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JEGYZŐKÖNYV

Készült Egerág és Kisherend Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013.
március 11-én 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános együttes üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Egerág, Szabadság tér 1.

Egerág részéről:
1. Hegyi Győző

polgármester

2. Karl Gábor

alpolgármester

3.
4.
5.
6.

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Kun Zoltán
Mogyorósi Zoltán
Schwamberger Tamás
Bólyiné Németh Ildikó

Távol: Horváth Miklós

képviselő

Kisherend részéről:
1.
2.
3.
4.
5.

Bóli Ildikó
Bóliné Lehőcz Margit Teréz
Fenyvesi Sándor
Gijon Andrea
Szabó Istvánné

Továbbá:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Tóth Attila
Heilmann-né Kistóth Ágnes

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 mindenki jelen van, a testület határozatképes.
Egerág község polgármestere a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Egerág községben a
megválasztott 7 képviselő közül 6 fő jelen van, a testület határozatképes.
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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.
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.
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 a képviselő-testületeket tájékoztatta a
közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatosan. A képviselő-testületek a február
18. napján tartott ülésen döntöttek arról, hogy Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására
irányuló megállapodás megkötését kezdeményezik Kozármisleny Város Önkormányzatával.
A kozármislenyi testület február 25-i testületi ülésén tárgyalta a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozását, mely kezdeményezést egyhangúlag elutasított. Az elutasításról szóló
döntés a Kormányhivatalhoz beküldésre került. A Kormányhivatal az ezzel kapcsolatos
döntését meghozta, melyről tájékoztatott bennünket.
Polgármester úr a Baranya Megyei Kormányhivatal döntését ismertette a testületekkel.
A határozat ismertetését követően elmondta, hogy az ügyben előrelépés nem történt. A
Kormányhivatal kapott egy állásfoglalást a Minisztériumtól, mely szerint a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozását az Önkormányzatok által aláírt megállapodás szentesíti.
Megállapodás hiányában nem tudjuk mi a helyzet, mert erre nincs állásfoglalás.
Kozármisleny ezt a határozatot törvénysértésre való hivatkozással megtámadhatja a Pécsi
Törvényszéknél, ha ezt nem teszi meg, akkor előbb-utóbb el kell, hogy juttasson hozzánk egy
megállapodás tervezetet, amit a testületeknek tárgyalni kell. Azt sem tudom, hogy mi történik
akkor, ha azt a megállapodást nem fogadjuk el. A jogalkotó az ilyen helyzetre nem készült fel.
Gijon Andrea képviselő kérdése, hogy előfordulhat-e, hogy Egerág csatlakozik
Kozármislenyhez és Kisherend nem?
Hegyi Győző polgármester szerint ez nem történhet meg, csak olyan megállapodást hajlandó
aláírni, - természetesen a testületek döntenek - ami Egerágnak és Kisherendnek is megfelel.
Senki nem kényszeríthet bennünket arra, hogy olyan megállapodást írjunk alá, ami nekünk
nem jó. Nem gondolja, hogy Kozármislennyel a megállapodás létre fog jönni. Megállapodást
csak akkor hajlandó kötni, ha az általunk elkészített megállapodásban foglaltak kerülnek
aláírásra.
Bóliné Lehőcz Margit Teréz képviselő szeretné tudni, hogy ezenkívül, van-e más lehetőség?
Hegyi Győző polgármester igen, megállapodás hiányában nem fognak kijelölni bennünket
Kozármislenyhez, hanem előfordulhat még mondjuk, hogy Nagykozárhoz jelölnek ki
bennünket.
Fenyvesi Sándor képviselő nem érti, hogy miért nem lehet Pécsudvardhoz csatlakozni?
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Hegyi Győző polgármester azt gondolja, hogy ez nem jöhet létre, mi sem szeretnénk, de
nekik is van olyan döntésük, hogy nem szeretnének velünk közös hivatalt alkotni.
Fenyvesi Sándor képviselő tudja, hogy Kisherendet szívesen fogadnák.
Hegyi Győző polgármester elmondta, természetesen arra van lehetőség, hogy ezt Kisherend
megtegye. A törvény szerint egy község lehet közte és a közös hivatal közt. Van olyan
információja, hogy a Kormányhivatalnak érdeke, hogy a Pécsudvardi Közös Hivatal így
maradjon.
Fenyvesi Sándor képviselő szerint nem a személyes problémákkal kellene foglalkozni, ezért
áll a falu. Nincs költségvetés és nagy a bizonytalanság.
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy a Közös Hivatal alakítása és a költségvetés nem
függ össze. Mindenki tudja, hogy a költségvetés az állami támogatás drasztikus csökkentése
miatt bizonytalan, és nem csak az állami támogatást szabdalták meg, hanem a helyi bevételek
jó részét is elvitte az állam.
Schwamberger Tamás képviselő félelme, hogy mivel nem alakítottunk közös hivatalt ezért a
normatívát is megvonják.
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy ez nem fordulhat elő, mivel határidőn belül
került sor a döntésre.
Dr. Tóth Attila körjegyző tájékoztatta a testületek arról, hogy a költségvetések a mai nap
elfogadásra kerülnek az határidőben leadásra kerül, akkor a normatívát meg fogjuk kapni. Az
Áht. szerinti pénzügyi kötelességeinknek kell eleget tenni. A jogi helyzet megoldása nem a mi
kompetenciánk. A közös hivatal kérdése nem keverhető össze az önkormányzatok
támogatásával, a kettő nem függ össze.
Schwamberger Tamás képviselő nem az önkormányzatok állami támogatására gondol. A
hivatalban emberek dolgoznak, családok élnek, megegyezés hiánya miatt a hivatal nem kapja
meg a normatívát ezért nem lesz fizetés.
Hegyi Győző polgármester képviselő urat biztosította arról, hogy lesz állami normatíva, a
hivatali létszámra a pénzt leutalják. Már többször elmondta, hogy 500 polgármester fordult a
Belügyminiszterhez és a Gazdasági miniszterhez – választ nem kaptak – tájékoztató jött Tállai
András államtitkár úrtól, hogy ha mind a 3177 költségvetést látni fogják, akkor majd az állam
megpróbál megoldást találni. Az elmúlt évek alatt sok minden előfordult, de olyan még nem,
hogy nem kaptuk meg a finanszírozást. A megegyezés megszületéséig a hivatal működtetése
biztosított.
Karl Gábor alpolgármester szerint Kozármisleny elutasítása törvénysértő volt.
Schwamberger Tamás képviselő szerint Kozármisleny Egerág döntését utasította el, de
lehet, hogy van egy B tervük, amit mi nem ismerünk és nem is biztos, hogy nekünk az jó.
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy a kozármislenyi testületi ülésen részt vettek, ott
az általunk készített megállapodás tervezetet a testület nem tárgyalta, hanem a közös hivatal
alakítására irányuló szándékot utasították el. Mind ez a BAMKH határozatából is kiderül
Kozármisleny a megállapodás tervezetet nem tárgyalta.
Bólyiné Németh Ildikó képviselő nem érti, hogy Kisherendnek miért lenne jó Pécsudvard,
sem az egerági sem a kisherendi emberek nem tudnának eljutni a hivatalba.
Fenyvesi Sándor képviselő elmondta, hogy az emberek Egerágra sem tömegközlekedési
eszközzel jutnak el, hanem a falugondnoki szolgálattal.
Kun Zoltán képviselő szerint ez igaz, de Egerág 2,5 km-re van, és ha kell még gyalog is át
tudnak jönni.
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Dr. Tóth Attila körjegyző véleménye, hogy mind ez működik addig, míg van a falugondnoki
szolgálatnak állami támogatása.
Fenyvesi Sándor képviselő véleménye, hogy nem kell fenyegetni. A feladat inkább az lett
volna, hogy a két községet vissza kellett volna szerezni. Meg lehet nézni, hogy erre a
felvetésemre milyen válaszok voltak polgármester és körjegyző ú részéről.
Hegyi Győző polgármester kérdése, hogy milyen válaszok voltak?
Fenyvesi Sándor képviselő szerint nem voltak durvák, de polgármester úr azt mondta, hogy
vissza kell szerezni a pénzt, jegyző úr azt mondta, hogy viszik a pénzt, ez meg hozza a pénzt.
Dr. Tóth Attila körjegyző nem érti képviselő úr által elmondottakat.
Hegyi Győző polgármester nem gondolja, hogy ez fenyegetés, ma működik a szolgálat, de
lehet, hogy holnap már nem.
A történet hasonló, az Intézményfenntartónak sem érdeke, hogy Pécsudvardról,
Kozármislenyből és Szemelyből a gyerekek idejárjanak iskolába, óvodába. Az iskolabuszt
valószínűleg le kell állítani, mivel a busz üzemeltetési költségét a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ nem támogatja.
Fenyvesi Sándor képviselő szerint a falugondnoki szolgálatot nem szüntetik meg. A buszok
száma 1300 db és 3000 fő, akit foglalkoztatnak. Az nem lehet, hogy egyik napról a másikra
megszűnjön.
Dr. Tóth Attila körjegyző elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat nem kötelező
önkormányzati feladat, jelenleg államilag támogatott szolgálat, mint önként vállalt
önkormányzati feladat.
Hegyi Győző polgármester kérte a testületeket, hogy térjenek rá a napirend tárgyalására.
Napirend tárgyalása:
1.) Az Egerági Körjegyzőség 2013. évi költségvetése
Előadó: Dr. Tóth Attila körjegyző
(Írásos előterjesztés a jkv.-hoz csatolva)
Hegyi Győző polgármester ismertette a körjegyzőségi költségvetéssel kapcsolatos
állásfoglalását. (Mellékletben)
Javaslata, hogy a kiküldésre került Körjegyzőségi költségvetés előterjesztésével szemben a
költségvetést 15.297.200,-Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadják el a testületek. Az
összeg tartalmazza a bért az ehhez kapcsolódó járulékokat és dologi kiadásokat. Következő
testületi ülésre körjegyző úr hozza be a kidolgozott költségvetést.
Dr. Tóth Attila körjegyző reménytelennek tartja, hogy a polgármester úr javaslata alapján
készüljön el a költségvetés. A bér jellegű kiadások kerülnek 17.647.000,-Ft-ba, ha a
közlekedési költségtérítést levesszük, akkor is több mint 17 millió forint és akkor még a
dologi kiadásokról nem is beszéltünk.
Hegyi Győző polgármester véleménye, hogy ebben a helyzetben nem beszélhetünk
közlekedési költségtérítésről, cafetériáról.
Dr. Tóth Attila körjegyző tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a cafetéria kötelező béren kívüli
juttatás, a költségvetési és a köztisztviselői törvény írja elő. A jogszabály előírja, hogy a
Kormány rendeletben meghatározott mértékű min. az illetmény alap ötszöröse, max. az
illetmény alap huszonötszöröse a cafetéria juttatást kell megállapítani. A költségvetési törvény
maximálja ennek az összegét 200.000,-Ft-ban.

6
Kun Zoltán képviselő távozott, Egerág község Képviselő-testületének létszáma 5 főre
csökkent.
Hegyi Győző polgármester álláspontja, hogy az állam által biztosított 15.297.200,-Ft-tal
tudnak csak az önkormányzatok számolni. A két község költségvetése nem teszi lehetővé,
hogy plusz támogatást adjon, nincs pénz arra, hogy a működéshez hozzátegyünk.
Dr. Tóth Attila körjegyző elmondta, hogy a 15.297.200,-Ft az első négy hónap adatai
alapján került megállapításra, amit éves költségvetésként kell tervezni, májusi mutatószám
felmérésnél lesz korrigálva a jelenleg megállapított 3,3 létszámhoz képest az akkori közös
hivatal létszáma szerint. A körjegyzőség költségvetése visszamenőleg március 01-vel
megszűnik.
Hegyi Győző polgármester az állásponton és véleményén nem kíván változtatni. A
körjegyzőség részére megállapított 3,34 %-os létszámkeret sem fog változni és az
önkormányzatoknak sem lesz több pénzük.
Dr. Tóth Attila körjegyző véleménye, hogy akkor 1 fő létszámleépítésre lesz szükség.
Hegyi Győző polgármester, mint mondta a következő ülésre majd be kell hozni a részletes
költségvetést.
Bóliné Lehőcz Margit Teréz képviselő kérdése, hogy nem lehetne később dönteni a
költségvetés elfogadásáról, akkor mikor már biztos, hogy mi lesz?
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy nem mivel március 15-ig el kell fogadni,
törvényi kötelezettségünknek eleget kell tenni. Pontosan azért, hogy ne következzen be az,
amit képviselő úr mondott. A törvényben meghatározott kötelezettségeinknek eleget kell
tenni.
Dr. Tóth Attila körjegyző véleménye, hogy mindegy mit fogad el a testület ez a költségvetés
vagy visszamenőleg – közös hivatal létrehozásával - március 01-től vagy a kijelölést követően
április 01-től megszűnik, újat kell elfogadni.
A bér 17.647.000,-Ft a dologi kiadások 5.370.000,-Ft.
Hegyi Győző polgármester a költségvetési törvény 1 fő köztisztviselő részére évi
4.580.000,-Ft állami támogatást biztosít, az összeg tartalmazza a bért és járulékokat továbbá a
dologi kiadást.
Dr. Tóth Attila körjegyző elmondta, hogy a jelenlegi létszám alapján éves költségvetést kell
tervezni, független attól, hogy a körjegyzőség megszűnik. A költségvetési törvény éves
költségvetést ír elő, ez a bér, a jubileumi jutalom a kötelező cafetéria, melynek összege
17.647.000,-Ft éves szintre felkerekítve. Ez eleve nem állja meg a helyét, hiszen a
körjegyzőség, mint olyan vagy visszamenőlegesen március 01-vel vagy április 01-vel
megszűnik.
Hegyi Győző polgármester kérdése, hogy a javaslatával szemben van-e más javaslat.
Amennyiben nincs, kéri a testületeket, hogy a körjegyzőség költségvetését 16.588.000,-Ft
(15,297,-Ft+1,291,-Ft 2012. évi pénzmaradvány) bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.
Körjegyző úrtól kéri, hogy a következő együttes ülésre készítse el a körjegyzőségi
költségvetés bel tartalmát.
Dr. Tóth Attila körjegyző véleménye, hogy teljesen mindegy, hogy milyen tartalommal
készül el a költségvetés, mivel addigra ez a költségvetés már nem él vagy április 01-vel nem
fog élni. Gyakorlatilag azt írunk ide, amit akarunk.
Hegyi Győző polgármester ezzel nem ért egyet. A költségvetés elkészítésekor figyelembe
kell venni az egy fő köztisztviselőre jutó állami támogatást, és azt is, hogy ez az összeg
mindent tartalmaz, összes bér, járulék és dologi kiadást.
Polgármester úr kérte, hogy Egerág község képviselő-testülete szavazzon.
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Egerág község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(III.11.) számú határozata
Egerág Község Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a Körjegyzőség 2013. évi
költségvetését 16.588 eFt bevételi, 16.588 eFt kiadási főösszeggel fogadta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Kisherend község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Kisherend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(III.11.) számú határozata
Kisherend Község Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a Körjegyzőség 2013. évi
költségvetését 16.588 eFt bevételi, 16.588 eFt kiadási főösszeggel fogadta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Bóli Ildikó polgármester
2.) Háziorvosi szolgálat 2013. évi költségvetése
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester tájékoztatta a testületeket, hogy a Háziorvosi Szolgálat az OEP
által kapott 8.035.400,-Ft támogatásból tud működni. A támogatási összeg tartalmazza a bért,
a járulékokat és a dologi kiadást.
Kéri a testületeket, hogy az előterjesztés alapján fogadja el a költségvetést.
Egerág község Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül,
nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(III.11.) számú határozata
Egerág Község Képviselő-testülete az előterjesztés alapján az Egerági Háziorvosi
Szolgálat 2013. évi költségvetését 8.035 eFt bevételi és 8.035 eFt kiadási főösszeggel
fogadta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Kisherend község Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Kisherend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(III.11.) számú határozata
Kisherend Község Képviselő-testülete az előterjesztés alapján az Egerági Háziorvosi
Szolgálat 2013. évi költségvetését 8.035 eFt bevételi és 8.035 eFt kiadási főösszeggel
fogadta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Bóli Ildikó polgármester
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Hegyi Győző polgármester ismertette a Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetését. A
költségvetési főösszeg 585.000,-Ft, mely szintén OEP által finanszírozott összeg.
Egerág község Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül,
nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013.(III.11.) számú határozata
Egerág Község Képviselő-testülete a mellékelt írásos előterjesztés alapján az Egerági
Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetését 585 eFt bevételi és 585 eFt kiadási
főösszeggel fogadta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Kisherend község Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Kisherend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(III.11.) számú határozata
Kisherend Község Képviselő-testülete a mellékelt írásos előterjesztés alapján az Egerági
Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetését 585 eFt bevételi és 585 eFt kiadási
főösszeggel fogadta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Bóli Ildikó polgármester
3.) Egyebek
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

