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J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének, Alsónána és Alsónyék köz-

ségekkel 2012. november 28-án, 17 órakor, a Városháza Millenniumi termében 
megtartott együttes ülésérıl. 

 
Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester, 

Dr. Somosi Szabolcs, Dr. Bonnyai József, Péter Géza, Dr. Kostyálné Dr. Ko-
vács Klára, Sümegi József, Fejes József, Partiné Harcsa Magdolna képviselık 
(összesen: 8 fı) 

 
Távol maradt: Dr. Szabó Ákos képviselı (összesen: 1 fı) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı 
 Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı, 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı 
 Takácsné Gehring Mária igazgatási csop. vezetı 
 
 
Bognár Jenı polgármester úr köszönti a bátaszéki testület tagjain túl az Alsónána és Alsó-
nyék Község Önkormányzat Képviselı-testületét az együttes ülésen. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes Bátaszék részérıl is, mivel 8 képviselı jelen van. Ezután javaslatot tesz a 
meghívóban szereplı napirendi pontra. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatokat – egyhangú-
lag, 8 igen szavazattal – elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint alakult:  
 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala 

(153.sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
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N a p i r e n d i  p o n t o k  t á r g y a l á s a :  
 
 
1. Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala 

(153.sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Bognár Jenı: Örülök, hogy Alsónána megkeresett bennünket azzal, hogy csatlakozni szeret-
nének Bátaszékhez. Minden segítséget meg kapnak tılünk ugyanúgy, mint Alsónyék.  
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: Ismertette az elıterjesztést. A határozatokról külön fogunk szavazni. Az elsı 
határozatról csak Bátaszék dönt, mellyel kimondja a Polgármesteri Hivatal megszőnését, Ja-
nuár 1-jétıl létrejön a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal mely röviden KÖH lesz. A 
közös hivatalban város is van így ennek székhelye Bátaszék lesz.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta az elıterjesz-
tést, azt elfogadásra javasolja.  
 
Partiné Harcsa Magdolna Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára Szociális bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta elfoga-
dásra javasolja az elıterjesztést.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
150/2012.(XI.28.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék Város Polgármesteri Hivatala megszüntetı okiratának 
elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 
 
a.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § 

(1) bekezdésének g.) pontjában kapott jogkörében eljárva, Báta-
szék Város Önkormányzata Képviselı-testületének Polgármesteri 
Hivatala – e határozat mellékletét képezı - megszüntetı okiratát 
elfogadja, az intézményt 2012. december 31-ével – figyelemmel 
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az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2 be-
kezdésére - jogutódlással egyesítéssel (összeolvadással) megszün-
teti, 
 

b.) egyúttal a 123/2009.(V.26.) KT és az ezt módosító 
217/2009.(X.27.) KT, az 57/2010.(III.30.), a 108/2011. (X.13.) és 
a 33/2012.(III.22.) önkormányzati határozatait 2012. december 
31-ével hatályon kívül helyezi. 

 
Határidı: 2012. december 10. 
  (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  MÁK, Szekszárd 
 pénzügyi iroda 
 irattár 

 
 
Skoda Ferenc: Az elıterjesztés további részét azzal egészítette ki, hogy a három település 
polgármestere egy egyeztetést folytatott le még az ülés elıtti héten. Annyi változtatást kértek 
az elıterjesztésben foglaltakhoz képest, hogy a két településre kijáró pénzügyes ne csak heti 
egy alkalommal menjen ki az adott településre, hanem heti két alkalommal. Mindkét települé-
sen egy-egy ügyfélszolgálati megbízott lenne. Alsónánán Tenczlinger Tímea, míg Alsónyéken 
Kulcsár Györgyné. A jegyzıi megbízott Alsónánán Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı 
asszony lesz, Alsónyéken pedig Takácsné Gehring Mária szociális és igazgatási csoportvezetı 
lesz.  
 
K é r d é s  
 
Kollár László Alsónána Község Önkormányzat képviselıje: Változik a létszám akkor a két 
testületnek mi a biztosíték, hogy nem létszámemelés lesz a hivatalban közösen, hanem keve-
sebb hozzájárulást fog fizetni. Mi a biztosíték erre? Bátaszéknek a létszáma Alsónyék és Al-
sónána nélkül a törvény szerint mennyi lenne? 
 
Skoda Ferenc: Ha változik a létszám mi a garancia. Csak a személyünk, mert nem az a cé-
lunk, hogy hasznot szerezzünk Bátaszéknek. Miután a hivatal létszámát Bátaszék határozza 
meg, biztos, hogy ha ezen a létszámon változtatni szeretnénk, akkor a képviselı-testületek 
véleményét kikérnénk, mivel megállapodás tartalmazza a létszámokat. Növekedés nem jöhet 
létre a két testület döntése nélkül. Mennyi lenne, ha a létszám, ha csak Bátaszék maga lenne? 
Durván 21 fı lenne Bátaszék esetében a törvényjavaslat szerint. Bátaszéknek is érdeke, a 
szakmai munka meg adása a két településnek. A két csatlakozással a két létszámot hozni kel-
lett. Nem tudjuk, hogy a 4,5 millió Ft-ból mennyi marad per fıre, mivel az iparőzési adó el-
vonásra kerül.  
 
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra: Két verzió van. A Mötv szerint vagy lakosságszám arányos 
hozzájárulási fizetési kötelezettsége van a Közös hivatalt fenntartó településeknek. Megemelt 
városi létszámok, csökkenı községi létszámok mellett vannak. A beterjesztett törvényjavaslat 
szerint számolunk, akkor Bátaszékre 100 millió Ft jut. 43 millió Ft-ot vesznek el. Durván 60 
millió marad a fenntartásra, a hivatal költsége 100 millió Ft körül van. Ebbe csak a személyi 
juttatások vannak benne. 60-70 millió Ft-ot kellene lakosságszám arányosan szétosztani. Ez 
nem a 1,5 fı státuszát fedezi. Azzal, hogy 1,5 fıt fizetnek a települések sokkal, jobban járnak. 
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Nem az van, hogy a feladatokat osztjuk ki. Kell egy fı ügyfélszolgálati megbízott, kell egy fél 
fı pénzügyes, és kellene 1 fı adós, és a jegyzı megbízottjainak a havi 1 hetet kell finanszí-
rozni. Ez lenne a feladattal arányos elszámolás. Ami most van, az jóval kedvezıbb, és azt 
bármelyik képviselı kezdeményezésére lehet módosítani.  
 
Kollár László:  Vannak olyan felhangok, hogy még fizetnek is, hogy csatlakoznak. Azért kér-
deztem, hogy az ember a saját döntését meg tudja védeni azzal, hogy amik itt keringenek a 
levegıben. Köszönöm szépen a választ.  
 
Skoda Ferenc: Beszéltem egy-két kollégával, aki szintén közös hivatal felállításában tevé-
kenykedik, és nullszaldós ígérvényt adott a többieknek, bár neki is az az érzése, hogy az ipar-
őzési adó csökkenés miatt ebbıl nem lesz semmi. Sokkal tisztességesebb egy olyan ajánlattal 
jönni az önkormányzatok felé, hogy pl. 4,5 millió Ft, mint az hogy a mullszaldósat ígérnek, és 
kiderül, hogy 4 milliót kell fizetni. A támogatás úgy áll össze, hogy Bátaszéknek van egy 
alapkerete, erre rájön a két település után egy 0,04-es szorzó szám, és a nemzetiségi önkor-
mányzatok után is egy 0,04-es szorzó szám. Nemzetiségi önkormányzat csak Bátaszéken van. 
A jelenlegi 25 fıvel szembe elmehet 30-ig is.  
 
Bognár Jenı: Mindegyik társulást ismerem. Biztos vagyok, benne hogy mi ezt tisztessége-
sen, korrekten és szakmailag felkészülten szeretnénk megoldani. Ebbıl mi nem kívánunk 
plusz forintot szerezni. Ha bármi gond merül majd fel, azt tisztázni kell. Mi segítséget szeret-
nénk adni a településeknek. Ez akkor mőködik, ha korrektek vagyunk egymással. Kérem a 
határozati javaslatok elfogadását.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
151/2012.(XI.28.) önkormányzati határozata 
 
a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LCLXXXIX. törvény 85. §-
ában foglaltakra figyelemmel Alsónána és Alsónyék községekkel, a 
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) létrehozásáról és 
fenntartásáról szóló és a határozat mellékletét képezı megállapodást 
2013. január 1-jei hatállyal jóváhagyja, felhatalmazza a város polgár-
mesterét annak aláírására. 
 
Határidı: 2012. december 10.  
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  Alsónána község polgármester 
 Alsónyék község polgármestere 
 pénzügyi iroda 
 irattár 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
152/2012.(XI.28.) önkormányzati határozata 
 
a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának el-
fogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. 
pontjában kapott jogkörében eljárva, figyelemmel a 84. - 85. §-aiban, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §-ában foglal-
takra - a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát – a 
határozat melléklete szerinti tartalommal – 2013. január 1-jei hatállyal 
elfogadja, az intézmény jogutódlással létrehozza. 
 
Határidı: 2012. december 10. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  MÁK illetékes Igazgatósága 
 pénzügyi iroda 
 irattár 

 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
153/2012.(XI.28.) önkormányzati határozata 
 
a körjegyzıi feladatok ellátására kötött megállapodás megszünte-
tésérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – figyelem-
mel a 150/2012.(XI.28.) önk.-i határozatára, mely szerint 2013. január 
1-jétıl közös önkormányzati hivatalt hoz létre Alsónána és Alsónyék 
községekkel - Alsónyék községgel körjegyzıi feladatok ellátására kö-
tött megállapodást közös megegyezéssel 2012. december 31-éve meg-
szünteti. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 116/2003.(VIII.28.) KTH számú, hatá-
rozattal valamint az ezt módosító 203/2006.(XI.29.) KTH számú és a 
133/2011.(XI.24.) önkormányzati határozatait hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2012. december 10. 
Felelıs:    Skoda Ferenc jegyzı 






