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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat, külön tisztelettel köszönti Dr. Szemes
Gabriellát. Dr. Zsirai Sándor jelezte, hogy elutazott, nem tud a testületi ülésen részt
venni.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi
anyagot írásban megkapták. Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás
1.

4 igen szavazattal elfogadásra került

Előterjesztés az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő
csatlakozásra.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a február 14-i testületi ülésen
hozott egy határozatot, mely szerint kinyilvánította azon szándékát, hogy az Ostoros
Községi Önkormányzat és Novaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete által
megalakított Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatalához csatlakozni kíván.
Az Ostorosi Önkormányzat a megkeresésünket megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta.
„A Képviselő-testület Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
kérésének eleget téve az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal bővítését jóváhagyja
az alábbi feltételek teljesülése mellett:
1. Ostoros Község Önkormányzatának a társulás bővítéséből anyagi kára nem
keletkezhet.
2. Ostoros településen a többletfeladatok ellátása miatt a szolgáltatás színvonala
nem csökkenhet.
3. A Képviselő-testület 2013. évre vonatkozóan a szarvaskői hivatali kirendeltség,
illetve a Szarvaskői Önkormányzat működtetéséből és gazdálkodásából eredő
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feladatok ellátásért havi 958 eFt hozzájárulást kér. Amennyiben Szarvaskő
Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes döntésével nem vállalja, hogy e
kiadási költséget 2013. évi költségvetésébe beépíti, a Képviselő-testület a
bővítéssel kapcsolatos okiratok módosítását nem hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a központi költségvetésből a közös
hivatal működtetéséhez járó finanszírozás létszámarányosan Szarvaskő Község
Önkormányzatát megilleti.”
Ehhez készült egy kimutatás a várható költségekről. Ostoros úgy számol, hogy a
szarvaskői feladatokat 3 szakdolgozóval tudja ellátni. A törvény úgy rendelkezik, hogy
amennyiben bővül a közös hivatal, akkor a jegyző fizetését kötelező megemelni.
A költségek összesen havi 996 E forintot tesznek ki. A költségvetésben az első négy
hónapra Szarvaskőt 4 440 E forint illeti meg finanszírozásként. A hivatal működtetése
éves szinten 9 514 E forintba kerül. A közös hivatal költségvetési számai
nagyságrendileg a következőképpen alakulnak. Jelen pillanatban az Ostorosi hivatal
létszáma 1 fő jegyző és 6 és fél fő, Novaj 4 fő, 4100 fő lakosságszámra. Ha Szarvaskő
belép a közös hivatalba, akkor 4460 fő lesz a települések összlétszáma. A finanszírozott
létszám 1,8 fővel emelkedik.
A jelen finanszírozás szerint ostoros települést 6,8 fővel, Novaj községet 3,5 fővel,
Szarvaskőt 0,88 fővel finanszírozza az állam.
Ha elfogadjuk az ostorosi ajánlatot, a következőképpen alakul. Ostoros
költségvetésében a hivatal működtetése dologi kiadásokkal együtt 54 millió forinttal
szerepel, Novaj 18 millió forint, Szarvaskő 17, 7 millió forint. A közös hivatal
működtetési költsége 90 millió forint. Ami még fontos mutató, hogy melyik
önkormányzat milyen pluszt tesz hozzá a normatíván kívül.
Ostoros az elfogadott 54 millióval szemben 16.6 millió forintot tesz hozzá, Novaj 1 750
E forintot, Szarvaskő 9 500 E forintot. A hivatal normatíván kívüli finanszírozással
kapcsolatban a következő az arány. Ostoros község finanszírozza az 59,6 %-át a plusz
költségeknek, Novaj 6,2 %-át finanszírozza, míg Szarvaskő 34,1 %-át finanszírozza.
Ha ezt ilyen feltételekkel elfogadjuk, a lehető legrosszabb megállapodást írnánk alá.
Egyeztettem a környező településekkel. Mindenhol az volt az alapelv, hogy lehetőleg a
normatív támogatásból kijönni, a dologi kiadásokon kívül.
Nahóczki László
Lakosságarányosan mennyi esne ránk a finanszírozásban?
Barta Győző
Lakosságarányosan 2 300 E forint esne ránk.
2012. évben 3 600 E forintot fizettünk Egernek. A községháza dolgozójának,
alapfizetésének 50 %-át Szarvaskő biztosította, mely 1 010 E forint volt. A rezsi összege,
melyet szintén mi álltunk, melynek költsége 1 790 E forintba került. Ehhez képest most
9 500 E forintot kellene megfizetni.
A megegyezés szándéka mindnyájunkban benne van. Köszönet Ostoros és Novaj
polgármestereinek, hogy önként ajánlották fel a tárgyalási lehetőséget.
A település érdeke nem azt kívánja, hogy ezt elfogadjuk. A törvényalkotók szándéka
biztosan nem az, hogy az eddigi finanszírozáshoz képest még többet fizessünk, az
elvonások mellett.

Nahóczki László
Ennek a finanszírozását Szarvaskői adófizető polgárok által befizetett összegekből
kellene előteremteni, valamint még kiegészíteni 3 millió forinttal, ettől nagyobb hibát
nem lehetne elkövetni.
Barta Győző
10 év gazdálkodásával megtakarításra került egy bizonyos összeg az Önkormányzat
részéről. Ha ilyen finanszírozással közös hivatalhoz csatlakozunk, akkor ennek a
tartaléknak a felélését elkezdenénk.
Ezt a finanszírozási rendszert áprilisban felülvizsgálják, és lehet, hogy szigorítások
várhatóak.
A közös hivatal létszáma lenne 14 és fél fő. Ebből a 8,6%-ot képviselő Szarvaskőnek
finanszírozni kellene 3 főt. Ezen felül kifizetnénk a jegyzői pótlékot, az aljegyző
bérének, járulékának, terhének 1/3-át. Ki lehet jelenteni, hogy itt ebből egy komplett
hivatalt lehetne felállítani, amelyet felelőtlenség lenne megtenni.
Lőrincz József
Véleménye szerint ezt nem lehet vállalni. Mi történik, ha erre azt mondjuk, hogy nem?
Valószínűleg, hogy a Kormánymegbízott úr kijelölése fog megtörténni.
Barta Győző
Egerbakta polgármesterével és jegyzőével telefonon beszéltem ma. Jelenleg a három
településen 2500 fő a lakosságlétszám. Az alapelvük, hogy a normatívából ki kell jönni.
Nincs több hozzászólás, így ismerteti a határozati javaslatot, kéri, hogy szavazzanak.
Határozati javaslat:
A Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és
1. Megerősíti szándékát, hogy az Ostoros Községi Önkormányzat és Novaj Község
Önkormányzat Képviselő-testülete által megalakított Ostorosi Közös
Önkormányzati Hivatalához csatlakozni kíván.
2. Vállalja, hogy 2013. évre vonatkozóan a szarvaskői hivatali kirendeltség, illetve a
Szarvaskő Községi Önkormányzat működtetéséből és gazdálkodásából eredő
feladatok ellátásáért – a kirendeltség dologi költségein felül - havi 958 eFt
hozzájárulást
Ostoros
Község
Önkormányzata
részére
átadandó
pénzeszközként költségvetésébe beépíti és a társulási megállapodás, valamint
finanszírozási megállapodás alapján megfizetésének eleget tesz.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás valamint az
Alapító Okirat módosításának előkészítésében vegyen részt és a tervezeteket
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Barta Győző polgármester
Szavazás:
elutasította.

3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot
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22/2013.(II. 26.) képviselő-testületi határozat
A Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és 3 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozati
javaslatot elutasította:
4. Megerősíti szándékát, hogy az Ostoros Községi Önkormányzat és Novaj Község
Önkormányzat Képviselő-testülete által megalakított Ostorosi Közös
Önkormányzati Hivatalához csatlakozni kíván.
5. Vállalja, hogy 2013. évre vonatkozóan a szarvaskői hivatali kirendeltség, illetve a
Szarvaskő Községi Önkormányzat működtetéséből és gazdálkodásából eredő
feladatok ellátásáért – a kirendeltség dologi költségein felül - havi 958 eFt
hozzájárulást
Ostoros
Község
Önkormányzata
részére
átadandó
pénzeszközként költségvetésébe beépíti és a társulási megállapodás, valamint
finanszírozási megállapodás alapján megfizetésének eleget tesz.
6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás valamint az
Alapító Okirat módosításának előkészítésében vegyen részt és a tervezeteket
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?
Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2013. március 19. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

