr. Tölcsér Emese Békés
Megyei Kormányhivatal Szeghalomi Járási Hivatal vezető helyettese
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
valamint a jelenlévő Dr. Tölcsér Emese Szeghalomi Járási Hivatalvezető helyettes asszonyt,
és pénzügyi ügyintézőt Erdei Sándort.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 főből 4 fő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:
Napirendi pontok:
1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás
módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
Csordás László polgármester
2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
Csordás László polgármester
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
3./ Bejelentések
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Csordás László polgármester: Kérte a képviselő-testület
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.

tagjait,

kézfelemeléssel

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és
fenntartásáról szóló megállapodás módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását.
A legutóbbi kettes együttes ülésen nem született határozat a közös hivatal alakításáról és
fenntartásáról szóló megállapodás módosítását érintően, és a Közös Hivatal 2015. évi
költségvetése sem került elfogadásra.
Azt ülést követően kérte a pénzügyi ügyintézőt, hogy a kertészszigeti Képviselő-testület
javaslata alapján készítsen kimutatást a 15 %-os eredetileg javasolt hozzájárulási mérték mellé
5 %-os hozzájárulással is, az érintett területek esetében, és kérte azt is, hogy a köztes
százalékos arány, a 10 %-os hozzájárulás is kerüljön kidolgozásra, (a közös önkormányzati
hivatal költségvetését érintően).
(Ezen kimutatások - „A” 15 %, „B” 10 %, „C” 5 % - elkészültek, a képviselők megkapták.)
Személyes véleménye, hogy a „B” (10 %-os hozzájárulás) variációt megfelelőnek tartaná. A
területek felülvizsgálata során megállapítható, hogy nem csorbulna az önkormányzat érdeke
ebben a számítási esetben. Nem vállalna nagyobb terhet Bucsa a többletfeladat elvégzése
miatt. Vitára bocsátja a közös hivatal megállapodása módosítása javaslatokat.
Csordás László polgármester: A kertészszigeti Képviselő-testület véleményét képviselve még
mindig az a javaslata, hogy ha az effektíve elvégzett munkát szeretnék megfizetni, és
átvállalni, akkor az 5%-os variációt választanák, a 10%-ot még mindig túlzottnak tartja.
Még mindig az a kérdése, hogy egy kollega egy hónapban nagyságrendileg hány órát
dolgozik csak a Közös Önkormányzati Hivatalnak?
Kláricz János polgármester: Ez így nem elkülöníthető, mert nemcsak a Közös Önkormányzati
Hivatal van, hanem a társulásban fenntartott óvoda is. Ha viszont ennyire mélységében
vizsgálják, és az arányokban ennyire eltérnek az álláspontok, akkor javasolja, hogy készüljön
egy kimutatás az óvodának elvégzett munkáról is.
Bár az óvoda részére egy direktben történő finanszírozás folyik, de az óvoda is 50-60 millió
forintos költségvetéssel rendelkezik, és azért ott is sok munka van, az étkeztetéssel
kapcsolatosan, különböző jelentések stb. Az egyik legegyszerűbb módozatnak tartaná, ha
most megegyeznének a közös hivatal megállapodása módosításában, mert nem gondolná,
hogy ennyire részleteiben kellene vizsgálni a munkavégzéseket. Ha ragaszkodnak ehhez,
akkor viszont javasolja, hogy minden területnek dolgozzák ki a hozzájárulást.
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Földesi Györgyné képviselő: Az előterjesztésben a közös hivatal bucsai székhelyen dolgozó
köztisztviselők esetében 10 %, a jegyző esetében 15 % van meghatározva Kertészszigetnek az
állami támogatás feletti hozzájárulásként.
Tulajdonképpen 780.000 Ft-ról van szó, ami az „A” és „B” változat szerinti hozzájárulás
közötti különbség, A „C” változatot (ami az 5 %) teljes mértékben elvetné.
Hogyan is lehetne ezt megmérni? Véleménye szerint úgy nem lehet, hogy egy-egy dolgozó
hány órát dolgozik. Akkor hogyan mérhető mégis?
Egyik szempont a lakosságszámhoz való viszonyítás, a másik szempont a dolgozói
létszámhoz való viszonyítás, a harmadik szempont pedig a támogatás mértékéhez való
viszonyítás. Ha mindegyiket 100 %-nak veszi, akkor a lakosságszámhoz való viszonyítás az
úgy számítható, hogy Bucsának a 2345 fő lakosa az 85,17 %, Kertészszigetnek a 408 fő
lakosa 14,82 %. Tehát ez 15 %.
A dolgozói létszám Bucsa székhelyen 7,23 fő a megengedett létszám, Kertészszigetben 1,26
fő a megengedett létszám. Ha a kettőt viszonyítja egymáshoz, akkor Bucsán 85,15 % a bucsai,
14,85 a kertészszigeti arányszám.
Ha a támogatás mértékét hasonlítja egymáshoz, akkor 85,15 % Bucsa, 14,85 % Kertészsziget.
A maga részéről csak így tudja értelmezni, kézzelfoghatóan meghatározni a támogatás
mértékét és az arányszámokat.
Mindenképpen ezt javasolja tehát, a 85 %-ot, és a 15 %-ot meghatározni.
Csordás László polgármester: Ezzel teljes mértékben egyetértene, ha a dolgozók 21 napból 21
napot csak a Közös Önkormányzati Hivatalnak dolgoznának. Akkor lenne a teher
lakosságarányosan, vagy támogatás arányosan számítva, 15 % és 85 %-os mindegyik
számítási mód.
Kláricz János polgármester: Ez a kertészszigeti köztisztviselők esetében sem így van.
Csordás László polgármester: Valóban nem, de az a bér, csak a kertészszigeti önkormányzatra
van terhelve. Igaz, ők is dolgoznak a kertészszigeti önkormányzatnak.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Megvizsgálta a 2015. évi feladatfinanszírozásban azt, hogy
a közös hivatal milyen támogatásra jogosult. Az állami támogatás egyértelműen lakosságszám
arányosan van megállapítva. Ha ezt ketté szeretné bontani Bucsa és Kertészsziget
vonatkozásában, akkor ezt lakosságszám arányosan tudja megtenni. A vita csak ott kezdődhet,
hogy a kiadási részt hogyan osztják fel.
Nem lehet más szempontot figyelembe venni, mint amit a költségvetési törvény diktál, a
lakosságszám szerinti bontást. Egyértelmű, hogy az állami támogatást lakosságszám
arányosan kell a két településen elosztani. A vita csak ott lehet, hogy a kiadási részt hogyan
osszák fel. A hivatalban dolgozók látják el az önkormányzat feladatait is, de a köztisztviselők
a közös önkormányzati hivatalnál vannak foglalkoztatva, bér és járulék stb. tekintetében a
kiadás ott van.
Az előző megállapodásban a foglalkoztatotti létszám alapján volt megállapítva a támogatás.
Ennek a megállapodásnak a módosítására tett javaslatot, mert létezhetetlen, hogy
Kertészsziget a központi költségvetésből 5.771 eFt-ra jogosult a foglalkoztatotti létszám
alapján, Bucsának pedig oda kell adni 8.200 eFt-ot és saját bevételből kell kiegészíteni azt,
amit központilag finanszíroznak.
Ha van alapja, hogy megosztják a bevételt, akkor legyen alapja annak is, hogy megosztják az
önkormányzatok egymás között a kiadást. Ha az is lakosság arányosan történne akkor az is 15
% lenne.
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Erre az elvre készült el az első költségvetést, ami a 3.425 eFt hozzájárulást jelentette volna
Kertészszigetnek. Nyilván Kertészsziget megvizsgálta a saját költségvetését, hogy mi az a
forrás, amit erre fordítani tud. Ezt az összeget nem tudja Kertészsziget biztosítani.
Ezt követően elkészült az 5 %-os hozzájárulással történő számítás.
Ugyanakkor ott van a társulás, az óvoda, amelyek elfogadott költségvetéssel rendelkeznek, és
egy forinttal nem járul hozzá Kertészsziget a működtetéshez.
Ezek alapján igazat ad Földesi Györgyné képviselő asszonynak abban, hogy a 10 % és a 15 %
az, amin egyáltalán vitatkozni lehet.
Kláricz János polgármester: Bármelyik arányosítási módszer előnytelenebb Kertészsziget
számára, mint a „B” (90 % és 10 %) változat.
Az a két terület, ami a két kolleganő bérébe be van építve, fedezve van, de a hivatalt két fővel
nem lehet fenntartani, és működtetni, ezért van közös hivatal.
El kell tehát dönteni, hogy mennyi legyen az az arány, amit Kertészsziget meg tud még fizetni
a közös hivatal működtetéséért Bucsa Önkormányzatának a közös hivatalnak ténylegesen
elvégzett munkáért. Az 5 %-os mérték nagyon csekély, annál jóval nagyobb mértékű munka
folyik, és ha így részleteiben kívánják kibontani, nemcsak anyagi, hanem lelkiismereti
szempontból is szeretnének megnyugodni, akkor az, nagyon kemény munka lesz. Sőt abban is
biztos, hogy még az a megtakarítás sem lesz elég a költségek fedezésére, ha az
adminisztrációs munkákat kimutatják. Ősszel és félévkor azon fognak vitatkozni, hogy
mennyivel kell még kipótolni a hozzájárulást.
Jövőre felülvizsgálják a döntést. Végül közös álláspontra kell jutni abban, hogy milyen
mértékű adminisztrációs munkák folynak.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Ecsegfalva és Dévaványa közös hivatal működése
szempontjából van tapasztalata arról, hogy ott milyen adminisztrációs munka folyt a közös
hivatali feladatok ellátására a hozzájárulások megfizetése végett.
Pl. Ecsegfalván 5 dolgozó van, akik után 11 és 12 millió forint körüli hozzájárulást kellett
fizetniük. Így hasonlítva véleménye szerint két dolgozó után jól gondolja hogy 3 millió
forintot kellene fizetni.
A két megállapodást azonban nem lehet összehasonlítani. Pl. Kertészsziget vállalta az összes
dologi kiadást a közös hivatal működtetése tekintetében.
Kertészszigetnél nincs se ingatlan, se gépjármű.
Bucsán viszont fizetni kell az iktatóprogramért, a belső ellenőrzésért, az
információbiztonságért, de ezeket a kiadásokat közösen kellene viselni.
Csordás László polgármester: Némi túlzást lát abban, hogy pl. műszaki ügy összesen 8 db volt
a tavalyi évben. Ezeket egy nap alatt el lehetett végezni.
Kláricz János polgármester: Az adatszolgáltatások pedig több esetben Bucsáról történnek.
Csordás László polgármester: Az 5 %-os hozzájárulást tartja megfelelőnek, emellett kitart, ezt
javasolja elfogadásra. Kertészsziget Község Önkormányzat „saját” költségvetése, ami
elkölthető ide, nincs 10 millió forint, kb.9 millió forint, ebből ide kell adni 5 millió forintot.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Van lehetőség átcsoportosításra. Bucsa Község
Önkormányzatának költségvetésében még erre sincs lehetőség, ami azt jelenti, hogy amit
most még esetleg Kertészsziget javára döntenek, még azt hitelkeretből kell finanszírozni, és
annak még kamata is van, ami szintén Bucsát terheli, és növeli a hiányt.
A költségvetés még nincs 100 %-osan elkészítve, második körös, első körben már tárgyalták,
de már akkor is majdnem 60 millió forint a hiányt, ezek a tételek is növelik majd.
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Azért is készítette el a három változatot, hogy lássák a képviselők a számadatokat.
Az 5 %-os hozzájárulást azonban kizárná. Ha van lehetősége Kertészszigetnek
átcsoportosítani, és a hozzájárulás összegét pontosan átutalja Bucsának akkor nem, de ha
elmaradása van, akkor működési célú támogatásba ezt az összeget meg tudná pályázni, és
még esélye is lehetne, hogy megkapja.
Csordás László polgármester: A régebbi tartozások miatt már 10 millió forint a hiánya
Kertészszigetnek, amit tudnának igényelni, és ha még tovább szaporítják, nem előnyös ez sem
Kertészszigetnek, de Bucsának sem.
Faluházi Sándor képviselő: Érdekes a helyzet, mert ha Kertészsziget le szeretné ”faragni” a
tartozást annyira, hogy legalább ne szaporodjon, az is Bucsának a terhére megy.
Kláricz János polgármester: Ha négy-öt évre visszanéznek, soha nem alakult úgy a helyzet,
hogy bérfizetés ne legyen.
Ezeknek a kockázatait Bucsa község vállalta, a több milliós folyószámlahitelt és annak
kamatait.
Ha most az összeget nézik, a 600.000 Ft csekélynek tűnik a szennyvízberuházás költségeivel
megnövelt költségvetés főösszegéhez képest. Azonban a 10 %-os mérték még majdnem
kevésnek is tűnik, ha elkészítenék a kimutatást a társulás, az óvoda, az étkeztetés, az ezzel
járó feladatok és munkavégzéssel kapcsolatosan. Még lehet, hogy többe is kerülne
Kertészszigetnek, mint a mostani kimutatott hozzájárulási összeg.
Csordás László polgármester: Mindent ki lehet mutatni, úgy ahogy akarják, úgy mutatják ki.
Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy mivel lehet meggyőzni Kertészsziget Község
Önkormányzata polgármesterét, és képviselőit? Szeretné, ha minden elvégzett munka ki lenne
részletezve?
Csordás László polgármester: A munkát nem szeretné szaporítani, így is van elég.
Tenne egy közbenső javaslatot, eddig is azt beszélték, hogy a pénzügyes kollegáké a legtöbb
munka, a pénzügyes kollegáknál meghagyná a 10 %-os hozzájárulást, a többieknél 5 %-ra
levennék, ez lenne a javaslata, a jegyzőnél megmaradna 15 %.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A megállapodás ezért nem lett most elkészítve az ülésre,
mert ha születik egy döntés az arányokra, akkor készítené el csak a költségvetést.
A most elhangzott variáció a negyedik.
Faluházi Sándor képviselő: Ez a javaslat az előző munkaanyaghoz képest csak egy 5 %-os
csökkentést jelent összességében, mert a pénzügyi területen dolgozóknál van 10 %, az előző
anyagban 15 % volt a javaslat.
Csordás László polgármester: A jegyző béréhez való 15 %-os hozzájárulás minden
variációban 15 %, ezt nem is vitatja.
Földesi Györgyné képviselő: Csordás polgármester úr azt javasolta, hogy vegyék alapul az
önkormányzatot. Ha a munkabért az állami támogatáshoz viszonyítom, akkor abban a
munkabérben csak a köztisztviselőké van benne, az önkormányzati dolgozóké nincs. A most
elhangzott javaslat negyedik variáció. Nem tud más megközelítést tenni, csak amit az előző
hozzászólásában elmondott, nem talál más megközelítési alapot, hogyan lehetne
megmagyarázni? Meghallgatja szívesen a más megközelítést.
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Kláricz János polgármester: A körjegyzőségnél is úgy osztották meg a hozzájárulást, lakosság
arányosan. Amin most vitáznak, illetve nem egyeznek meg, azok az arányok, és területek, a
hozzájárulás végett.
Csordás László polgármester: A 85 % és a 15 % minden aránynak megfelel, a támogatási
arányának, a lakosság aránynak, és a foglalkoztatás arányának, nagyságrendileg, de csak
akkor, ha teljes munkaidős az alkalmazott. Ennek csak egy része, amit valaki a közös
önkormányzatnak dolgozik. Ezért nem jó Kertészszigetnek az, ha valakinek a teljes
munkabérének a 15 %-át fizetnék. Azt a részt is fizetné Kertészsziget, amit pl. a bucsai
önkormányzatnak dolgozna valaki, és a bucsai ügyeket intézné valaki.
Földesi Györgyné képviselő: Csak a közös hivatal költségvetéséhez és állami támogatásához
viszonyította az adatokat, csak arról szólt. Az önkormányzat költségvetéséről szó nincs a
táblázatban. A négyféle variáció szinte századrésznyire egyformára jön ki számításai szerint.
Keresne más magyarázatot de nem talált.
Faluházi Sándor képviselő: Amit az államtól kap finanszírozást a bucsai önkormányzat, az
csak a közös önkormányzati hivatalra szól, és csak a hivatalnál végzendő munkára. Azt kell
100 %-nak venni. Annak a 15 %-a minden számítás szerint kijön. A többi munkára az
önkormányzatnak kell hozzátenni a pénzt.
Csordás László polgármester: Az alap megállapodásban 12 fő van rögzítve, 10 fő Bucsán, 2
fő Kertészszigetben. Továbbá a megállapodás rögzíti, hogy Bucsa állja a bucsai dolgozókat,
és a Bucsán keletkezett dologi kiadásokat, Kertészsziget pedig állja a Kertészszigetben
dolgozókat, és az ott keletkező dologi kiadásokat. A jegyzőt pedig 15 % és 85 %-os arányban
megosztják. Most pedig módosítani szeretnék, és további dolgozókat szeretnének beemelni X
% arányban, akik a közös hivatal ügyeit intézik, tehát ez a százalékos arány most a kérdéses.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A megállapodás úgy szól, hogy az állami normatíván felüli
részt Bucsa viszonylatában Bucsa állja, Kertészsziget viszonylatában pedig Kertészsziget.
Kláricz János polgármester: És ezeket a költségeket pedig dolgozói arányban osztják meg, ha
ezt végigvezetik akkor 3 millió forint hozzájárulás jönne ki Kertészszigetnek.
Még mindig szeretné javasolni a 10 %-os „B” változatot.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Visszakérdezne, hogy ha jegyző 15 %-a nem változik, a két
pénzügyes 10 %, a többi dolgozó pedig 5 % lenne?
Csordás László polgármester: Igen ezt javasolja.
Dr. Nagy Éva jegyző: A műszakis, a titkársági, és a munkaügyi kollega béréhez való
hozzájárulás lenne 5 %, a két pénzügyes kollegáé pedig 10 % lenne, a jegyző marad 15 %.
Kérte a pénzügyi ügyintézőt, hogy végezzen számítást.
Földesi Györgyné képviselő: A létszámokkal kapcsolatosan a saját ülésen is szeretne majd
hozzászólni.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A számítás szerint a hozzájárulás 391.000 Ft lenne.
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Földesi Györgyné képviselő: Ha a javasolt hozzájárulásokból levonják, akkor most 389.000
Ft-ról vitatkoznak. Ez az összeg nem nagy, nyilván viszonyítás kérdése. Valamilyen
megállapodásra fognak jutni, de a 10 %-ot nem tudná megmagyarázni se saját magának, de
másnak.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Megkérdezte a jelenlévő Dr. Tölcsér Emesét a Járási
Hivatal helyettes vezetőjét, hogy a közös hivatali megállapodásokat felül szokták-e vizsgálni,
azt hogy az önkormányzatok hogyan állapodnak meg és hogyan osztják fel a plusz
kiadásokat? Nyilván nem a bevétel megosztása a vita tárgya.
Dr. Tölcsér Emese Szeghalom Járási Hivatal vezető helyettes: Ha az önkormányzatok a
törvényi kereteken belül állapodnak meg, nem vizsgálja részletesen a megállapodást a járási
hivatal.
Fenyődi Attila Béla alpolgármester: A „B” változatot (10 %-os) támogatja, ha összehasonlítja
az „A” és a „C” változatot, akkor az ennek a hozzájárulásnak a felében tudnának megegyezni,
amit fair-nek talál. Nincs is itt pénze senkinek, mindenütt kevés az állami normatíva, Bucsa
engedett már, de még több engedményt szeretne Kertészsziget.
Faluházi Sándor képviselő: A „B” (10 %-os) változattal egyetért, úgy gondolja, hogy a
mindenféle arányosítás 15 %-ra mutat inkább, így Bucsa testülete részéről a „B” változat egy
gesztus, és komoly engedmény.
Földesi Györgyné képviselő: Kedves Képviselő-társak! Ez nem így működik, ez nem „fair”ség kérdése, és nem engedmény kérdése, ez a tények kérdése kell, hogy legyen, és ez nem
lélekre megy, hanem gazdasági számításokon alapul.
Kláricz János polgármester: Úgy értelmezze a hozzászólást, hogy olyan megállapodást
kössenek, hogy tételesen mutassák ki hol milyen tevékenységet végeznek?
Földesi Györgyné képviselő: Nem, a 15 %-ot kimutatta, és javasolja. A képviselő társak közül
ezt nem vitatta senki, Fenyődi alpolgármester úr azt mondta, hogy fair a javaslata, Faluházi
Sándor képviselő azt mondta, hogy engedményt tesznek. Csak a konkrét gazdasági
számításokra tud hagyatkozni.
Csordás László polgármester: Most megint ott tartanak, hogy a 15 % és a 85 % abban az
esetben lenne jogos és valós, ha az a dolgozó, akinek a béréről egyezkednek, csak a közös
önkormányzati hivatalnak dolgozik.
Földesi Györgyné képviselő: Arról van szó, csak a közös önkormányzati hivatalról. Egy-egy
munkabér egy-egy dolgozót takar.
Csordás László polgármester: Ha a költségvetésben szereplő hiányzó összeget lakosság
arányosan osztják fel, akkor azzal egyetért.
Kláricz János polgármester: Ha a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetése hiányát lakosságszám arányosan osztják fel, ez a javaslat Bucsa Község
Önkormányzatának nem jó.
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Dr. Nagy Éva jegyző: Amit tehát saját forrásként Bucsa és Kertészsziget Község
Önkormányzata hozzátesz Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséhez,
az az összeg 5.591.000 Ft, ez a két önkormányzat költségvetéséből pótolandó, az „A” – „B” –
„C” verzióban vannak javaslatok. A hiány is legyen 15 % és 85 % megosztással.
Kláricz János polgármester: Ez Kertészsziget Község Önkormányzatának 780.000 Ft
hozzájárulást jelentene. Elfogadható ez? Reméli, hogy nem.
Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester: Az állami normatíva, amit a két önkormányzat
közösen kap a közös önkormányzati hivatal fenntartására. A közös önkormányzati hivatal
többe kerül, mint az állami normatíva, és a nagyobb összeg, és az állami normatíva közötti
összeg szám, és ha ezt is a 85 % és 15 % arányában osztanák fel, akkor nem 3 millió forintot
kellene Kertészszigetnek hozzátenni, hanem az az összeg 790.000 Ft.
A 790.000 Ft csak az az összeg, amit a kertészszigeti önkormányzatnak az állami normatíván
felül hozzá kell tenni, és csak ennyit, nem többet.
Földesi Györgyné képviselő: Ez egyértelmű, nem lehet nulla, erről az összegről beszélt.
Miről beszélnek?
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A táblázatban lévő 5.199.000 Ft, ami hiányként szerepel a
költségvetésben, és ha ezt osztjuk szét a két önkormányzat között lakosságszám arányosan,
akkor ott is 790.000 Ft amit Kertészszigetnek hozzájárulásként fizetnie kell.
Kláricz János polgármester: Ezen számítás szerint összesen kellene Kertészszigetnek 790.000
Ft-ot fizetnie, ami nyilván való, hogy nem takarja azt a költséget, ami a bucsai székhelyen
köztisztviselők tevékenykednek.
Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester: Érthető a kijelentés, dolgozzák ki a hozzájárulás
arányát.
Kláricz János polgármester: Kéri, hogy a mai napon állapodjanak meg, a munkával, a
költségvetés elkészítésével haladni kell.
Ezért is kérte, hogy több javaslat készüljön el, több verzió, amit a pénzügyi ügyintéző el is
készített.
Javasolja, hogy a mai ülésen Csordás László polgármester úr által javasolt verzió
vonatkozásában számított összeg kerüljön bele a költségvetésbe.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Az összeg 2.250.000 Ft, amit hozzájárulásként kellene
Kertészsziget Község Önkormányzatának fizetnie (mint „D” változat).
Kláricz János polgármester: Kéri továbbá, hogy készüljön valamiféle adminisztráció az adott
területeken végzett munkavégzésről. Nem az a kérése, hogy óra perc szerint, de tárgyilagosan.
Dr. Nagy Éva jegyző: Van erre lehetőség, hogy tárgyilagosan kimutatásra kerüljenek az
ügyek, ügykörök, akár a statisztikák, pénzügyi vonulat, stb.
Véleménye szerint akkor kapnak teljes képet, ha a közös hivatalon kívül az óvodát is
kimutatják. Nagyon nagy szívfájdalma ez, mert úgy tűnik, mintha a közös hivatalnál az óvoda
esetében semmi feladat nem lenne, holott sokkal nagyobb a költségvetése az óvodának, mint a
közös hivatalnak. Az étkeztetés könyvelése nagyon komoly feladat, sok munkát igényel.
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Megkockáztatja, hogy ha ezt kimutatják, meglátják, hogy sokkal rosszabb képet kapnak, mint
amire számítanak.
Lássanak tisztán, kerüljön kimutatásra, az óvoda is, a közös hivatal is, ezt az évet alapul véve
a jövő évet tiszta lappal, reális képpel indíthatják, ha ez elfogadható mindenkinek.
Földesi Györgyné képviselő: Nem járnának jobban, ha mindenféle kimutatások készülnének.
Maradjanak a régi állapotnál. Higgyék el a kertészszigeti képviselők, hogy nem járnának
jobban. Itt négy számmal ki lehet mutatni az arányokat, mindenféle gesztus nélkül. Nem kell
se a közös hivatalnak, se az óvodának egyéb kimutatást készíteni, ameddig még közösen
dolgoznak, hiszen eljön az idő amikor már nem kell erről beszélni.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Szeretné összefoglalva a javaslatot megismételni.
A két pénzügyes kollega bére esetében a hozzájárulás 10-10 %, a többi kollega bére esetében
lecsökken a hozzájárulás 5 %-ra. Jegyző béréhez 15 %-os a hozzájárulás.
Továbbá kéri, hogy a március 2-i bérfizetéshez Kertészsziget eszközöljön átutalást.
(Rövid számítást végez, és az összegre (1.140.000 Ft x 3 hónap) vonatkozóan kéri az utalást.)
Csordás László polgármester: A számok ismeretében március elejei utalásra két hónapot tud
vállalni Kertészsziget Község Önkormányzata.
Kláricz János polgármester: Itt merül fel rögtön az a probléma, hogy a fennmaradó részt
Bucsa Község Önkormányzatának folyószámla hitelből kell megpótolnia, ami után magas
kamatot kell fizetni, amit senki nem térít meg Bucsának.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A tavalyi évi kamatkiadás eléri a millió forintot.
Mogyorósi Anikó képviselő: A jegyző által tett javaslattal egyetért, azzal, hogy egy éven
keresztül kimutatják azt a munkát, amit a munkatársak a közös hivatalnak végeznek.
Azt is megérti, hogy a 85 % és 15 % arányaihoz hasonlítja Földesi Györgyné képviselő a
számadatokat, de azt gondolja, hogy ha az arányokhoz ragaszkodnak, akkor az adósságot is
így kellene felvállalni, de ezt Bucsa nem szeretné, hogy 85 % a Bucsáé, 15 % Kertészszigeté.
Jövőre térjenek vissza a témára. Javasolja, hogy legyen a 10 % elfogadva, az „arany középút”
és jövőre térjenek vissza a témára.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy milyen adatokkal, számokkal támasztja alá
Mogyorósi Anikó képviselő, ezt a véleményét?
Mogyorósi Anikó képviselő: A számok magukért beszélnek, ez a véleménye.
Földesi Györgyné képviselő: Ezzel nincs alátámasztva.
Kláricz János polgármester: Kéri, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen, hogy a közös
hivatalnál folyó munkavégzésről készüljön valamiféle mérés, dokumentálás.
Ezt a témát jövőre biztosan újra fogják tárgyalni a testületek, és biztos abban is, Bucsa Község
Önkormányzata újabb pénzügyi igénnyel él majd a Kertészsziget Önkormányzat felé.
Az elhangzott javaslatot, amely úgy szól, hogy a jegyző esetében 15 % legyen a hozzájárulása
Kertészszigetnek, a két pénzügyes kollega béréhez történő hozzájárulás mértéke 10 % legyen,
a többi három munkatársa (munkaügyes, titkársági munkatárs, és műszaki ügyintéző
munkatárs) esetében pedig 5 % legyen a hozzájárulás.
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Továbbá kéri, hogy Kertészsziget Község Önkormányzata vállaljon kötelezettséget a
megfelelő ütemezésre, valamint a Megállapodásba kerüljön belefogalmazásra, hogy a
késedelmes fizetésnek kamata van.
Csordás László polgármester: Természetesen, de a régi tartozásra nem, az ezen időszakot
követő késedelmes fizetésre tud kötelezettséget vállalni, tehát ettől az időszaktól.
Kláricz János polgármester: Kérte Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy
aki támogatja, hogy a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodása módosítása az
ülésen kialakult százalékos arányosítás szerint legyen módosítva (a jegyző esetében 15 %
legyen a hozzájárulása Kertészszigetnek, a két pénzügyes kollega béréhez történő
hozzájárulás mértéke 10 % legyen, a többi három munkatársa - munkaügyes, titkársági
munkatárs, és műszaki ügyintéző munkatárs - esetében pedig 5 % legyen a hozzájárulás,
továbbá kéri, hogy Kertészsziget Község Önkormányzata vállaljon kötelezettséget a
megfelelő ütemezésre, valamint a Megállapodásba kerüljön belefogalmazásra, hogy a
késedelmes fizetésnek kamata van, az kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 5 nem szavazattal, 2 igen
szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a határozati javaslatot.
12/2015.(II.24.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása elutasítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal Megállapodás módosítását az ülésen javasoltak alapján,
miszerint: a jegyző esetében 15 % legyen a hozzájárulása Kertészszigetnek, a két fő
pénzügyes munkatárs béréhez történő hozzájárulás mértéke 10 % legyen, a többi három
munkatársa (munkaügyes, titkársági munkatárs, és műszaki ügyintéző munkatárs)
esetében pedig 5 % legyen a hozzájárulás mértéke.
Továbbá kéri, hogy Kertészsziget Község Önkormányzata vállaljon kötelezettséget a
megfelelő ütemezésre, valamint a Megállapodásba kerüljön belefogalmazásra, hogy a
késedelmes fizetésnek kamata van.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
Csordás László polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselőtestületét, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni, aki támogatja, hogy a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal Megállapodása módosítását az ülésen kialakult százalékos arányosítás
szerint, azaz a jegyző esetében 15 % legyen a hozzájárulása Kertészszigetnek, a két fő
pénzügyes munkatárs béréhez történő hozzájárulás mértéke 10 % legyen, a többi három
munkatárs - munkaügyes, titkársági munkatárs, és műszaki ügyintéző munkatárs - esetében
pedig 5 % legyen a hozzájárulás. Továbbá kéri, hogy Kertészsziget Község Önkormányzata
vállaljon kötelezettséget a megfelelő ütemezésre, valamint a Megállapodásba kerüljön
belefogalmazásra, hogy a késedelmes fizetésnek kamata van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
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8/2015.(II.24.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt 1. melléklet szerint
módosítja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
„Megállapodás”-t.
Felelős: Csordás László polgármester
Határidő: értelem szerint
1. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁS
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról
szóló megállapodás módosítása
A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati hozzájárulás
összegét a lakosságszám alapján számított állami támogatás, valamint a felmerült kiadások
különbözeteként osztják meg a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltsége
között.
Megosztják továbbá az alább felsorolt munkakörökben a Bucsai székhelyen foglalkoztatott
dolgozók bérét:
1. titkársági ügyintéző: megosztás: Bucsa: 95 %, Kertészsziget: 5 %
2. műszaki ügyintéző: Bucsa 95 %, Kertészsziget 5 %
3. pénztáros és munkaügyes ügyintéző: Bucsa 95 %, Kertészsziget 5 %
4. pénzügyi ügyintézők: 2 dolgozó Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 %
5. jegyző: Bucsa 85 %, Kertészsziget 15 %”
2./ A Megállapodás 3.9 pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.9. A Kertészszigeti Kirendeltségen foglalkoztatott dolgozói létszám: 2 fő. Amennyiben az
állami támogatás a működési és foglalkoztatási költségeket nem fedezi, abban az esetben
Kertészsziget Község Önkormányzata az állami támogatást kiegészíti a ténylegesen felmerülő
kiadások összegéig. Amennyiben Kertészsziget Község Önkormányzata fenti fizetési
kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a felmerülő költségeken felül az adott
időszakra vonatkozóan jegybanki alapkamatot is köteles fizetni.”
A Megállapodás fenti pontjai, ezen módosító megállapodás elfogadását követően lép hatályba
és azt az eredeti megállapodás rendelkezéseivel egységes szerkezetben kell alkalmazni.
Bucsa, 2015. február 24.
Kláricz János
polgármester

Csordás László
polgármester

Kláricz János polgármester: Megállapítom, hogy ahhoz, hogy a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal Megállapodását módosítani lehessen mindkét település képviselő-testületének
szükséges meghozni olyan döntést, ami többségi, vagy egyhangú.
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Mivel Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el a javaslatot, ezért
tovább kell folytatni az ülést, és a két testületnek konszenzusra kell jutnia. Csak úgy
módosítható a Megállapodás, ha mindkét testület ugyanazon javaslattal többséggel egyetért.
Újra megnyitja tehát a vitát, és átadja a szót a nemmel szavazó képviselőknek érveik
felsorolására.
Faluházi Sándor képviselő: Továbbra is a „B” (minden munkatárs esetében 10 % , jegyző 15
%) variációt javasolja, ezt fogadná el.
Fenyődi Attila Béla alpolgármester: Szinté a „B” variációt fogadná el, ezt javasolja, ezt tartja
megfelelőnek.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, javasolta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
Megállapodása módosítására az előterjesztésben szereplő „B” variációt, amely szerint a
hozzájárulás a titkársági ügyintéző esetében 10 %, a műszaki ügyintéző esetében 10%, a
pénztáros és munkaügyes dolgozó esetében 10 %, a pénzügyi ügyintézők 2 dolgozó esetében
10 % és a jegyző esetében 15 %.
Továbbá a szerződő önkormányzatok megállapodnak, hogy amennyiben Kertészsziget
Község Önkormányzata fenti fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a
felmerülő költségeken felül az adott időszakra vonatkozóan jegybanki alapkamatot is köteles
fizetni.”
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni aki elfogadja a javaslatot.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2015.(II.24.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt 1. melléklet szerint módosítja a
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló „Megállapodás”-t.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
1. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁS
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról
szóló megállapodás módosítása
A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati hozzájárulás
összegét a lakosságszám alapján számított állami támogatás, valamint a felmerült kiadások
különbözeteként osztják meg a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltsége
között.
Megosztják továbbá az alább felsorolt munkakörökben a Bucsai székhelyen foglalkoztatott
dolgozók bérét:
1. titkársági ügyintéző: megosztás: Bucsa: 90 %, Kertészsziget: 10 %
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2.
3.
4.
5.

műszaki ügyintéző: Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 %
pénztáros és munkaügyes ügyintéző: Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 %
pénzügyi ügyintézők: 2 dolgozó Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 %
jegyző: Bucsa 85 %, Kertészsziget 15 %”

2./ A Megállapodás 3.9 pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.9. A Kertészszigeti Kirendeltségen foglalkoztatott dolgozói létszám: 2 fő. Amennyiben az
állami támogatás a működési és foglalkoztatási költségeket nem fedezi, abban az esetben
Kertészsziget Község Önkormányzata az állami támogatást kiegészíti a ténylegesen felmerülő
kiadások összegéig. Amennyiben Kertészsziget Község Önkormányzata fenti fizetési
kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a felmerülő költségeken felül az adott
időszakra vonatkozóan jegybanki alapkamatot is köteles fizetni.”
A Megállapodás fenti pontjai, ezen módosító megállapodás elfogadását követően lép hatályba
és azt az eredeti megállapodás rendelkezéseivel egységes szerkezetben kell alkalmazni.
Bucsa, 2015. február 24.
Kláricz János
polgármester

Csordás László
polgármester

Csordás László polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, javasolta, hogy a
Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodása módosítására az előterjesztésben szereplő „B”
variáció kerüljön bevezetésre, amely szerint a hozzájárulás a titkársági ügyintéző esetében 10
%, a műszaki ügyintéző esetében 10%, a pénztáros és munkaügyes dolgozó esetében 10 %, a
pénzügyi ügyintézők 2 dolgozó esetében 10 % és a jegyző esetében 15 %.
Továbbá a szerződő önkormányzatok megállapodnak, hogy amennyiben Kertészsziget
Község Önkormányzata fenti fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a
felmerülő költségeken felül az adott időszakra vonatkozóan jegybanki alapkamatot is köteles
fizetni.”
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
9/2015.(II.24.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt 1. melléklet szerint
módosítja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
„Megállapodás”-t.
Felelős: Csordás László polgármester
Határidő: értelem szerint
1. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁS
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról
szóló megállapodás módosítása
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A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati hozzájárulás
összegét a lakosságszám alapján számított állami támogatás, valamint a felmerült kiadások
különbözeteként osztják meg a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltsége
között.
Megosztják továbbá az alább felsorolt munkakörökben a Bucsai székhelyen foglalkoztatott
dolgozók bérét:
6. titkársági ügyintéző: megosztás: Bucsa: 90 %, Kertészsziget: 10 %
7. műszaki ügyintéző: Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 %
8. pénztáros és munkaügyes ügyintéző: Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 %
9. pénzügyi ügyintézők: 2 dolgozó Bucsa 90 %, Kertészsziget 10 %
10. jegyző: Bucsa 85 %, Kertészsziget 15 %”
2./ A Megállapodás 3.9 pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.9. A Kertészszigeti Kirendeltségen foglalkoztatott dolgozói létszám: 2 fő. Amennyiben az
állami támogatás a működési és foglalkoztatási költségeket nem fedezi, abban az esetben
Kertészsziget Község Önkormányzata az állami támogatást kiegészíti a ténylegesen felmerülő
kiadások összegéig. Amennyiben Kertészsziget Község Önkormányzata fenti fizetési
kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a felmerülő költségeken felül az adott
időszakra vonatkozóan jegybanki alapkamatot is köteles fizetni.”
A Megállapodás fenti pontjai, ezen módosító megállapodás elfogadását követően lép hatályba
és azt az eredeti megállapodás rendelkezéseivel egységes szerkezetben kell alkalmazni.
Bucsa, 2015. február 24.
Kláricz János
polgármester

Csordás László
polgármester

2. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalását.
Az előző napirendi pontban elfogadták a testületek a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
Megállapodása módosítását. Mivel a módosítás jelentette egyrészt a 2015. évi költségvetés
fontos arányosítását a két település között, ezért javasolja, hogy az elfogadott „Megállapodás”
módosítás ismeretében fogadják el a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetését.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2015.(II.24.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
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2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Csordás László polgármester: Kérte a kertészszigeti Képviselő-testület tagjait, hogy az
elfogadott „Megállapodás” módosítás ismeretében fogadják el a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2015.(II.24.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
Felelős: Csordás László polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen
való aktív részvételét, és az ülést 15,55 órakor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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