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Készült Egerág-Kisherend Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. február 14én 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános együttes üléséről.
Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Egerág, Szabadság tér 1.
Egerág részéről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hegyi Győző
Karl Gábor
Bólyiné Németh Ildikó
Kun Zoltán
Mogyorósi Zoltán
Schwamberger Tamás

Távol:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Horváth Miklós

képviselő

Kisherend részéről:
1.
2.
3.
4.

Bóli Ildikó
Bóliné Lehőcz Margit Teréz
Fenyvesi Sándor
Szabó Istvánné

Távol:

Továbbá:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Gijon Andrea

Dr. Tóth Attila
Heilmann-né Kistóth Ágnes

képviselő

körjegyző
jkv. vezető

Hegyi Győző Egerág község polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Kérte a
polgármestereket, hogy a jelenléti ív alapján állapítsák meg a testületek határozatképességét.
Kisherend község polgármestere a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Kisherend
községben a megválasztott 5 képviselő közül 4 jelen van, a testület határozatképes.
Egerág község polgármestere a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Egerág községben a
megválasztott 7 képviselő közül 6 jelen van, a testület határozatképes.
Hegyi Győző polgármester az elhangzottak alapján megállapította, hogy az együttes testületi
ülés határozatképes, a minősített többség a testületeknél megvan, a képviselők több mint fele
az ülésen jelen van.
Polgármester úr a meghívó szerint ismertette az ülés napirendi pontjait. Kérte a testületeket,
hogy a napirendet fogadják el.
A képviselő-testületek a meghívó szerinti napirendet egyhangúlag elfogadták.
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Az elfogadott napirendek:

1.) Az Egerági Körjegyzőség 2013. évi költségvetése
Előadó: Dr. Tóth Attila körjegyző
2.) Háziorvosi szolgálat 2013. évi költségvetése
Előadó: Hegyi Győző polgármester
3.) Egyebek
Hegyi Győző polgármester a napirend tárgyalása előtt elmondta, hogy a tegnapi napra
ígérték a költségvetés előterjesztésével kapcsolatos információkat. Az Államkincstár nem
tudott információval szolgálni. A gödöllői elmaradt az illetékesek helyett két főosztályvezető
volt jelen a megbeszélésen, de a kérdésekre nem tudtak választ adni.
A problémát látják, az önkormányzatok támogatása 150 milliárd forinttal kevesebb. A hiányt
a következő költségvetéskor tudják majd helyrehozni, ez a 2014. évi költségvetés.
A Kormány költségvetéssel kapcsolatos módosító indítványt nem tárgyalt.
A törvényi kötelem köt bennünket, a költségvetést február 15. napjáig elő kell terjeszteni,
ennek ma eleget teszünk.
A testületeknek megküldött anyag a mai napon változott, az előterjesztéseket tárgyaljuk
beszélünk róla, de nem fogadjuk el. Az elfogadás egy későbbi időpontban fog történni.
Bevezetésként ennyit szeretett volna mondani.
Napirendek tárgyalása:
1.) Az Egerági Körjegyzőség 2013. évi költségvetése
Előadó: Dr. Tóth Attila körjegyző
(Írásos előterjesztés a jkv.-höz csatolva)
Dr. Tóth Attila körjegyző az előterjesztést kiegészítette azzal, hogy a kiadási oldalon nincs
változás. A telefon költség magasnak tűnhet, de nem az, mivel az összes mobil telefon
költsége ezen a szakfeladaton szerepel. A telefon költséget átadott pénzeszközként
visszakapjuk. A vezetékes telefonköltségek is csökkennek, mivel nem kell bérleti díjat
fizetnünk, csak a hívásokért fizetünk.
Bevételi oldal Egerág község az első négy hónap számított adatai alapján 12.711.070,-Ft-ot,
míg Kisherend 2.586.130,-Ft-ot ad át a hivatal működéséhez az éves támogatásként elismert
létszám alapján.
A kirendeltség támogatása a további 8 hónapra csak egy becsült érték, az a létrehozandó
közös hivatali megállapodástól függően alakul.
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőségi költségvetés biztos pontja a
15.297.200,-Ft, amit állami támogatásként kap a hivatal a többi csak jóslási kategória. Az
önkormányzatok költségvetését nem befolyásolja a közös hivatal létrejötte. A december 31-ig
megkötött közös hivatalok megalakításáról szóló megállapodások 60 napig érvényesek,
ideiglenes jelleggel jöttek létre a közös hivatalok. A 60 nap után újra lehet gondolni a közös
hivatal alakítását. Az intézményt fenntartó önkormányzatok ott maradtak egyedül és sok
esetben a 2000 főt a község nem éri el.
Olyan információval rendelkezünk, hogy a közös önkormányzati hivatal székhelyét a
kormánybiztos, Kormányhivatal határozhatja meg.
Pontos információkkal nem rendelkezünk, a konkrét működést nem ismerjük.
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Dr. Tóth Attila körjegyző elmondta, hogy polgármester asszony részt vett azon az
értekezleten, ahol Dr. Hargitai úr elmondta, hogy a mai napig nem ért egyet azzal, ami
Egerággal történt. Várunk még információkra ezért gondoltuk, hogy hétfő estére rendkívüli
együttes ülést hívunk össze, melynek egy napirendi pontja lesz és ez a közös hivatal
megalakításáról fog szólni. Amennyiben a módosítás előterjesztése megtörténik, akkor
merőben más lesz a helyzet, akkor minden esélyünk meg lesz arra, hogy székhely legyünk. A
reális esély erre csak akkor van, ha az előterjesztést elfogadják.
A hivatal működésével kapcsolatos iratok elkészítésére 8 napunk van, február 22-ig
előterjesztésnek be kell érni a Kincstárhoz. Hétfőn 18 órakor ebben a kérdésben döntenünk
kell.
Hegyi Győző polgármester kérte, hogy térjenek vissza a költségvetéshez. Azt gondolja a
törvényi kötelezettségnek eleget tettek azzal, hogy az előterjesztést megtették.
Javasolja, hogy mindenki tanulmányozza át a most kiosztott és a már meglévő
előterjesztéseket, gondolkodjanak ő is ezt fogja tenni.
Egerág tervezett költségvetése 25 millió forint hiányt mutat. Lehet rombolni, embereket
elküldeni, intézményeket bezárni.
Rövid időn belül költségvetés ügyében is fogunk találkozni, aztán annyiszor ülünk össze,
amíg csak el nem tudjuk fogadni.
Schwamberger Tamás képviselő kérdése, hogy a 13. sorban szereplő szellemi tevékenység
végzésére illetve pénzügyi tanácsadás kifizetésére tervezett összeg mit jelent?
Dr. Tóth Attila körjegyző elmondta, hogy Bugyikné helyére nem vett fel senkit, egy
könyvelő iroda két munkatársa segíti a hivatal könyvelését, havi 150.000,-Ft-ért. Felhívta a
figyelmet arra, hogy mindez kevesebbe kerül, mintha egy köztisztviselőt vett volna fel. Ezen a
szakfeladaton szerepel az informatikus megbízási díja is.
Schwamberger Tamás képviselő nem érti, hogy erre miért van szükség. A körjegyzőség 1 fő
főállású könyvelőt alkalmaz, akinek ezek szerint még két fő segíti a munkáját akkor, amikor
Áta sem tartozik már hozzánk. Véleménye, hogy a munka biztos, hogy kevesebb lett.
Hegyi Győző polgármester véleménye, hogy nem érdemes ezzel most mélyebben
foglalkozni. Tudni kell azt is, hogy az adminisztrációs leterheltség igen nagy, és 7 önálló
intézmény van.
Schwamberger Tamás képviselő nem hiszi, hogy 7 intézmény könyvelését kell a hivatalnak
megoldani. Nem emlékszik rá, hogy a testület mikor döntött arról, hogy két külső személyt
alkalmaz a feladat elvégzésére.
Dr. Tóth Attila körjegyző képviselő urat tájékoztatta, hogy ennek eldöntése a hivatalvezető
kompetenciája. A polgármesterek egyetértésével hozta meg döntését.
Hegyi Győző polgármester kihangsúlyozta, hogy a döntésnek szakmai indoka volt és ez
mellett költségmegtakarítást is jelent.
Schwamberger Tamás képviselő nem fogadja el a válaszokat, de nem szeretne ezen tovább
vitatkozni.
Karl Gábor alpolgármester nem érti azt, hogy hogyan lehet az, hogy az első négy hónapra
az állami támogatás 66%-át kapjuk meg? A következő 8 hónap működéséhez pedig elég 8
millió forint?
Dr. Tóth Attila körjegyző elmondta, hogy a közös hivatal az állami támogatást lakossági
létszám alapján fogja megkapni. Köztisztviselőnként 4.580.000,-Ft támogatást kap a hivatal.
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Pontos számadatok birtokában akkor leszünk, ha ismerjük a közös hivatal alakulását, a 8
hónap finanszírozása is csak ekkor lesz biztos.
Karl Gábor alpolgármester kérdése, hogy akkor a 12 millió forintos támogatás összege is
képlékeny?
Dr. Tóth Attila körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem, az már biztos.
Hegyi Győző polgármester kérte a testületeket, hogy a költségvetést gondolják át, melynek
elfogadásáról a következő ülésen fognak dönteni.
2.) A háziorvosi szolgálat 2013. évi költségvetése
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester tájékoztatta a testületeket, hogy írásos előterjesztés nem történt,
mivel a szolgálat költségvetése 8,35 millió forint, az összeg az OEP támogatásnak megfelel.
A szolgálatnak ebből az összegből ki kell jönnie, ennyi fordítható rá. A szolgálat
költségvetése Egerág költségvetésébe beépül.
A napirenddel kapcsolatosan röviden ennyit szeretett volna mondani.
Továbbá tájékoztatta a testületeket arról, hogy előfordulhat egyfajta kiadás, ami a szolgálatot
érinti. A PTKT feladatkört keres, ezért a laborba történő vérszállítást átvette. A helyben
történő vérvétel az itt élő emberek életét könnyíti meg. Továbbra is biztosítani szeretnénk ezt
a lehetőséget. A hiba csak abból adódik, hogy a társulás úgy gondolja, hogy ennek a költségét
Egerágnak kell kifizetni.
A szolgálat megnézte a vérlevétel arányát, 50%-ban egerági esetekről van szó a másik 50%-ot
alkotja Áta, Kisherend és Szőkéd. Természetesen Egerág és Kisherend költségeit kifizetjük,
de a másik két községét nem. A társulást erről tájékoztattuk, de ők nem osztják szét a
költséget.
Háziorvosunk felvette a kapcsolatot az Egyesített Egészségügyi Intézménnyel, aki árajánlatot
fog küldeni a szállításra. A szolgáltatást nem szeretnénk lemondani, de más helyet nem
fizetünk.
3.) Egyebek
Hegyi Győző polgármester tájékoztatta a testületeket arról, hogy a Szőkéd ügyében hozott
bírósági ítéletet az önkormányzat megkapta. Ezt követően a végrehajtás meg fog kezdődni
Szőkéddel szemben, amennyiben nem hajlandóak fizetni.
Kérdése, hogy van-e további észrevétel?
Bóli Ildikó polgármester kérdése, hogy a naposcsibék árát lehet-e már tudni, szeretné az
érdeklődőket tájékoztatni.
Hegyi Győző polgármester még pontos árat nem tud, de úgy gondolja 200-250,-Ft közt lesz.
A keltetett csibék nagy része szociális alapon fog kikerülni a családokhoz, természetesen a
szociális feltételeket vizsgálni fogjuk. A keltetést nagyvalószínűséggel csak márciusban
fogjuk megkezdeni.
További kérdés észrevétel nem volt, ezért Hegyi Győző polgármester az ülést bezárta.
Kmf.

Hegyi Győző sk.
polgármester

Bóli Ildikó sk.
polgármester
Dr. Tóth Attila sk.
körjegyző

