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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 3 fő jelen van, a testület határozatképes.
Egerág község polgármestere a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Egerág községben a
megválasztott 7 képviselő közül 7 fő jelen van, a testület határozatképes.

3

Hegyi Győző polgármester az elhangzottak alapján megállapította, hogy az együttes testületi
ülés határozatképes, a minősített többség a testületeknél megvan, a megválasztott képviselők
több mint fele az ülésen jelen van.
A rendkívüli ülésre való tekintettel meghívó nem készült, a Közös Önkormányzati hivatal
megalakításának kezdeményezése című napirendet kéri, hogy a testület fogadja el. A
képviselő-testületek az ismertetett napirendet elfogadták.
Az elfogadott napirendek:
1./ Közös Önkormányzati hivatal megalakításának kezdeményezése
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Napirend tárgyalása:
1./ Közös Önkormányzati hivatal megalakításának kezdeményezése
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző Egerág község polgármestere a közös önkormányzat hivatal létrehozásával
kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselő-testületeket.
A közös hivatal létrehozását az Mötv. írja elő. A törvény szerint a közös hivatal létrehozására
az önkormányzatoknak január 01. követően 60 nap áll rendelkezésére, aki a törvény általi
kötelemnek nem tesz eleget, azt ki fogják jelölni valahova. A kijelölést a kormánymegbízott
teszi meg. A kormánymegbízott úrral több esetben tárgyaltunk. Elmondtuk érveinket, hogy
melyek azok az indokok, mely alapján Egerág székhely település lehetnek, annak ellenére,
hogy Kisherend községgel közösen nem vagyunk meg kétezren. A községnek intézményei
vannak, a feladatellátás itt történik, a földrajzi elhelyezkedés ezeket az érveket hoztuk fel.
Kormánymegbízott úr mindezekkel egyetértett, ígéretet tett arra, hogy a tárgyalásokat úgy
fogják alakítani, hogy ennek szellemében erre figyelemmel legyenek. A tárgyalások és a
levelezések nem vezettek eredményre.
A településnek három lehetősége van
- Pécsudvardi Körjegyzőséghez történő csatlakozás,
- Kozármisleny Város Önkormányzatához történő csatlakozás,
- önállóak maradunk miniszteri engedéllyel, melynek nagyon csekély az esélye és
megvárjuk, míg a kormánymegbízott kijelöl valahova bennünket.
Azon kellene elgondolkodni, hogy melyik a legjobb megoldás.
Pécsudvardi Körjegyzőség kinyilatkozta, hogy nem hajlandó közös hivatalt alakítani
Egerággal, ezt a verziót én sem szeretném. A körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok
anyagi helyzetét ismerjük. Hosszútávon nem lenne jó még akkor sem, ha mi lennénk a
székhely település. A közös munkát megnehezítené a megromlott kapcsolat. Szőkédi
önkormányzattal szemben az adósságrendezési eljárást megindítottuk. Ezt a helyzetet nem
Egerág teremtette, ezt Szőkéd hozta létre. Nekünk az egerági emberek érdekeit kell nézni. Azt
a pénzt, melyet most a bíróság nekünk megítélt azt az egerági emberek pénzéből fizettük ki.
Szőkédnek ezzel számolnia kellett.
Kozármisleny polgármesterével tárgyaltunk. A Kormányhivatal polgármester urat
tájékoztatta arról, hogy köteles fogadni Egerágot. Kozármisleny ennek nem örül, de a törvény
szerint a csatlakozási szándékunkat nem utasíthatja el. A csatlakozás esetén azt szeretnénk, ha
Egerágon továbbra is működne kirendeltség, de sajnos erre nincs biztosíték.
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Kozármisleny Város megfelelő kvalitású testülettel és polgármesterrel bír, annak ellenére,
hogy jelenleg nincs jegyzőjük, a szakma csínját-bínját ismerik.
A törvény nem rendelkezik arról, hogy a két hivatalnak milyen megállapodást kell kötnie,
amennyiben az egyik fél nem fogadja el a megállapodást, úgy a Ptk. szabályai lépnek életbe.
A felettes szerv nem szólhat bele a megállapodás tartalmába, nem utasíthatja egyik felet sem
arra, hogy a megállapodást fogadja el. A megállapodás piaci alku bizonyos kereteken belül.
A csatlakozás bejelentésével kapcsolatosan vannak félelmeim.
Dönthetünk úgy is, hogy megvárjuk a kijelölést, ebben az esetben minden előzetes
tárgyalás nélkül valakihez oda fognak csatolni. Kialakul egy helyzet, mely döntés ellen
bírósághoz fordulhatunk, de ennek nincs halasztó hatálya. Kijelölnek és március 01-től oda
fogunk tarozni.
Dr. Tóth Attila körjegyző megjegyezte, hogy bírósághoz csak jogszabálysértésre való
hivatkozással lehet a keresetet benyújtani.
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy gyakorlatilag jelenleg ez a három lehetőség van.
A napi történések nagyon érdekesek, gondolok itt arra, hogy amikor az Alkotmányt
megalkották azt mondták, hogy ez olyan Alkotmány lesz, melyet 1000 évig nem kell
módosítani, a negyedszeri módosítást hajtják végre. A sajtótörvény esetében is hasonló a
helyzet, ötödszöri módosítás. A választókerületekről szóló törvényt elfogadták, ma FIDESZes képviselő bejelentette annak képviselői indítvánnyal történő visszavonását, a 2014. évi
parlamenti választások után lép csak életbe.
Módosították a Start programban dolgozók bérezését visszaállították a havi kifizetést, továbbá
azt, hogy 8 órában dolgozzanak és a most meghozott döntést 3 hónap múlva ismét
felülvizsgálják.
A Nemzetgazdasági Minisztérium kiadott egy tájékoztatást a feladatokkal kapcsolatosan, mi a
feladata a megalakult hivataloknak és mi a feladatuk a most megalakuló hivataloknak.
Folyamatosan az jut eszembe, hogy minden változik, minden bizonytalan ezért bármikor
módosíthatják a közös hivatalok kialakításával kapcsolatos jogszabályt, de lehet, hogy nem jól
gondolkodom. Ha most feladjuk az önállóságunkat, akkor azon már nem lehet változtatni.
A körjegyző úrral ez ügyben nem vagyunk közös véleményen, ő is el fogja mondani az
álláspontját.
Azt gondolom, önként ne dugjuk a hurokba a fejünket, onnan már nem húzhatjuk ki, de
előfordulhat az is, hogy majd a hurkot ránk tekerik.
Gijon Andrea képviselő kérdése, hogy a február 28. fix dátum?
Hegyi Győző polgármester a törvény azt mondja, hogy január 01-től 60 nap áll
rendelkezésre a közös hivatal kialakítására.
Gijon Andrea képviselő kérdése, hogy a kijelölésről mikor döntenek?
Hegyi Győző polgármester véleménye, hogy azonnal. Több ilyen település van a
környezetünkben. Tállai államtitkár úr erre is azt válaszolta, hogy több ilyen észrevételt
kapott, de majd meglátjuk ez milyen jól fog működni. Félelmeink alaptalanok.
Gijon Andrea képviselő nem érti, hogy csatlakozási szándékunkat Kozármisleny miért
fogadja ellenszenvvel.
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy nem fogadnak ellenszenvvel, nem kimondottan
Egerág ellen van kifogása hanem, nem örülnének, ha közös hivatalt kellene bárkivel is
alakítania. Működtek ők már körjegyzőségként és igen rossz tapasztalataik vannak.
Polgármester úr felsorolta, hogy melyik település mennyi pénzzel tartozik nekik. A tartozások
ügyében nekik is lépéseket kell tenniük, ők is el fognak egy lavinát indítani. Senkivel nem
szeretnének közös hivatalt.
Karl Gábor alpolgármester véleménye, hogy mégis csak egy városról beszélünk.

5
Hegyi Győző polgármester úgy gondolja, hogy a város más dimenziókban gondolkodik.
Több dolga lesz még akkor is, ha nálunk marad a kirendeltség. A szakirányítás és a felelősség
az övé. Érdekes eset az is, ahogy a jegyzőjét elvitték, jelenleg még a pályáztatás tart.
Körjegyző úr véleménye, hogy a csatlakozási szándék bejelentésével tárgyalási pozícióban
vagyunk. Az általunk készített megállapodás tervezet mindenre kiterjed és korrekt. Biztosítja
azt, hogy egymás dolgaiba nem kívánunk beleszólni.
A megállapodást mindkét félnek el kell fogadni, de ez szabályozatlan. Félelme, hogy nem lesz
megállapodás, mivel a jogalkotó nem szabályozta ezt a kérdést. A döntésre nincs határidő a
megállapodás tervezetet vagy elfogadják, vagy nem és most mindegy, hogy melyik
önkormányzatról beszélünk.
A hivatalalakítás úgy kezdődött, hogy a környező településeket meghívtuk közös hivatal
alakítására, de senki nem jött el, nem volt fogadókészség.
A kormánymegbízott úr gondolatait nem ismerjük. Sok hír kapott szárnyra, az egyik ilyen,
hogy a kormánymegbízottnak lesz feladata a székhely település kijelölése, de ez a módosítás
nem került előterjesztésre, de ez nem jelenti azt, hogy ez még nem fog megtörténni.
Dr. Tóth Attila körjegyző ismerteti a kijelölésre vonatkozó törvényi részt. A módosítás egy
szó lett volna, miszerint „és annak székhelyét”.
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy hetek óta erre a módosításra vártak, de azt
gondolja, még bármi előfordulhat.
Két lehetőség van, mint azt már mondta, vagy önként csatlakozunk, vagy kivárjuk a kijelölést.
Véleménye, hogy ő kivárná a kijelölést, de jegyző úr ezzel nem ért egyet, ő a csatlakozást
támogatja.
A Kormányhivatal rendszeresen érdeklődik a sorsunk iránt, annak ellenére, hogy minden
információval rendelkezik. Azért az érdekes, hogy a többi település iránt ennyire nem
érdeklődnek, miért mi zavarjuk őket?
Dr. Tóth Attila körjegyző a közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos
szabályokról az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselő-testületeket.
Jegyző úr nem önkormányzati tisztségviselő, hanem jegyző ezért is nem egyezik a
véleményük. Azért az is sejthető, hogy a Kormányhivatal miért idegeskedik. Tisztába vannak
azzal, hogy ha nekünk valami nem tetszik, akkor a szükséges lépéseket megtesszük.
A jelenleg hatályos jogszabály szerint két lehetőség van kijelölés esetén, Pécsudvard,
Kozármisleny.
A kijelölést követően nincs ráhatásunk a megállapodásra, mindenben Kozármisleny dönt.
Kettős természetű megállapodás, önkormányzati határozat a másik rész egy közjogi
megállapodás. Jegyzőként azt mondja, hogy a szerződéseket már pediglen be kell tartani, ha
van egy világos, mindent szabályozó szerződés, és ha azt sikerül mindhárom félnek elfogadni,
akkor a város felől döntési önkény nincs. A megállapodásra a Ptk. szerződésre vonatkozó
általános szabályai is vonatkoznak.
Én sem tudom a jó döntést. Van, hogy úgy gondolom, hogy várjuk meg a kijelölést, de a
hivatal és a hivatalban dolgozók sorsa ettől a döntéstől függ.
A költségvetési törvény világosan meghatározza a létszámkereteket. Kozármislenynél
magasabb a helyből megállapított létszámkeret, mint pl. egy kisközségnél. Az 5000 fő alatti
településektől elvették a létszámokat, amit áttettek a városokhoz. Ebben az esetben a
létszámkeret gazdálkodás is jobb pozíciókat mutat egy kozármislenyi csatlakozással, de csak
abban az esetben, ha mindez nem kijelöléssel történik, hanem egy megállapodással.
Kijelölés esetén biztosak lehetünk abban, hogy Kozármisleny a város érdekeit fogja nézni.
Pécsudvard esetén csak a kijelölés jöhet szóba, de nem gondolja, hogy erre lenne esély.
A csatlakozás 2014. évi helyi választásokig szól, azt követő 60 nappal újra indul az egész.
A megállapodás annyiban szerencsés, hogy a felek tárgyalhatnak.
A törzskönyvi nyilvántartás bejegyzéséig ez bármikor visszavonható mindaddig, amíg nem
fűződik hozzá joghatály.
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Kijelölés esetén nincs megállapodás, főszabály, hogy a székhelytelepülés polgármestere dönt.
A megállapodásban a kirendeltség önálló szervezeti egységként szerepel. A hatásköröket
szétszedtem, még együttes ülést sem kell tartanunk. Senki szuverenitása nem sérül én ezért is
támogatom a megállapodás létrehozását, fenntartva azt is, hogy egy törvénymódosítás ezt
felrúghatja.
Bóli Ildikó polgármester véleménye, hogy nehéz ezt a döntést meghozni. Kisherend a
pécsudvardi csatlakozást nem támogatja, a kijelölést sem tudja elfogadni, teljesen életszerűt
len. Véleményünk, hogy szakmailag sem elég felkészültek egy közös hivatal vezetésére.
Még mindig jobb, ha a csatlakozási szándékot Kozármisleny felé bejelentjük, aztán meglátjuk
március 01-ig mi lesz.
Az önállóságunk fenntartása érdekében azért a miniszter úrnak írjunk egy levelet.
Schwamberger Tamás képviselő emlékei szerint Kovács Pál volt szemelyi polgármester
azért vált ki a Kozármislenyi Körjegyzőségből, mert a fenntartása drága volt.
Nem hiszi, hogy a város a kirendeltség fenntartásához hozzájárulna, ez plusz költség, nem
tudja ezt miből fogják megvalósítani.
Nem érti, hogy miért most rágódunk ezen, amikor már csak 10 nap van hátra a döntésig,
amikor fél évünk volt rá. Kényszerhelyzetben vagyunk. Azt gondolja, ábrándokat kergetünk
azzal kapcsolatban, hogy a már elfogadott szerződéseket törvénymódosítás miatt felrúgják.
Pécsudvard már megalakította a közös hivatalt, mely szerződést a Kormányhivatal
jóváhagyott. Jelzésértékű, hogy a polgármesterek miért nem jöttek el tárgyalni. Magunk
maradtunk.
Hegyi Győző polgármester másként emlékszik a szemelyi kiválásra. Kozármisleny
Szemellyel szemben inkasszót nyújtott be, 8 milliós tartozást inkasszált. Szemellyel többször
tárgyaltam a csatlakozásról, de nem én kerestem meg, nem én kampányoltam az ügyben, hogy
ne csatlakozzanak hozzánk. Azt nem lehet a szememre hányni, hogy milyen hazugságokkal
keresték meg Szemelyt, mert nem voltam ott.
Azért most tárgyalunk a közös hivatal kialakításáról, mert január 01-től március 01-ig kell a
döntést meghozni. Azért mert a testülettel nem tárgyaltunk ebben a kérdésben nem azt jelenti,
hogy mi folyamatosan folytattunk tárgyalásokat.
Karl Gábor alpolgármester véleménye, hogy Áta és Szőkéd évek óta arra húz, ahol nem
kell fizetni. Kisherend tudja a kötelességét azt, amit kell minden hónapban utalja. Szemely is
azért jött volna ide, mert Kozármisleny a számlát benyújtotta, mikor megtudta, hogy
Egerágnak is fizetnie kell, akkor inkább Pécsudvardhoz ment. Olyan közeget talált, ami neki
is jó volt. Szőkéd és Áta mentalitását ismerjük. Nem tudom, képviselő úr miről beszél.
Schwamberger Tamás képviselő úgy gondolja, alpolgármester úr összekeveri az iskolát a
hivatallal. Teljesen mindegy lett volna, hogy Szemely melyik körjegyzőséghez tartozik, ha itt
lenne nálunk, akkor is fizetnie kellene Kozármislenynek az iskoláért.
Dr. Tóth Attila körjegyző a tisztánlátás érdekében elmondta, hogy Szemelynek volt
közoktatási megállapodása Kozármislennyel. Polgármester úr azt gondolta, ha a gyerekek
idejárnak iskolába és óvodába és velünk nincs megállapodás, akkor felénk nem kell fizetni.
A városi hivatal fenntartása nem drágább, mivel képlet alapján számítódik a létszám. 5000 fő
alatti települések alkotnak közös hivatalt, akkor a hivatali létszám maximum 11 fő, 5000 fő
felett a hivatali létszám 23 fő. A törvényalkotó a városnak azért adott magasabb létszámot,
hogy a kirendeltségi létszámot is tudja a város biztosítani. Olcsóbb a városi hivatal
kirendeltsége lenni, mint a községi hivatalhoz tartozni.
Hegyi Győző polgármester szerint ez is politikai döntés.
Dr. Tóth Attila körjegyző ismerteti a megállapodás tervezetet.
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Horváth Miklós képviselő véleménye, hogy polgármester úrnak és körjegyző úrnak is igaza
van. Kozármisleny felé a megkeresést meg kell küldeni, a tárgyalásokat meg kell kezdeni.
Ismerjük meg a város véleményét. Március 01. közel van, az utolsó napig nem várhatunk a
tárgyalásokkal.
Kun Zoltán képviselő álláspontja is az, hogy a tárgyalásokat meg kell kezdeni. Lássuk meg
mit szólnak hozzá, ha ők elfogadják a megállapodást, akkor mi is azt fogjuk tenni.
Hegyi Győző polgármester azt gondolja semmi biztosíték nincs a megállapodás
elfogadására. Véleménye, hogy a megállapodás korrekt és senki érdeke nem sérülne annak
elfogadásával.
Az elmúlt időszakban mindig másként gondolta a döntést. Az Egerágon élő emberek érdeke,
hogy a községben kirendeltség működjön. Az is érdekük, hogy más települést ne vigyünk a
hátunkon.
Most azt gondolja, a tárgyalásokat el kell kezdeni, nekünk dönteni kell a csatlakozásról.
Amennyiben a törvénymódosítás nem történik meg, úgy a csatlakozást a megállapodásnak
megfelelően kell elfogadni.
Polgármester úr kérte a testületeket, hogy a döntés súlyára való tekintettel a testületek név
szerint szavazzanak.
Kisherend Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Kisherend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013.(II.18.) számú határozata
Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati
hivatal megalakításának kezdeményezésével kapcsolatosan névszerinti szavazást
rendel el.
Határidő: azonnal
Felelős: Bóli Ildikó polgármester
Egerág Község Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(II.18.) számú határozata
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati hivatal
megalakításának kezdeményezésével kapcsolatosan névszerinti szavazást rendel el.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Dr. Tóth Attila körjegyző ismertette a határozati javaslatot a közös önkormányzati hivatal
megalakításának kezdeményezésével kapcsolatosan, és a képviselő-testület döntése szerint az
alábbiak szerint hajtották végre név szerint szavazást:
Hegyi Győző polgármester
Karl Gábor alpolgármester
Bólyiné Németh Ildikó képviselő
Horváth Miklós képviselő
Kun Zoltán képviselő
Mogyorósi Zoltán képviselő
Schwamberger Tamás képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(II.18.) határozata
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 85.§-ban foglalt felhatalmazás
alapján - figyelemmel a Mötv. 146.§ (2) bekezdésére - az önkormányzatok működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 2013. március 01.
napjától határozatlan időre Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló
megállapodás megkötését kezdeményezi Kozármisleny Város Önkormányzatával.
A létrehozandó közös önkormányzati hivatal további alapítója a megszűnő jogelőd Egerági
Körjegyzőséghez tartozó Egerág Község Önkormányzata.
A közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodást a képviselő-testület a
mellékelt tartalommal hagyja jóvá és, és javasolja annak elfogadását Kozármisleny Város
Önkormányzat Képviselő-testületének.
Felhatalmazzák Hegyi Győző polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Kozármisleny Város Önkormányzatát haladéktalanul - a határozat és a megállapodás tervezet
megküldésével - tájékoztassa, továbbá meghívás esetén a képviselő-testület nevében
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének megállapodást tárgyaló ülésén
részt vegyen, és a megállapodást a képviselő-testület felhatalmazása alapján aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester

Dr. Tóth Attila körjegyző Kisherend község képviselő-testülete döntése szerint az alábbiak
szerint hajtották végre név szerint szavazást:
Bóli Ildikó polgármester
igen
Gijon Andrea képviselő
igen
Szabó Istvánné képviselő
igen

Kisherend község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013.(II.18.) határozata
Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 85.§-ban foglalt
felhatalmazás alapján- figyelemmel a Mötv. 85§ (7) és 146.§ (2) bekezdéseire - az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására 2013. március 01. napjától határozatlan időre Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására irányuló megállapodás megkötését kezdeményezi Kozármisleny Város
Önkormányzatával, - mint a várossal határos település.
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A létrehozandó közös önkormányzati hivatal további alapítója a megszűnő jogelőd Egerági
Körjegyzőséghez tartozó Kisherend Község Önkormányzata.
A közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodást a képviselő-testület a
mellékelt tartalommal hagyja jóvá és, és javasolja annak elfogadását Kozármisleny Város
Önkormányzat Képviselő-testületének.
Felhatalmazzák Hegyi Győző polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Kozármisleny Város Önkormányzatát haladéktalanul - a határozat és a megállapodás tervezet
megküldésével- tájékoztassa, továbbá meghívás esetén a képviselő-testület nevében
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének megállapodást tárgyaló ülésén
részt vegyen, és a megállapodást a képviselő-testület felhatalmazása alapján aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester

További hozzászólás, észrevétel nem lévén Hegyi Győző Egerág község polgármestere az
együttes ülést bezárta.
kmf.

Bóli Ildikó sk.
polgármester

Hegyi Győző sk.
polgármester

Dr. Tóth Attila sk.
körjegyző

