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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. február 8-án (pénteken) 1000 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről
Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András képviselő, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő,
Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány Sándor képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Nagy Éva körjegyző, Pap Tibor Dévaványa Város
Polgármestere, Balogh Csilla Dévaványa Város Jegyzője
Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
képviselőket.

javasolja

Nyúzóné

Gaál

Marianna

és

Sárkány

Sándor

A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot.
1. Közös Önkormányzati Hivatal
megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester

létrehozásával

kapcsolatos

megállapodás

A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért, új
napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti a
meghívottként jelenlévő Pap Tibort, Dévaványa polgármesterét, valamint Balogh Csillát
Dévaványa jegyzőjét.
Mint ismeretes Ecsegfalva Község Önkormányzata már korábban kinyilvánította szándékát,
hogy Dévaványa Várossal kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni.
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata egy megállapodás-tervezetet juttatott el
részünkre a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatosan, melyet áttekintettünk.
Amikor ez a tervezet készült, még úgy gondoltuk, hogy a közös önkormányzati hivatal
számlájára érkezik az állami támogatás.
Közben tudomásunkra jutott, hogy Ecsegfalva Önkormányzata kapja meg a lakosságszám
arányos támogatás összegét., amely 14,17 %.
Dévaványa a megállapodás tervezetében javaslatot tett a közös önkormányzati hivatal
létrehozására. Azóta törvényi értelmezéseket folytattunk.
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Pap Tibor Dévaványa polgármestere:
Tisztelettel köszönti az ülésen résztvevőket.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kimondta egy önkormányzati
rendszer átalakítását. Ennek egyik eleme a hivatalok átalakítása., és azt is, hogy a
Körjegyzőségek megszűnnek és közös önkormányzati hivatalokat kell kialakítani a 2000 fő
lélekszám alatti településeknek.
Ecsegfalva alakíthat közös önkormányzati hivatalt Gyomaendrőddel is, nem kötelező
Dévaványával. Ugyanakkor tudni kell, hogy Ecsegfalva ebben a kérdésben ultimátumszerű
döntéseket nem hozhat, mert itt a döntést Dévaványa Város, mint székhely településnek kell
meghoznia, mert ő a felelős a hivatalnak a működtetéséért, a gazdálkodásért, és ő a felelős az
elszámolásért is.
Megkapták a Dévaványai tervezettel szöges ellentétben álló javaslatot. Dévaványán valóban
egy közös hivatalban gondolkodtak, amit Ecsegfalva javasol, az pedig egy önálló hivatalról
szól, amelynek gyakorlatilag a jegyző a felügyeletét ellátná, és ez nem az, ami a kormányzati
szándék, ezt tudomásul kell venni. A kormányzatnak az a szándéka, hogy közös hivatalok
jöjjenek létre és ezt a kormányzat ellenőrzi majd. Ennek a hivatalnak úgy kell felépülnie
szervezeti sémáját tekintve, hogy élén áll a jegyző, és a hivatalon belül vannak irodák és
ennek élén állnak az irodavezetők, akik az Ecsegfalván végzett munkáért is személyesen
felelnek, és aláírási és kiadmányozási joga annak lesz, akinek a jegyző ad. Itt egészen más
szisztéma lesz, mint eddig volt. Amit Ecsegfalva leírt, úgy gondolják, hogy Dévaványa nem
fogja elfogadni, tehát ez evidens, ebből adódóan máris jelzik, hogy Gyomaendrőddel vegye
fel Ecsegfalva a kapcsolatot, hátha velük meg tudnak állapodni jobb feltételekkel. Dévaványa
annyit esetleg tud mondani, hogy ami a létszám számításban Ecsegfalvára jut 3,7 fő, ennek a
terhére alkalmazhat Ecsegfalva. Ha többlet létszámot akar, akkor nincs annak akadálya, hogy
az önkormányzat alkalmazásában legyen. A közös hivatalban annyi létszám lehet, amennyit a
jogszabály meghatározott.
Javasolja, hogy fontolja meg Ecsegfalva a javaslataikat.
Balogh Csilla Dévaványa Város jegyzője:
A közös önkormányzati hivatal számított létszáma 26,42 fő köztisztviselő, ebből Ecsegfalvára
lakosságarányosan jutó 3,7 fő. Az igényelhető támogatás ezen százalék alapján lesz
megosztva.
Áttanulmányozta azt a megállapodást is, amelyet Gyomaendrőd kötött Hunyával és
Csárdaszállással.
A létszámot úgy állapították meg, hogy a számított létszámon felül a külön megállapodásban
meghatározták azokat a dolgozókat, akiknek az alkalmazását az önkormányzatok a saját
költségvetésük terhére vállalják.
Számunkra is ez a Gyomaendrődi példa követendő lehet, ezt javasolja saját magunknak is.
Kovács Mária polgármester:
Kérdezi, hogy a dolgozók bére és a finanszírozás közötti különbözet mire lesz fordítva?
Pap Tibor Dévaványa polgármestere:
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A Hivatalnak a működési költségére ( épület fenntartás, fűtés, világítás, stb.)
Balogh Csilla Dévaványa jegyzője:
Rengeteg dologi kiadás felmerülhet, pl. informatikai eszközök, telefon költség, fénymásolási
díjak, képzések költségei, utazási költségek.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
Úgy gondolja, hogy valóban a közös önkormányzati hivatalnak lesznek költségei, viszont az
önkormányzati vonulaton is lesznek olyan feladatok, amit itt helyben kell megoldani.
Ha jól érti, akkor most azon megy az egyezkedés, hogy Ecsegfalván a kirendeltség ideiglenes
vagy állandó legyen?
Balogh Csilla Dévaványa jegyzője:
Mindenféleképpen állandó kirendeltségben gondolkodnak, az Ecsegfalvára jutó 3,7 fővel.
Lehet akár 6 fő is, ha az önkormányzat a saját költségvetéséből finanszírozza.
Pap Tibor Dévaványa polgármestere:
A most megbeszéltek alapján el fogják készíteni az új megállapodás-tervezetet, és így visszük
a képviselő-testületek elé.
Amennyiben Ecsegfalva úgy gondolja, hogy elfogadja, akkor megállapodást kötnek,
amennyiben Ecsegfalva nem fogadja el, akkor meg kell próbálkozni más partnert keresni. Ha
ez nem jár sikerrel, akkor Dévaványa önkormányzat képviselő-testülete, mint székhely
település dönt a kérdésben, és válik végrehajthatóvá.
Egy biztos, hogy Ecsegfalvának nem lehet önálló hivatala, márpedig ,amit Ecsegfalva
szeretne, az egy önálló hivatalt jelentene, egy külső dévaványai kontrollal.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
Úgy látja, hogy közeledtek az álláspontok az első tervezethez képest. Most Ecsegfalvának kell
megvizsgálnia azt, hogy a költségvetése pénzügyi szempontból mi tud bevállalni a jelenlegi
létszámot tekintve, és mi az, amire vállalást tud tenni.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Sajnos még nem tudják, hogy hogyan lesz az elszámolás.
A finanszírozás az létszám alapján van megállapítva, az egy mutatószám, e szerint kapjuk a
finanszírozást. Egy államtitkári tájékoztatón elhangzottak szerint a törvény nem ad részletes
eligazítást a közös hivatalt létrehozó megállapodás tartalmára vonatkozóan, néhány
garanciális jelentőségű kötelező elemet, pl. a kötelező hivatali létszámot megnevez, de
egyébként széles körű szabadságot ad a felek számára.
Attól függetlenül, hogy 3,71 főre kapjuk meg a finanszírozást, és széles körű szabadságot
adnak, még mindig nem tudjuk, hogy kell elszámolni. Iránymutatás szerint az önkormányzati
hivatalok 2013. évtől az elismert hivatali létszám bér és dologi kiadásai kerülnek
finanszírozásra. 1 fő elismert köztisztviselő után 3,6 millió Ft bérrel és járulékkal, továbbá
980 ezer Ft dologi kiadással számolták ki a fajlagos költségeket. Esetünkben a 3, 71 fő bére
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töredéke annak, amit támogatásként megkapunk, és nem tehetünk bele több dologi kiadást, és
ha nem tudjuk, hogy hogyan kell elszámolni, akkor év végén sokat vissza kell fizetni.
Pap Tibor Dévaványa polgármestere:
Biztos abban, hogy ez nem véletlenül van így. Megállapítanak egy keretet és az elszámolásnál
derül ki, hogy vissza kell-e fizetni.
Egy biztos, hogy Ecsegfalva esetében a 3,71 főnél többet nem fog elismerni és finanszírozni.
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
Ez egy számított alaplétszám, a finanszírozás alapja. A Kincstár tájékoztatása alapján is ez a
finanszírozás alapja, az önkormányzat önállóságába nem szólnak bele, hogy azt a feladatot
hány fővel látja el. A pénz, ha a mi számlánkra érkezik, nekünk kell elszámolni. Nem
ismerjük az elszámolási módját, de ez a 3,71 fő ez töredéke bérben, amit mi fogunk kapni.
A mi esetünkben az állami finanszírozás fedezetet nyújt a fenntartási költségekre is.
Kovács Mária polgármester:
Azért kért egy előzetes költségvetést a közös önkormányzati hivatalra vonatkozóan, hogy
tudjuk azt, hogy milyen dologi kiadások lennének.
Pap Tibor Dévaványa polgármestere:
A közös önkormányzati hivatalt úgy kell érteni, hogy közös, és nem két hivatal. Ez nem az,
mint a körjegyzőség. Itt az önálló munkavégzés megszűnik.
A közös önkormányzati hivatal költségvetését megtervezik Ecsegfalvára a 4 fővel, és ki fog
derülni, hogy a bér és járulékon túl milyen dologi költség fér bele.
Próbálnak információt szerezni a Települési Önkormányzati Szövetségén keresztül, illetve az
illetékes Minisztérium államtitkárságától, valamint az Államkincstártól, hogy hogyan lesz az
elszámolás.
Galambos István képviselő:
Véleménye szerint Ecsegfalva kiszolgáltatott helyzetben van. A mi álláspontunk
megértéséhez hozzátartozik, hogy az iskola önállóságának elvesztésével már volt egy
érvágása a településnek, most a Polgármesteri Hivatal önállóságának megszűnésével egy
újabb lecsúszást jelent. Emiatt szeretnénk ragaszkodni ahhoz, hogy maradjon meg itt a
Kirendeltség és itt helyben történjen az ügyintézés.
Pap Tibor Dévaványa polgármestere:
Az önkormányzat önállósága nem sérülne, marad a polgármester a képviselő-testület, a
hivatali önállóság szűnik meg a 2000 fő alatti településeken.
Csányi András képviselő:
Úgy látja, hogy a kormányzati akarat érvényesül Pap Tibor polgármester úr gondolataiban.
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Dévaványával 2007 óta van egy Intézményfenntartó Társulásunk. Tudomása szerint
Dévaványának sikerült az összes oktatási intézményeit felújítani, az ecsegfalvi gyerekek
létszámát is figyelembe véve. Ecsegfalván viszont semmiféle fejlesztés nem valósul meg.
A jelenlegi döntéssel Ecsegfalva önállóságáról van szó. A lakosságnak úgy fog tűnni, hogy
eladják a települést.
Fél attól, hogy partnerek lesznek a tanyarendszer kialakításában. Át kell ezt gondolni nagyon.
Lehet, hogy lesznek pozitív hatásai, de Ecsegfalvára nézve inkább negatív hatásai várhatók.
Kovács Mária polgármester:
Javaslatot tesz arra, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatosan az
ecsegfalvi kirendeltségre dolgozzák ki a költségvetést 4 főre illetve 6 főre vonatkozóan is.
A pénzeszközök elszámolására vonatkozóan pedig kérjenek állásfoglalást.

Mivel több bejelentés nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a képviselő-testület
rendkívüli ülését 11 óra 40 perckor bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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