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J      egyzőkönyv  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013.01.16-i rendkívüli  üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Papp László Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Meghívott vendégek: Borbélyné Fülöp Hajnalka (Tetétlen Község polgármestere)
Almásiné Molnár Brigitta (Tetétlen Község jegyzője)

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszönti a megjelenteket és a meghívott vendégeket. A mai testületi ülés napirendi pontja 
Tetétlen  Község  csatlakozási  szándékához  kapcsolódó  előterjesztés,  illetve  a  különfélék, 
amely zárt ülés keretében a tűzifa kérelmek elbírálását fogja tartalmazni. Megállapítja, hogy a 
Képviselő- testület 7 fővel határozatképes. 
Napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  egyéb  módosítási 
javaslata?  A  képviselőknek  más  módosító  javaslatuk  nem volt  így  az  ülés  napirendjét  a 
testület az alábbiak szerint fogadta el 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül:

1/2013.(I. 16.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1./ Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
2./ Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy Báránd Község Önkormányzatnak  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról 
szóló rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A szokásrend szerint Erdeiné 
Hákli Ildikó képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el, melynek eredményeként a testület 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a 
következő határozatot:

2/2013.(I. 16.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Erdeiné  Hákli 
Ildikó képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
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A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester
A rendkívüli ülésre való tekintettel a testületi anyag hét elején került kiküldésre. A napokban 
is  történt  módosítás.  A  közös  hivatal  létrehozásával  kapcsolatosan  az  előterjesztés  már 
bővebben tartalmazza  az elképzeléseket  illetve azt,  hogy milyen  formában milyen  keretek 
között  valósítható  meg a  Közös Önkormányzati  Hivatal.  Kérdezi  a  meghívott  vendégeket 
szeretnének-e ezzel kapcsolatosan kiegészítést tenni.
Borbélyné Fülöp Hajnalka Tetétlen Község polgármestere
Köszönt mindenkit!  Nem egyszerű és nem egy rövid történet.  A részletes előterjesztésben 
minden benne van, amit lehet tudni. Minden kérdésre szívesen válaszolnak. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ez  egy  jogszabályi  kötelezettség  a  2000  fő  alatti  települések  vonatkozásában  valamilyen 
szinten a mi részünkről is. Vitára bocsátja.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az Államkincstár telefonos egyeztetés keretében, arról tájékoztatott bennünket, hogy mind a 4 
havi támogatás igénybe vehető. Végösszeg előreláthatólag: 14 793 400 Ft.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kérdezi a Képviselő- testületet. Lehet kötetlenebbül beszélni, azokról a kérdésekről, amelyek 
az elmúlt testületi ülésen elhangzottak.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az előterjesztésben 2013. évi központi költségvetésre utalva van 3 összeg, szeretné tudni mi?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A költségvetési törvény meghatározza a polgármesteri hivatalok működési feltételeit. Megad 
egy keretszámot hogy hány fő alkalmazható. Köztisztviselői létszámra osztja le a normatívát, 
ez 4 580 000 Ft/fő amelynek a megosztását látjátok ebben a 3 számban. 
Az  első  négy  hónap  normatív  alapú,  az  ötödik  hónaptól  feladatfinanszírozású,  az 
önkormányzat,  a  megjelölt  összegek a  hivatal  működésére  lesznek elkülönítve.  A törvény 
megad  hozzá  egy  keretszámot,  hogy  hány  köztisztviselőt  lehet  abban  a  hivatalban 
lakosságszám arányosan  foglalkoztatni.  Ebből  lehet  gazdálkodni  a  hivatalnak  úgymond  a 
2013. évben. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Ez a hivatalé?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen a hivatalé. A közös hivatal létrehozása, Polgármesteri Hivatalok közösségét jelenti. Az 
ötödik  hónaptól  úgy  számol  Tetétlen  vonatkozásában,  hogy  csatlakozniuk  kell  valakihez. 
Korrekciós  tényezőket  állapít  meg  a  törvény.  Így  állapítottuk  meg  hogy  Báránd 
vonatkozásában 7,25 fő, Tetétlen vonatkozásában 3 fő. 
Papp László Csaba képviselő
Jelen pillanatban hány köztisztviselő van? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jelenleg 7,4 fő. Tetétlen is alkalmazkodik ezekhez a számokhoz. 
Papp László Csaba képviselő
Egyéb dolgozók?

3



Dr. Kovács Miklós polgármester
Az önkormányzathoz kerülnek, ebből a költségvetési irányzatból ők nem finanszírozhatók. 
Nagy különbség, hogy 2013-ban abból a keretből kell gazdálkodni amit, megadnak. Kivételt 
sem enged a törvény. Kötött rendszer lesz. Túl lehet terjeszkedni a saját bevételeink terhére. 
Sarkalatosabb pontja az egésznek hogy a  közös önkormányzati  hivatal  működési  kiadásai 
milyen mértékben kerülnek fedezésre. Erre oda kell figyelni. 
Papp László Csaba képviselő
Meglátásotok szerint mit jelent a tetétleni lakosoknak a mindennapjaiban? Lesz-e olyan dolog 
amiért át kell jönni? 
Borbélyné Fülöp Hajnalka Tetétlen Község polgármestere
Az általa képviselt lakosság maximális figyelembevétele, mindig azt képviselte, hogy legyen 
helyszínen  ügyintézés  a  polgármesteri  hivatalban.  Egyre  több  lakos  fordul  meg  és  egyre 
gyakrabban. Az átalakítás elméletileg a lakosokat nem érinti.  Amint tovább lépünk ebben, 
meg kell adni a tájékoztatást a lakosoknak. Ahhoz hogy egy jól működő struktúra jöjjön létre, 
az  elvárásoknak  megfeleljünk,  ahhoz  a  településvezetőknek  kell  egymással  jól  dolgozni 
együtt,  egymást  becsülni  és  tiszteletben  tartani.  Eddigi  tapasztalatai  pozitívak  ebben  a 
tekintetben. Közös döntésekkel nem volt probléma. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Sok közös projektünk volt,  az elmúlt  1,5 évben sokat dolgozott  együtt  a két település.  A 
Közös  Hivatalt  úgy  kell  elképzelni,  mint  egy  körjegyzőséget.  Ez  egy  kényszerhelyzet,  a 
jogszabály  előírja.  Senki  nem  szeretné,  hogy  a  Bárándi  polgárok  Tetétlenen,  Tetétleni 
polgárok Bárándon intézzék ügyeiket. Kell helyi ügyintézés. 
Erdős Zsolt képviselő
Lehet tudni konkrétan melyek azok az ügyek, amelyeket Bárándon tudnak intézni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Minden ügytípus vonatkozásában a kirendeltség kompetens lesz. Közös ügyek a közös hivatal 
működéséhez,  elszámolásához kapcsolódó ügyek lesznek,  ezek nem kapcsolódnak konkrét 
személyekhez a településen. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A  feladatfinanszírozás  ugyanúgy  támogatja-e  a  települést,  ha  önálló  marad  a  hivatal. 
Valamilyen előny származik-e nekünk ebből.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Plusz normatívát nem jelent.  A közös rendszerek és a közös beszerzések kiépítése esetleg 
kevesebb terhet fog jelenteni, egy rendszert kell fenntartani. Többlettámogatás nincs. 
Papp László Csaba képviselő
Mik a hátrányai? Első gondolata az volt, hogy nem örül neki. Tart attól, hogy hosszútávon 
nem lesz-e olyan hatása, ami az emberek áttelepülését okozza. Másik aggálya az, hogy talán 
az  ésszerűség  azt  diktálná,  hogy  a  lakosság  érdekét  szem  előtt  tartva,  Kaba  lenne  az 
alkalmasabb, mert a közös ügyintézés kialakítására könnyebb Kabára átmenni a Tetétleninek. 
Törvényalkotás!  Szavazati  és  döntési  jogunk  sincs.  Vitatkozunk  a  semmiről.  Nem  az 
észszerűség dönt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Bármilyen  ellátás  hatáskörhöz  van  kötve,  vagy  a  jegyző  vagy  a  Képviselő-testület 
hatásköréhez.  Konkrétan  meg  van  határozva  mikor  jogosult  valaki  mikor  nem.  Döntési 
jogosultságra  a  jogszabály  lehetőséget  sem  ad,  arról  kell  megállapodni,  hogy  milyen 
feltételekkel fogadjuk el Tetétlen csatlakozását.
Borbélyné Fülöp Hajnalka Tetétlen Község polgármestere
Azt kéri a Képviselő- testület tagjaitól, hogy gondolják bele magukat a helyzetükbe. Be kell 
tartani a jogszabályokat, mert hogyan követelheti a lakosoktól, ha ők maguk sem tartják be.
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Nehéz helyzetben voltak ők is. Miért Báránd? Viszonylag hosszú idő, amit együtt dolgoztak 
polgármester úrral, bármikor bármiben nyugodtan fordulhattak ide. Báránd vonatkozásában 
nem volt semmilyen negatív tapasztalat. Egyeztettek Kabával. A létszám és a finanszírozás 
ugyanannyi  marad  nekik  mindegy  hova  csatlakoznakNem  akarnak  problémát  okozni,  de 
kényszerhelyzetben vannak. 
Papp László Csaba képviselő
Kényszerhelyzetben van mindenki, döntésjogunk sincs. Közös feltétlen bizalom kell.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A kisebbségi önkormányzatok hivatali működését mennyire befolyásolja?  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Korrekciós tényezőket jelent a hivatalnak.
Kiss Gyuláné képviselő
Szkeptikus mindenféle társulással kapcsolatban. Kidolgozatlan az operatív része. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Módosíthatunk bármikor Képviselő- testületi döntés alapján. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  város,  illetve  a  kétezer  fő  lakosságot  meghaladó  települési  önkormányzat  képviselő- 
testülete  nem  tagadhatja  meg  a  közös  önkormányzati  hivatal  létrehozására  irányuló 
megállapodás megkötését,  ha azt vele határos település kezdeményezi. Abban kell dönteni, 
hogy a megállapodást milyen feltételekkel fogadjuk el. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Mikor jelöl ki a Kormányhivatal?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha hatvan napon belül a megállapodás feltételeiben nem tudunk megállapodni, azt úgy veszi a 
Kormányhivatal, hogy nincs döntés.
Papp László Csaba képviselő
Lehet egy közös próbatétel. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem kell egy lapon emlegetni a társulásokkal. Ugyanannak kell venni, mint a körjegyzőséget. 
Polgármesteri  hivatali  közösség.  Az  utóbbi  években  egyre  több  körjegyzőség  alakult,  a 
feladatfinanszírozási  nehézségek  végett.  Könnyebb  lett  a  feladatellátás.  A  struktúrát  is 
próbáltuk úgy alakítani, hogy bármennyire is közös a hivatal az önállóság ne vesszen el, nem 
annyira szoros köteléket jelent, mint egy társulás.  
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Összességében  belegondolta  magát  Tetétlen  helyzetébe.  Voltak  Debrecenben  egy 
konferencián amikor, aggódva figyelték hány főnél, húzzák meg a határt, akiknek kötelező 
lesz  valamilyen  úton,  módon  társulni  vagy  közös  hivatalt  létrehozni.  Mélyet  és  nagyot 
lélegeztek mikor kettőezer főnél húztak meg a határt. Tetétlennek dönteni kellett kivel fogja 
úgymond a napjait együtt élni a következő időkben. Nem mindegy hogy olyan társam lesz, 
aki  megért,  tisztességes,  és  akivel  együtt  tudok  dolgozni,  vagy  pedig  valakihez 
odakényszerítenek.  Ha  nekünk  kellene  választani,  hogy  kivel  szeretnénk,  közös  hivatalt 
létrehozni biztos olyat választanánk, akivel szimpatizálunk. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A  közfoglalkoztatottak  vonatkozásában  változik-e  valami?  Javaslata,  hogy  negyedévente 
találkozzanak és az addig esetleges felmerülő problémákat akkor tárgyalják meg. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az alapvető koncepció a hivatal vonatkozásában, a költségvetéseket, ami a hivatalra tartozik 
azt közös ülés keretében kell tárgyalni. Van egy együttműködési megállapodás tervezet ehhez 
mindenkinek lesz véleménye,  hozzászólása az észszerűség is azt  diktálja,  hogy közös ülés 
keretében tárgyaljuk meg.  
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Erdős Zsolt képviselő
A 2. pontban heti 5 nap ügyintézés szerepel Kijelenthetjük, hogy heti 5 nap ügyintézés lesz 
Tetétlenen?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Direkt fogalmaztuk, így hogy ne csak ügyfélfogadás, hanem ügyintézés is legyen. 
Erdős Zsolt képviselő
A 7. pontban mi alapján lettek meghatározva az összegek? 
Borbélyné Fülöp Hajnalka Tetétlen Község polgármestere
Rezsiköltségeket vették alapul.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Feladatfinanszírozási  alapon  a  bruttó  normatívát  havi  rendszerességgel  fogja  utalni  az 
Államkincstár. A hivatal vonatkozásában szétbontásra kerül a 7 főre és 3 főre jutó összeg havi 
szinten. A pénzügyesek át fogják tekinteni, hogy az adott hónapra jutó normatívát az adott 
kirendeltség, székhely átlépte, túllépte vagy kevesebbet használt fel. 
Erdős Zsolt képviselő
Egy közös jegyző lesz, az aljegyzőt ki jelöli ki?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Január 1-től a hivatal vonatkozásában munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Erdős Zsolt képviselő
A megszüntető okirattal kapcsolatban lenne egy megjegyzése. Kerüljön ki a „közösen”.
2013. január 1-től ahogy a törvény hatályba lép, onnantól kezdve nem kell. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Nem is kell szavazni arról, hogy a közös önkormányzati hivatal, létrejön vagy nem?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Arról kell dönteni, hogy a megállapodást milyen feltételekkel fogadjuk el?
Dr. Kiss Gyula jegyző
A megállapodás 13-as pontja kiegészítésre került. Az alapító okiratban fel kellene tüntetni pár 
alaptevékenységet a tetétleni jegyző asszony indítványára és az Államkincstár által  kiadott 
alapító okirat minta alapján. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megállapodás pontjaihoz egyéb hozzáfűzni való? 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A 3. melléklet 2 pontban az egyéb. Lehet e tudni mi az az egyéb?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Ami a közös hivatalt közvetlenül érinti.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A menete amennyiben a Képviselő-testület a megállapodást ilyen formában elfogadja, akkor a 
tetétleni  Képviselő-  testület  elé  fog  kerülni.  A  tetétleni  Képviselő-  testület  ennek  a 
megállapodási  tartalomnak  szintén  véleményezést  fog  előkészíteni  és  amennyiben  több 
ponton módosításra szorul a megállapodás, akkor egy közös ülés keretében fogunk visszatérni 
a feltételek megtárgyalására. Ez február első felében meg fog történni.
A három határozat gyakorlatilag a megállapodás elfogadása ill. a megalapításhoz szükséges 
intézkedések  megtételét  foglalja  magába ill.  a  megszüntetéshez  kapcsolódó okiratokat.  Az 
alapító  okirat  módosításokkal  történő  kiegészítés  elfogadása.  Ezen  kívül  van-e  kérdés 
hozzászólás?
Erdős Zsolt képviselő
Javasolja a megszüntetésből kerüljön ki a közösen. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
„Jogszabályi feltételek alapján” megfelelő lesz-e a kifejezés.
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Kérdezi a Képviselő- testületet ki az, aki az I. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért? A 
testület 4igen, 2 nem és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

3/2013.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
LCLXXXIX. törvény 85.§-ban foglaltakra figyelemmel Tetétlen 
Községgel,  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
létrehozásáról és fenntartásáról szóló és a határozat mellékletét 
képező megállapodást 2013. március 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  község  polgármesterét  a  Bárándii  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  létrehozásáról  szóló  megállapodás 
aláírására.
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza és megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 
elfogadott megállapodás alapján a közös önkormányzati hivatal 
felállítására,  szervezetére  és  működésére  vonatkozó 
tárgyalásokat lefolytassa Tetétlen község illetékes vezetőivel, és 
a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  megalapításához 
szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

Kérdezi a Képviselő- testületet ki az, aki az II. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért? A 
testület 4igen, 2 nem és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

4/2013.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy Báránd Község Polgármesteri Hivatalának - a megszüntető 
okirat jelen határozat mellékletét képezi - megszüntető okiratát 
elfogadja,  az  intézményt  2013.  február  28.  napjával, 
jogutódlással, egyesítéssel (összeolvadással) megszünteti.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Kérdezi a Képviselő- testületet ki az, aki az III. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért? A 
testület 4igen, 2 nem és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

5/2013.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
LCLXXXIX.  törvény  42.§  7.  pontjában  kapott  jogkörében 
eljárva,  figyelemmel  a  törvény  84.-85.§-ban  foglalt 
rendelkezéseire,  valamint  az  államháztartásról  szóló 2011. évi 
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CXCV.  törvény  8.§-ban  foglaltakra,  a  Bárándi  Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát - a határozat melléklete 
szerinti tartalommal - 2013. március1-jei hatállyal elfogadja, az 
intézményt jogutódlással létrehozza.

Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Dr. Kiss Gyula

A Képviselő- testület  minősített  többséggel elfogadta, megküldésére kerül Tetétlen Község 
Önkormányzatának,  amennyiben  a  Képviselő-  testület  a  megállapodást  elfogadja,  akkor  a 
megállapodás ilyen tartalmi elemekkel fog életbe lépni 2013. március 1-től. Amennyiben nem 
azt követően egy közös ülés keretében a megállapodási feltételek módosítására lesz lehetőség. 
Megköszöni a részvételt Tetétlen település képviselőinek, az ülést bezárja. 

K.m.f.

Dr. Kovács Miklós                   Dr. Kiss Gyula
                  polgármester                                                                           jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó
képviselő
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