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Mikó Ferencné rrolgármester
Nagy tisztelettel koszontom az egyuttes képviselcí-testtileti tiléserr megjelenteket. Koszontorn
Papp Imrénét,Rém Kozség polgármesterét és Huszár Józsefet Kéleshalom Kozség alpolgármesterét. Ktilon koszontom Pápay Lász| jeewó urat. Megállapítom, hogy az i,ilésiink határozatképes. Rém Kozség Önkorm ányzat részéról 7 f(i képviselcí varr jelen a 7 f b(jl, Kéleshalom
Kozség részérl3 ftí képviselcívan jelen az 5 ftib l, Borota Kozség Önkormányzat részéróI
pedig mind a7 fó képviselcíjelen van. Jegyzókonyvvezetcínek Pápay Lász|o jegyzó urat jelolom ki. Jegyzókonyv-hitelesít k személyérekérek javaslatot a polgármesterek részérl.
Borotáról Madarász József alpolgánnesteft javaslom hitelesítr5rTek. Megkérern a polgárr'-restereket, hogy a jegyz konyv hitelesítcík személyéretegyenek javaslatot.
Papp Imrénépolgármester
Rém Kozségi Onkormányzatrészéró| Katusné Gulyás Csilla alpolgármestert javaslom.

Huszár József alpolqírmester
Kéleshalom Kozségi OnkormányzatrészércílMaruzsa Valéria Veronika képvisel t javaslom.

ikó Fcrencné polgiirmester
Javaslom a rneghívóbarr szerepl tlapiretlcl eltbgadeisát. Akirlel< úrj trapirencli porrt t-elvételór,c
vatl javaslata, kérem, jelezze. Alrretrtryiberr tritrcs, rrrogirllapítorrl, liogy a képvisclcj-testiilctck
l\'l

az alábbi rrapirendet fogaclták el.

NAPIRENI)
l.) A Borotai Kozos Önkormányzati Hivatal gazdá|kodása átszervezésének íjratárgyalása.
Irásbeli el terjesztés
El adó:
Papp ImrénéRém Kozségi Onkormányzat polgánnestere

Napirend
A Borqlai Kiiziis Önkorm ánvzati Hivatal gazdá|kotlása átszervezésének
1.)

Irósbeli el terjesztés

ratá

alírsa.

Mikó Ferencné polgármester
gármester asszonynak.

Papp Imrénépolgármester
Koszontok mindenki az egyuttes iilésen. Az el terjesztést a képvisel knek megkiildtiik. Az
elmrilt egyiittes iilésen az a dontés sztiletett, hogy a gazdáIkodást Borota és Rém telepi,ilések
átszervezlk és a rémi gazdálkodási iigyintéz k a borotai hivatalegységben kezdik meg a
munkát szeptember 1. napjától. 3 képvisel nem volt jelen azon az tilésen, ezért felvet dott
annak a lehet sége, hogy tárgyaljuk irjra a napirendet. Mi szól amellett, hogy Rémen legyen a
gazdálkodás kozpontja? Az el terjesztést megel zte egy polgármesteri és alpolgármesteri
megbeszélés Borotán. Ekkor kértem, hogy tartsuk egy irjabb egytittes iilést e témakorben. Az
informatikai tobbletkoltséget a rémi onkormányzat teljes egészébenfelvállalná, igy a 3 rémi
dolgozónak nem kellene átjárni Borotára. Az egyik borotai kollegan pedig csak 2 vagy 3
napot tart zkodna Rémen. Ez lenne a rémi képvisel -testtilet aján|ata. Kérem, hogy ezzel
kapcsolatban a képvisel k mondják el véleményeiket. Átadom a sz t.

Mikó Ferencné polgármester

Elcíbbre mennék az id ben, mert nagyon sok képviselcívan jelen, akik még 20O6-ban még
nem voltak képvisel k. A kistelepi,ilések sorsa megkérd jelez dott, amikor nem tudtuk onállóan létrehozni hivatalokat. El szor létrehoztuk a korjegyzcíséget Kéleshalommal. Ezt kovetcien keresett meg benntinket Rém és csatlakozotthozzánk El szor a korjegyz séghez, eztkóvet en már a kozos hivatalban follattuk tovább a munkát 20l3. március 1. napjától. Ecldig
egészen jól mííkodotta kozos hivatal. Voltak korábban próbálkozások minden telepi.ilés részér l más irányba, de amikor felállt a járás, nem volt rnás választásunk, mint hánnan kozos hivatalt létrehozni. Ha ezt nem tudtuk volna megtenni, akkor városhoz kellett volna csatlakoznunk. Eddig minden teleptilés polgánnestere mentette a tnentlretcít, hogy tnitrden téren ki tudjuk szolgálni a lakosságot. A helyi lakosok els sorb an az adó és a szociális térnában keresik
fel a hivatalt. Az á|lampolgárokat azonban nem érdekli, hogy lrol rntikodik a gazdálkodás. Az
a fontos, hogy az igyeit el tudja intézni és az onkormányzat koltségvetésene legyen mínuszos. Nem tudjuk, hogy ezt meddig tudjuk fenntartani, de szeretném, ha a 3 telepulés minden
szinten osszefogna és kozosen mtíkodne. Korábban már korbejártuk ezt a kérdést,és aría a
kovetkeztetésre jutottunk,, ha továbbra is fenn kívánunk maradni, akkor át kell szervezni a lrivatalt. Ezen dontést kovetcíen bels ellen rzést kértunk. El szor a Vincent Auditor Kft. 20l3ban, majd 20l4-ben a Jambriella Kft. foglalkozott ezzeL a kérdéssel.Minctkét ellenórzést végzó cég affa a kovetkeztetésre jutott, hogy a feladatok hatékony ellátására akkor keriilhet sor a

gazdálkoclásotr, ha azt egy kozpotltba, Borotára szcrvczik át. A rctitlcll<czósrc állri lótszirrrlot
rrrirlclkét cég elegerrdtírrek tartotta. Mára a gazcliilkocltrsolr rllirlcllriirorll tclcpLilés egysógcs progrirtrrot lrasznál, elkészultek a f-elLrlvizsgált, úrj rllr"rrlkakori 1eírások. 1-cgrlapcl tt rllegi<ércleztcrlr
telepiilóseket, alrol kozos lrivatal rrruíkoclik, l-rogy rniként olclják lneg a gazcláll<ocllrsi f-elaclataikat. Nernesnácludvar Érsekhalrnával vatl koztis hivatalbarr. Ott Netrlest,tíicluclvar a gesztor, ott
van a gazdálkodás kozporrda is. Érseklralrrráról lreti 3 napot a gazclálkodásról átjárrrak
Nemesnádudvarra. Foktcí és Fajsz is kozos hivatalt alkot. A gazdálkodás azonban Fajszon
van, onnan jár át egy pénztigyes kollega, aki feltigyeli, mint egy kis bels ellen r, a gazdá|kodási munkát. Minden amellett szól, hogy gazdáIkodásban kell egy kozpont. Borotán jóval kevesebb koltséget kell vállalni annak érdekében,hogy a gazdálkodás egy irodában miíkodhessen. Ha a 3 iigyintézó átjon Rémre, akkor csak egy koztisztvisel maradna Borotán. Mindenhol a ft'bb munkatertiletek egy helyen, a gesztor lrivatalában mr,íkoclnek. Jrinius 25-én meghoztunk egy dontést, hogy a gazdálkodás Borotán folYada egyiitt a munkát szeptember 1.
napjától. Sajnáljuk, hogy a rémi képvisel -testiilet tagjai nem voltak teljes létszámban jelen,
de a testuletek határozatképesek voltak. Az elcíterjesztésben szerepelt részletesen, hogy miért
indokolt a borotai székhely. Ott adott a helyiség, keves ebb az informatikai koltség és ezze|
akkor a 3 képvisel -testtilet egyetértet. Kérném,hogy minden képvisel -társam szóljon hozzá
a napirendhez.

katusné Gulvás csilla alpolgármester
Ertjiik a borotai érveket. Az elózó évek tapasztalata azt mondja, hogy a gazdálkodás egy helyen m kodjon. Azonban mi is attól tartunk, ha átkeri.i| a gazdálkodás, akkor kitiriil a hivatal.
Az adós kollegan elmegy nyugdíjba, a másik kollegan pedig kisbabát szeretne, így nerrl
szeretnénk, ha ahivataltbezárnák. Ezen elgondolkoztunk és miután hiányosan voltunk jelen
az elmult i,ilésen, szerettiik volna, ha minden képvisel elmondhatná a véleményétezzel kupcsolatban.

Madarász József alpolgármester

Amikor

a polgármester asszony és a jegyzó ur elkészítette az

el terjesztést azza\ kapcsolat-

ban, hogy amíg lehet a kis onkormányzatok változat|an formában mííkodhessenektovább, ak-

kor mindenki elfogadta Borota gesztor szerepkorét. Ha akkor elfogadta mindenki a borotai
gesztorságot, akkor ugy érzem, ezt Borotának tovább kell folyatnia. Jóval kevesebb a koltség,
és ha három telepi.ilésr l van szó, akkoí ez Borotán valósulhat meg a legjobban. Aztmégnem
látjuk, hogy Kéleshalomnak mikor kell lépni, de ha lép, akkor Borota kozelebb van
Kéleshalomhoz, mint Rém. Borota a két teleprilés kozott van, így elhelyezkedése is optimális.
Azt azonban nem tudjuk, hogy fél év mirlva mit lesziink még kénytelenek meglépni.
katusné Gulyás csilla alpolgármester
Kéleshalom azon az iilésen határozottan kijelentette, hogy a kozos gazclálkodásban nem kíván
részt venni.

Madarász József alpolgármester
Akkor azt mondta, hogy nem, de ki tudja, mit mond egy év rnrilva.
Huszár József alrrolgármester
Ha a pénzigyes kollegan t elviszik, akkor lehet, hogy a polgármester rirral egyediil maradunk
a hivatalban. Aclclig, arníg jogszabály nern kotelez bennunket ama, lrogy át kell koltozrri egy
hivatalba, addig mi fent kívánjuk tartani az ónáIIo gazdáIkodást Kéleshalmán. Ezt a véleménye a képviselcí-testuletnek és a korábbi dontési.inkon nem kívánunk módosítani. A két telepiilés dontésébe mi nem kívánunk beleszólni.

Pánay L:iszló icgvzri

Az

ellerl ri jelerrtés alittittrtasztotta. L:zt tárl-rtrsztotta alil
az is, hogy a kót hivatalegység pórrzLigyi clolgozója a 20|1, ér,Llcn ki llctll t,ctt szabaclság
ittszervezós szrikségességéta két bcls(j

pénzberr tortéricírnegváltását 1<érte a 201 - . ór,bcrt. A szabaclság rnegviiltásirra azonbatl a l<iizszolgálati tisztviselcíkr 1 201 1. ór,i CXCIX. tijrvény alapján egy kivétcllcl - a tnutrkaviszolly
tnegsztinése esetén - neln lehet. Ez a kéleslialrrri dolgo zonáI i 8 nap, rníg a rérrri tlolgozórrál 1 0
nap. Miután a munkateher nem novekedett a 2015. évben, így ebben az évben is hasonló mértéktíszabadság marad meg az érintett dolgozóknál. Minden dolgozó joggal várja el, hogy a
részérejár szabadságot az adott évben igénybe tudja venni. Ha a gazdá|kodás egy kozpontban van, akkor a véleményem szerint a szabadságot ki lehet adni, mert a helyettesítés megoldott.
Van két dolgoz , aki még csak most isrnerkedlk a gazdálkodási feladatokkal, mert korábban
más feladatot látott eI. Ezért számukra biztosítani kell, hogy a munkafolyamatot valaki megtanítsa, megismertesse veltik. F-z az id szak arca leszjó, hogy a 201 6. évi koltségvetés és zárszámadás készítésekormár hatékony segítségettudnak ny rjtani a koltségvetés készítkolle-

gáklak.

Az Allami Számvev szék régen volt már

a teleptilésen, ezért számíthatunk arrL hogy

2 éven

beliil e|lenórzésre kertil sor a 3 teleptilésen. Őt< a szabályszeníséget fogiák ellencírizni. Ezen
id alatt a szabályszeníséget át kell tekintetrink és legkés bb december 31-ig a hiányosságokat meg kell szi.intetniink. Ha nem tudjuk a szabá|yszeníséget addig megvalósítani, és a munkát határid re elkészítni, akkor nem a |étszámban, hanem a dolgozókban kell keresni a prob-

léma fonását.
átszewezés azért is sziikséges, mert a kozos onkormányzati hivatal gazdáIkodását teljes
egészébenBorota biztosítja. Ehhez sem Rém, sem pedig Kéleshalom nem járul hozzá.
Javasolni fogom a jov ben, hogy aki nem járul hozzá a kozos hivatal gazdálkodási
munkájához) az fizesse meg ennek a koltségeit és kapják meg apénzt azok a dolgozók, akik
ezzel foglalkoznak.
Ha van egy kozos hivatal, az nem csak azért kozos, mert csak a jegyzót tartják fent kozosen.
A kozos hivatal gazdálkodási feladatain yagy koltségein is osztozni kell a létrehozó
o nkorm ányzatokn ak ar ányo s an.
A dontéshozatal módja ezen az iiléserl a kovetkez : a jrinius 25-i egyiittes i,ilésen a 3
képviselcí-testi.ilet egyhangrilag elfogadta az elcíterjesztésben szereplcí gazdáIkodást érint
áta|akitási formát, ahol Borota és Rém kozosen viszi a gazdálkodást a gesztor telephelyén
2015. szeptember 1. napjától, Borotán.
A mai iilésen szereplcí határozati javaslat abban az esetben módosítja akorábbi határozatot, ha
azt mindhárom teleptilés képvisel -testiilete egyszeni tobbséggel, tehát a jelenlev képvisel testtiletek képvisel inek tobb mint fele támogatja. Minden más esetben a korábbi clontés
marad hatályban.

Az

paprl Imrénépolgármester
Mi toftérrik akkor, ha neln sztiletik rninclegyik képviselcí-testiilet részérl egyszertí tobbséget
igényl , támogató határozat?
Pápay László iegyz
Ebben az esetben a jírnius 25-i iilésen hozott dontés hatályban marad és szeptember 1.
napjátÓl a rémi 2 dolgozó átjár Borotára dolgozni. F szabályként a képviselcí-testtilet
dontéseit egyszení tobbséggel hozza. Egytittes tilésen egy határozati javaslat elfogadásához
mindhárom képvisel -testiilet támogatása szi.ikséges. A ft' szabálytól eltér kiegészítcí
szabályozás a dontésre vonatkoz an a társulási megállapodásban nem szerepel

Katusnó (iulr,írs Csilla alpolg:irrrrcster,
Az tlet-tr valósullrat tneg, liogy a rórrri clolgozóktlak. csak az un. diirlrpirrg iclcjszakball kcllcne
átjánriuk? Gonclolok itt a janurárto| az április r,égéigterjccltí iclcjszakra?

Mikó Ferencné polgármester
Az iratanyagkezelése problémát jelent, mert akkor az iratokat hordozgatni kellene

piilés kozott. Aziratanyagot pedig a két év, az aktuális és az e|ózó évet jelenti.

a két tele-

pápav László iegvz
Jelenleg a dolgozók, akiknek rj az adott pénzugyi teriilet, nem tudnak kell en felkésztilni arra, hogy a kozos onkormányzat és az óvodák gazdálkodásával a koltségvetés készítéséig
megismerkedhessenek . Az iratanyagnak az utaztatása sem megoldás, hiszen annak egy helyerr kell
lennie. A szabadság továbbra is megm arad, a helyettesítés pedig nem valósul meg. Ha az átszewezés nem hozza meg az elvárt eredményeket, akkor leghamarabb a 2015. évi zárszámadás elfogadása után kell azt jratárgyalni.
Katusné Gulvás Csilla alpolgármester
Mi van akkor, I,n az átszewezés megvalósul, de az nem vezet eredményre valamilyen oknál
fogva?

Mikó Ferencné polgármester
Erre kb. egy fél évet szánnunk kell, hogy az eredményeket meglássuk. Ha a munka nem
megy, akkor valamilyen szankciót is alkalmaznunk kell. Ez a mostani állapot nem tartható
már fent. Mindkét teleptilés koltségvetésébenmenteni kell a menthetcít. Azt azonban nem tud-

juk, hogy meddig tart a jelenlegi állapot. Ha egyik, vagy másik telepiilés másként gondolkodlk, azt csak járáson beliil teheti meg Mélykrit vagy Jánoshalma irányába a kovetkezó vá|asztásokat kovet en. Szeretnénk azonban a kovetkezó vá|asztásokig kibírni egyiitt ezt a nehéz

id

szakot.

párlav Lászl iewz
A jegyz á|ta| ellátott feladatok folyamatosan csokkennek, a hivatalból átkerí.ilnek a járásba.
Ha ez így folyatódik tovább, akkor - esetleg - ennyi gazdálkodási iigyintézóre sem lesz sziikség.

Mikó Ferencné polgármester
El deink is mindig csírsztak az átszeruezéssel. Arnikor kórjegyz

séget kellett alakítani vagy
oktatási társulást kellett létrehozni annak érdekében,hogy onkonnányzaíi kézben rnaradjarrak
az onkormányzat intézményei. A pedagógusnak sem volt konnytí, amikor át kellett járni tar-rítani másik telepiilésre. A napi 15-20 krn távolra tortén ó utazás szinte rninden napos, rrézlretjtik
például a takarékszovetk ezeti clolgozókat is. Elsodleges, lrogy a szervezet rn ikodoképcs legyen. Eddig probléma nem sok volt, és ami volt, azt mindig meg tucltuk olclani. A testuletek
mindig a legjobb megoldást keresik, még ha az nem is minden dolgozónak kedvez . Adjunk
magunknak egy esélyt.

Papp Imrénépolgármester
Megkérdezem a képviselcí-testtilet tag|ait, van-e még kérdés,hozzászolás?

Bobár András képviselti

Az eI zó

uléserr dorrtés sziiletett, lrogy a gztzclítlkodási clolgozók Rérnr l rttt,tlctrtlck Borotá ra.
Most peclig azt szeretnétrk, liogy a borotaiak nrrének át Rérnre dolgozrli.

j

Gerstenmaier Ferenc képvisel

Ha jÓl értetn, ahhoz, hogy a gazdáIkodás Rérnre kertiljon át Borotár I, alrlroz rrrirrclhárom telepiilésnek igennel kell szavaznia? Ezt a teleprilés lakosainak majd el kell magyarázni.

Párlav
Igen.

Lászl iewz

Piirzsiilt Istvánné képvisel

Kéleshalom eddlg elzárkozott a gazdálkodás átszervezésétóI. De ha jogszabály gy hozza, akkor nektink is lépni kell. Ebben az esetben Borota kozelebb lenne, így jobb lenne a gesztor,
mint kozpont.

scherer petra kérrvisel .
Eddigi ismereteink szerint a gazdálkodás kozponda, ahol átszerveztek, a gesztornál van.
Losonczi István képvisel
A korábbi id szakban, haa ftínok mondott valamit, aztmegkellett csinálni. Véleményemszerint, jobb lenne a gazdá|kodás a gesztornál, mert kozpontban van, a két telepi.ilés kozott. Énis
évekig jártam dolgozni Bajára.

Katusné Gulvás Csilla alpolgármester

Ha más dontés sziiletett volna, akkor most Borota is ezen a problémán gondolkodna.

Papp Imrénépolgármester
Miután nincs tobb kérdés,hozzász lás szavazásra teszem fel a napirendet. Aki egyetér1 azzal,
hogy a gazdálkodás kozpontja Rémen legyen 2015. szeptember 1. napjától, az kérem, kézfetemelésse| szavazzon.

(Borota Kózségi Ónkormányzat Képvisel -testtilete 0 igen, 7 nem szavazcttíctl, tctrtózkodás

nélkt;l,

Kéleshalom Kózségi Ónkormányzctt Képvisel -testiilete 0 igen, 0 nem szavazattctl, 3 tartózkodás mellett,
Rém Kózségi Ónkormányzat Képvisel -testtileíe 7 igen, 0 nem szavazaítctl, taríózkodás nélktit
az alábbi határozaíoí hozía: )

12912015. (VII. l5.) KT
HATÁROZAT
A Borotai Ktiztis Onkormán.vzati Hivatal g:rzdirlktltl:isa :itszervezé,sónek írjt,at:irgr,:tllis:l.

Rérn l(ozségi Örrkonn ányzat l(épviselcí-testulete (továbbiakbarr: Kópvisclo-testiilet) - a társteleptilések clorrtését tigyelembe véve - egylrarlgulag ugy lratározott, a Borotari l(ozos Örrkormányzati Hivatal gazdáIkodásának átalakításával kapcsolatbarr a t-eladatok Rérn teiepiilésre
tortén átszewezését- Borota és Rém telepi.ilésekre vonatkoz an - nem támogatja.
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a jegyzcít a sziikséges intézkedésmegtételére.

Határid :
Felel s:

201 5. augusztus 3 1 .
Pápay Lász|o jegyzó
Határozatról értesiil: - Papp ImrénéRém Kozségi Önkorm ányzat polgánnestere
- Mikó Ferencné Borota Kozségi Önkorm ányzat polgármestere
- Szvétek Lajos Róbert Kéleshalom Kozségi Önk ormányzat polgármestere
- gazdálkodási i.igyintéz k Borota, Rém

Mikó Ferencné polgármester
Megállapítom, hogy a képvisel -testi.iletek egyhangirlag nem támogatták

a mai tilésre el terjesztett határozati javaslatot, így a gazdálkodás kozpontja a jirnius 25-én egyiittes ulésen meghozott határozat a|apján - Borota és Rém esetében 2015. szeptem
lesz. Miután tobb napirend nincs, az egyuttes tilést bezáro_
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