
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata és Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2014. február 13-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott együttes 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Sinka Ferenc polgármester, Kutasi Ferenc 

alpolgármester, Gulyás Lajos alpolgármester, Béni Sándor, Bimbó Ferenc,  
Kovácsné Lázár Ilona, Takácsné Kis Márta, Tigyi Istvánné, Trencsényi István és 
Vörös Dezső képviselőtagok. 

 
 
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina aljegyző,Vargáné Szántó Krisztina, Gyulai Gabriella, 

Gácsi Jánosné, és Lévai Tiborné önkormányzati dolgozók.  
 
Szabó Gellért polgármester köszönti az együttes képviselő-testületi ülés résztvevőit. 
Megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagytak (lásd 1. sz. 
melléklet).  
 
Sinka Ferenc Tiszaug polgármestere tisztelettel és szeretettel köszönti az ülés résztvevőit, 
és eredményes munkát kíván. 
 
1. napirendi pont 
dr. Lajos Krisztina aljegyző ismerteti előterjesztését a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi költségvetéséről. Az előterjesztést a képviselőtagok írásban megkapták (lásd 2. sz. 
melléklet). 
 
Szabó Gellért: Kiegészítésül elmondja, hogy a második évi költségvetését tárgyaljuk a 
közös önkormányzati hivatalunknak. Amikor 2012. december 18-án elfogadtuk az 
együttműködési megállapodást, a végére belefoglaltuk azt is, hogy egy évet próbálunk végig 
vinni e megállapodás alapján, és egy év elteltével történjen meg a felülvizsgálata. A mai 
ülésünk két napirendi pontja – költségvetés elfogadása és a megállapodás módosítása –
egymástól nem választható el, mivel az együttműködési megállapodás alapján készült a 
költségvetés, és a költségvetés tárgyalása összekapcsolódik az együttműködési 
megállapodással. Fontosnak tartom elmondani, hogy a költségvetési kondíciók jobbak az 
előző évhez képest. Tavaly 36.640 ezer forint állami központi támogatással indítottuk el az 
évet, ami kevésnek bizonyult, ugyanis évközben kiegészítést kellett megállapítani mindkét 
önkormányzatnak. Ehhez képest az idei esztendő jelentősen különbözik amiatt, hogy 40.762 
ezer forint az állami központi támogatás összege. Ez úgy áll össze, hogy 8,9 x 4.580 ezer 
forint. Korrekciós tényező eddig is volt beépítve a költségvetési törvénybe, de csak a nálunk 
nagyobb lélekszámú településekre vonatkozott, és legalább öt település együttműködésével. 
A mostani törvény tartalmaz új kategóriákat, miszerint a 3000 lélekszámot el nem érő 
önkormányzatok is részesülnek ilyen korrekcióban akkor is, ha csak két település alakítja a 
közös hivatalt. Ez a magyarázata annak, hogy több pénzből gazdálkodhat a két 
önkormányzat a közös hivatal fenntartását illetően. Két verzió van a képviselőtársak előtt a 
költségvetés tekintetében. Az egyiket szigorúan a hatályos megállapodás alapján állítottuk 
össze, a másik verzióban a hivatal működtetésére nagyobb összeget terveztünk. A két 
változat közül is választhat a két képviselő-testület, de kialakíthat egy harmadik változatot is.  
 
Sinka Ferenc polgármester: Mindkét verziót megbeszéltük, részünkre a 2. változat 
szimpatikus, amelyikben a hivatal működtetésére nagyobb összeget kaptunk. Változtatás 
nélkül ezt a verziót fogadjuk el. 
 



Szabó Gellért: A második változatban van egy olyan többletünk, melyből adódóan az 
eddigieknél nagyobb önállóságot élvezhetnek az önkormányzatok a közös hivatal 
működtetése kapcsán. A kincstári rendszer és egyáltalán az egész számvitel úgy áll föl, hogy 
a béreket egy szervezeti egységként kezeli a Kincstár, és ezek az adatok mind hozzánk, a 
székhelyhez futnak be. A másik dolog is fontos: az elmúlt egy év során Tiszaugon is 
történtek munkák, de a könyvelési bizonylatok itt kötöttek ki Szentkirályon. Most olyan 
megoldásban gondolkodunk, hogy a bérek könyvelésén változtatni nem akarunk, de mindaz, 
ami dologi kiadás, azt úgy gondoljuk, hogy Szentkirály gesztorként nem kíváncsi arra, hogy 
mennyi papírt vagy mennyi telefonköltséget használt föl Tiszaug, hanem azt mondjuk, hogy a 
megállapított végösszeget, ami a tiszaugi hivatal működtetésére van tervezve, azt mi 1/12-ed 
részenként havonta átadnánk Tiszaugnak, és szabadon gazdálkodhat vele. Ez elszámolás 
szempontjából gondot nem jelent. Kiadásként nálunk jelentkezik, de teljes szabadságot 
kapna Tiszaug ennek a dologi kiadásnak a felhasználásában. Tehát egyéb módon állapítjuk 
meg a költségvetést, nem lakosságszám-arányosan. 
 
dr. Lajos Krisztina: A megállapodásból nem vennénk ki a lakosságszám-arányos 
megoldást, de most megállapodhatunk magasabb eltérítésekben is. Én a szabadság mellett 
fontosnak tartom az áttekinthetőséget is, mert az előző évben negyedévente készítettünk 
beszámolót, összeültünk, megbeszéltük, és mindig korrigálni kellett. Azt gondolom, hogy a 
tiszaugi kirendeltség is rendelkezhet a dologi kiadásai felett. Előző évben ugyanis nem látta 
pontosan, tételesen, hogy mennyit költött, mert a könyvelés Szentkirályon történt. 
 
Szabó Gellért: Jelenleg a tiszaugi hivatal egész éves költségvetése 13.853.741.- Ft, a 
szentkirályi hivatal költségvetése 26.437.265.- Ft. Ez nem éri el az állami támogatás 
összegét, kevesebb 710.994.- Ft-tal. Ez az összeg még felosztható. Van még egy nagyon 
fontos dolog, hogy az előző évnek a zárása is együttes ülésen történik majd. A kincstári 
adatszolgáltatás időpontja március 10., de nincsenek meg még a végleges adataink, azt 
ugyanis a Kincstártól várjuk. Azt viszont biztosan tudjuk mondani, hogy pénzmaradvánnyal 
zárjuk az elmúlt évet. 
 
Kutasi Ferenc: Fogadjuk el a 2. változatot azzal, hogy a különbözetet a közös hivatal kiadja 
Tiszaugnak, de a 710 ezer forintot építsük be a személyi vagy a dologi kiadásokba. 
 
Vörös Dezső: Ne építsük be, hanem maradjon meg tartalékként. 
 
Sinka Ferenc: Lakosságszám-arányosan szétosztjuk, és a pénzmaradvánnyal kiegészítjük. 
Én ezzel a pénzzel kalkuláltam. Szó volt arról, hogy a Vodafone-val felveszem a kapcsolatot,  
belépünk a flottába, és ezen a pénzen telefonokat vásárolunk. Engem lepett meg legjobban 
az a javaslat, hogy pénzösszeget csoportosítanak át Tiszaugnak. A várakozásokkal 
szemben a közös hivatal létrehozása nem hozta meg a kívánt eredményt. Éppen ezért olyan 
lépéseket kellett tenni, hogy pusztán csak a jegyzőt tekintjük közös alkalmazottnak. A többi 
meghiúsult. 
 
Kutasi Ferenc: Azzal egyetértek, hogy ami hiányzik Tiszaug költségvetéséből, azt tegyük 
oda, de a fennmaradó részt, azt hagyjuk Szentkirályon. A két hivatalnál vannak különbségek 
a bérek között. A szintre hozást itt is tegyük meg.  
 
Sinka Ferenc: Javaslom, hogy a 710 ezer forint kerüljön vissza Szentkirályhoz, ugyanakkor 
a tavalyi pénzmaradványt osszuk föl létszámarányosan. Azon vagyok, hogy a dologi kiadás 
csökkenjen, a béren nem akarok csökkenteni. 
 
dr. Lajos Krisztina: Az által, hogy a dologi kiadásokat külön könyveljük Szentkirályon és 
Tiszaugon, ez azt jelenti, hogy mindkét önkormányzat a saját dologiját költi, gazdálkodik 
vele. Az által, hogy a dologi kiadás 1/12-ed részét havonta átutaljuk Tiszaugnak, ezzel 
megkönnyítjük a szentkirályi könyvelést. 



Gácsi Jánosné: Megjegyzem, hogy a szentkirályi költségvetésbe már így is van tartalék 
beépítve. Mivel Tiszaugnak olyan pluszfeladatai lesznek, mint átvenni a dologi könyvelést és 
a házi pénztárat, így a 710 ezer forint teljes egészében legyen az övéké. 
 
Trencsényi István: Tartsuk meg ezt az összeget tartaléknak. 
 
Szabó Gellért: Azt támogatnám, hogy a 710 ezer forint ne maradjon meg tartaléknak, 
hanem legyen odaadva lakosságszám-arányosan a két településnek és azzal mindkét 
település maga gazdálkodjon. Nem kötném ki, hogy ezt az összeget mire használhatják fel a 
települések. 
 
Tigyi Istvánné: Címkézzük fel a 710 ezer forintot az összes köztisztviselőnek. 
 
Sinka Ferenc: Nem feltétlenül szükséges egy tartalékot ilyen célra fordítani, én olyan 
műszaki fejlesztésekre, energiatakarékosságra, vagy a munkát megkönnyítő dolgokra 
szeretném fordítani, ami tartósan megmaradhat. Továbbra is fenntartom, hogy nem tartunk 
külön igényt erre az összegre, de ha megkapjuk, akkor azt nagyon megköszönjük, mert 
nekünk nyílászárókat kellene cserélni. 
 
Kutasi Ferenc: Elhangzott, hogy Szentkirály költségvetésében még így is van tartalék, ezért 
javaslom, hogy a 710 ezer forint esetében olyan határozatot hozzunk, hogy az mind 
Tiszaugon legyen elköltve. 
 
Trencsényi István: Tiszaug költségvetésébe mennyi tartalék van? 
 
Gácsi Jánosné: Abban nincs tartalék. 
  
Szabó Gellért: Hangsúlyozom, hogy nem gavalléria részünkről a 710 ezer forint Tiszaugnak 
történő odaítélése, hiszen a feladatok nem lakosságszám-arányosan merülnek fel. 
Tiszaugon van idősek otthona, üdülőövezet, hogy ez milyen feladatokat, gondokat jelent, 
arról nekünk fogalmunk sincs. 
 
Sinka Ferenc: Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot. Örülök, hogy így áll hozzá 
Szentkirály képviselő-testülete. 
 
Szabó Gellért: Szavazásra bocsátja a javaslatot. Kéri a szentkirályi képviselő-testület tagjait, 
hogy aki egyetért Szentkirály település lélekszám-arányos állami támogatásának összegéből 
710.994.- Ft, plusz a tervezetben már szereplő 464.567.- forint, összesen 1.175.561.- Ft-nak 
Tiszaug település költségvetésébe történő beépítésével, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
7/2014. ökt. hat. 
Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetése. 

H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy Szentkirály település lélekszám-arányos állami támogatásának 
összegéből 1.175.561.- Ft Tiszaug település 2014. évi költségvetésébe 
beépítésre kerüljön, mint dologi kiadás. 
Ennek figyelembevételével a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetési főösszegét 40.762 ezer forintban határozza meg. 
 



Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, költségvetési előadó 

 
Szabó Gellért: Ezután kéri a tiszaugi képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért Szentkirály 
település lélekszám-arányos állami támogatásának összegéből 710.994.- Ft, plusz a 
tervezetben már szereplő 464.567.- forint, összesen 1.175.561.- Ft-nak Tiszaug település 
költségvetésébe történő beépítésével, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
10/2014. ökt. hat. 
Közös Önkormányzati Hivatal  
2014.évi költségvetése. 

                       H a t á r o z a t 
 

Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy Szentkirály település lélekszám-arányos állami támogatásának 
összegéből 1.175.561.- Ft Tiszaug település 2014. évi költségvetésébe 
beépítésre kerüljön, mint dologi kiadás. 
Ennek figyelembevételével a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetési főösszegét 40.762 ezer forintban határozza meg. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, költségvetési előadó 

 
2. napirendi pont 
  
dr. Lajos Krisztina aljegyző ismerteti előterjesztését a Közös Hivatal alakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról, melyet a képviselőtagok írásban 
megkaptak (lásd 2. sz. melléklet). 
 
A módosítást a szentkirályi képviselő-testület tagjai egyhangúlag jóváhagyták, és az alábbi 
határozatot hozták: 
 
8/2014. ökt. hat. 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás módosítása. 
 

                           H a t á r o z a t 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: aljegyző 

 
 
A módosítást a tiszaugi képviselő-testület tagjai egyhangúlag jóváhagyták, és az alábbi 
határozatot hozták: 
 
11/2014. ökt. hat. 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás módosítása. 



 
 

                      H a t á r o z a t 
 

Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Közös 
Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: aljegyző 

 
 
Ezután a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

                                                                             Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző 
                 távollétében és megbízásából: 
 
    Szabó  Gellért 
                polgármester 
 
 
 
           dr. Lajos Krisztina 
         aljegyző 


