Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek és Tiszasüly Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012.
szeptember 24-én megtartott együttes ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor kıteleki, Pollák Tibor tiszasülyi polgármester, Váradi József
alpolgármester, Agócs Miklós, Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet, Dr. Mága Titusz és Dr.
Zsótér Gyöngyi kıteleki képviselık, Demjén Imre, Szentiványi András, Tibádné Nagy
Zsuzsanna és Vargáné Pollák Kalmár Éva tiszasülyi képviselık.
Távolmaradását belentette: Fekete József és Fejes László tiszasülyi képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı, Tóth Ildikó
Tiszasüly Községi Önkormányzat jegyzıje.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
mind a 7 kıteleki, valamint 5 tiszasülyi képviselı jelen van, az ülést határozatképesnek
nyilvánítja és megnyitja.
Javasolja a meghívón feltüntetett napirend megtárgyalását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja és az alábbi
napirendeket tárgyalja meg:
1./ Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozására (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy 2012. szeptember 17-én
elnapolták a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntést azzal, hogy
hívják meg a tiszasülyi képviselı-testületet is.
Mindenki elıtt ismert, hogy a 2000 lélekszám alatti településeken közös önkormányzati
hivatalt kell létrehozni.
Itt Nagykörő és Tiszasüly jöhet szóba.
Dr. Veres Nándor nagykörői polgármester tájékoztatót tartott arról, hogy miért lenne elınyös
Kıteleknek, ha csatlakozna Nagykörőhöz. Erre a kötetlen megbeszélésre Pollák Tibor
tiszasülyi polgármestert is meghívták, de más elfoglaltságra való hivatkozással nem jelent
meg. Azóta már többször kereste, határozott választ nem kapott.
Szeptember 17-én kapott egy jegyzıkönyvi kivonatot, mely szerint Tiszasüly csatlakozni
kíván Kıtelekhez, csak ebben a határozatban nem szerepelt minden, amit megbeszéltek. Ma
azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük a részleteket Tiszasüllyel, azt, hogy Tiszasüly hogyan
képzeli és Kıtelek hogyan képzeli?
Telefonon történt egyeztetés alapján a székhely és a gesztor Kıtelek lenne.
Pollák Tibor polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. Elmondja, hogy szóbeli
tárgyalásokat folytatott a kıteleki képviselıkkel a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról.
Az érvek, amelyek emellett szülnak: Kıtelek és Tiszasüly közel van egymáshoz, Tiszasüly
lakosságszáma gyakorlatilag megegyezik Kıtelekével, mindkét település hátrányos helyzető,
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az iskola is megközelíthetı, vannak olyan járatok, amivel a gyerekek akár Tiszasülyre, akár
Kıtelekre át tudnak járni.
Ha az önkormányzatok nem csatlakoznak másik önkormányzattal, a Kormányhivatal fog
dönteni, amit nem kellene megvárni. A testületek önállóak maradnak, külön-külön hoznak
majd döntéseket.
A kıteleki önkormányzat munkájába nem kívánnak beleszólni, a hivatal mőködésérıl van
szó.
Kıtelek gesztorságáról, illetve a székhelyrıl még beszélni kell.
Szentiványi András: Írásos elıterjesztést nem kaptak, nincs információja sem, nem ismeri az
elızetes egyeztetések részleteit sem. A Kormányhivatal álláspontját csak felületesen ismeri,
illetve a konkrét feladatokat és finanszírozást sem ismeri.
Kıtelek vagy Tiszasüllyel társul és megállapodnak optimális feltételek mellett, vagy
Nagykörővel társul. Tiszasüly több településben is gondolkodhat. Az új közigazgatási rendrıl
egyelıre keveset tudunk, de egy változtatható rendszerben kellene gondolkodni. 3200 lakos
sorsáról kell döntenie 12 települési képviselınek és két polgármesternek. A polgármesteri
hivatalt és az önkormányzatot alapvetıen nem lehet külön kezelni. A két település közelsége
nagyon nagy elıny, de önkormányzati szinten is egyeztetni kell, a feladatok ellátása terén
szerinte a két település erıs tud lenni. A rendelkezésre álló információk szerint nulla
állapotról kellene kezdeni a tárgyalásokat.
Demjén Imre: A tiszasülyi jegyzı adott információt. Nem tudja értelmezni mit jelent a
gesztori feladat.
Úgy gondolja, közigazgatási, államigazgatási feladatokat egy szervezetnek kell ellátni, ez
idáig rendben van.. Aggálya az, hogy mit szól majd a lakosság, ha Kıtelekre kell átjárni az
ügyeit intézni, helyben nem tud kihez fordulni, milyen lesz helyben az ügyfélfogadás.
A gazdálkodásnak nem szabad összekeveredni a másik település gazdálkodásával.
A helyi apparátus nagyon jó, a könyvelést nem szabad elhozni Tiszasülyrıl. Úgy gondolja,
hogy a kötelezı és nem kötelezı önkormányzati feladataink ellátásához szükség van egy
pénzügyi apparátusra, amely pályázatokat kezeli, de a könyvelést is vezeti.. Garanciát kér,
hogy a gazdálkodási feladatok ellátása Tiszasülyön marad. Természetesen nem biztos, hogy
az a jó, hogy az ügyfélfogadás lakosságszám arányos lesz, lehet, hogy az ügyek száma alapján
kellene szervezni.. Nem tudja mi lesz a szociális és gyámügyek intézésével, ha Tiszasülyön
nem lesz hivatal.
Dr. Mága Titusz: A képviselık hozzászólásaiból kitőnik, hogy ezzel a képviselık még
érdemben nem foglalkoztak. A képviselı-testületnek van álláspontja, hogy mit szeretne?
Vargáné Kalmár Éva: Szeretne az elızetes egyeztetésekrıl többet tudni, illetve Kıtelek
részérıl látja a csapásvonalat. İ is javasolja, hogy induljanak a nulláról, mert úgy gondolja,
feltételek mellett kellene elindulni. A székhely intézményt tudja értelmezni, de a gesztorságintézményt nem.
Dr. Varga Zoltán: A gesztorság a közérthetıség miatt került bele. Ebbıl a szempontból a
székhely és a gesztor egy.
A székhely település kapja a közös hivatal finanszírozására a támogatást.
A jogszabály szerint természetesen a képviselı-testületek egymás dolgába nem szólhatnak
bele, szó sincs arról, hogy az egyik település a másiktól elvinne valamit. Az ügyfélfogadás
azzal a renddel fog mőködni, amelyet a jegyzı javaslatára a képviselı-testület elfogad.
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Szentiványi András: Kıtelek jelenleg adósságrendezés alatt áll, ez mennyiben befolyásolja
az új közigazgatási rendszer kialakítását? Ha Kıtelek dönt a közös önkormányzati hivatal
ügyeiben, akkor a jegyzı személyérıl is ık döntenek.
Ha csak ezekkel a feltételekkel kívánnak Tiszasülyhöz csatlakozni, akkor ık mást keresnek.
Tudják-e folytatni a beszélgetést, ragaszkodik-e Kıtelek ezekhez a feltételekhez? Ha igen,
nincs mirıl tovább tárgyalni. Ez a döntés a települések sorsát fogja megpecsételni.
Azt javasolja, hogy a székhelyet évente váltsák, egy évig Kıtelek, egy évig Tiszasüly legyen a
székhely. A jegyzı személyében ki kell kérni a testületet javaslatát.
Besenyszöggel nincs Tiszasülynek jó tapasztalata.
Lovász Tibor polgármester: Kıtelek azért ragaszkodik a feltételeihez, mert Tiszasüly
Besenyszögnek sem fizetett az iskola finanszírozására. Kıtelek nem tud fizetni, ha Tiszasüly
nem ad át pénzt. Ezért ragaszkodnak ahhoz, hogy Kıtelek legyen a székhely, mert akkor a
normatíva Kıtelekre érkezik.
Szentiványi András: Egyforma feltételekkel javasolja a csatlakozást. Az lenne a logikus, ha
évente váltanának székhelyet.
Dr. Varga Zoltán: Csak országgyőlési választásonként lehet székhelyet váltani.
Vargáné Kalmár Éva: Ne tételezzék fel, hogy be akarják csapni egymást.
Demjén Imre: Most kell tisztázni mindent, az ügyfélfogadást is. A pénzügyi gazdálkodást le
lehet-e választani? Azt a dolgozót, aki tiszasülyi gazdálkodási tervet készíti, ki lehet-e vonni a
közös hivatalból? Azért kellene beszélni bizonyos részletekrıl, hogy utólag ne mondhassa
egyik fél sem, hogy nem ezt akartuk.
Dr. Zsótér Gyöngyi: Ez az egész tárgyalás úgy kezdıdött, hogy Tiszasüly kereste meg
Kıtelket, hogy tárgyaljunk. Úgy gondolja, miután Tiszasüly lépett elıször Kıtelek felé, akkor
Kıtelek is kérhetne egy elıterjesztést, hogy mit szeretne Tiszasüly és akkor tudunk vitatkozni.
Mit gondolt Tiszasüly, amikor Pollák polgármester úr megkereste a kıtelki képviselıket?
Pollák Tibor: Amikor a kıteleki képviselıket megkereste, arról volt szó, hogy a feladatok
elvégzése hogyan történik. Elmondta, hogy Tiszasülyön jó szakmai apparátus mőködik és
meg lehetne osztani a feladatokat. Tiszasülynek van jó adósa, pénzügyese, de nem lesz
anyakönyvvezetıje. Arról nem esett szó, hogy milyen idıszakra, melyik település legyen a
székhely.
Vargáné Pollák Kalmár Éva: A hivatalvezetı dönt az ügyfélfogadás rendjérıl.
Lovász Tibor: Az éves pénzügyi tervrıl minden önkormányzat maga dönt, a közös hivatal
költségvetését a társult önkormányzatok együttes ülésen fogadják el.
Dr. Varga Zoltán: A költségvetést a jegyzı készíti.
Szentiványi András: Tiszasülynek 2013-ban több intézménye is lesz. A pénzügyön,
könyvelésen dolgozók maradhatnak-e köztisztviselık? Milyen lesz a finanszírozás, hány
dolgozó maradhat? Errıl feltétlenül tárgyalni kell.
Váradi József: Tiszasüly pénzügyeiben nem Kıtelek dönt.
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Dr. Mága Titusz: Most nem a dolgozók létszámával, hanem a székhellyel kell foglalkozni.
Szentiványi András: Kitart az évenkénti székhelyváltás mellett. 2013-ban legyen Kıtelek a
székhely, 2014-ben Tiszasüly.
Dr. Mága Titusz: Nem lehet minden évben székhelyet váltani.
Tóth Ildikó: Körjegyzıség esetében is lehet székhelyet váltani, de ezeket megállapodásban
kell rögzíteni.
Demjén Imre: A problémánk az, hogy Kıtelek a székhely kérdésében nem kíván engedni.
Ezen kívül még az aggodalmainkat sem oszlatják el a feltett kérdéseinkre vonatkozóan. Még
csak arról sem beszélünk, hogy igazgatási, pénzügyi, gazdálkodási költségeink finanszírozása
hogyan lesz. Kínosan kerüli Kıtelek ezeket a kérdéseket, pedig ezekrıl legalább szándék
szinten lehetne egy pár szót mondani. A jegyzı kinevezésébe sem szólhatunk majd bele, így
arról sem beszélünk, hogyan fogjuk majd mőködtetni a hivatalt. A közös hivatal
támogatásából fogják majd finanszírozni a tiszasülyi épület mőködési költségeit?
İ is Szentiványi képviselı úr javaslatával ért egyet, mely szerint évente váltani kellene a
székhelyet.
Vargáné Kalmár Éva: A 2000 fı alatti településeknek közös hivatalt kell létrehozni, ha
tetszik, ha nem. Véleménye szerint most ne döntsenek.
Szentiványi András: Kıteleknek kellene módosítani a javaslatát.
Lovász Tibor: Ragaszkodnak a Kıtelek székhelyhez, nem ért egyet az évenkénti váltással.
Dr. Mága Titusz: Milyen más lehetısége van Tiszasülynek, mint Kıtelekhez csatlakozni?
Szentiványi András: Ezt majd Tiszasüly megoldja.
Dr. Varga Zoltán: Csak azonos járásból lehet választani települést.
Szentiványi András: Tiszasüly más választókerület, de azonos járásban van.
Tóth Ildikó: Tiszasüly kezdeményezheti más járásba kerülését.
Dr. Varga Zoltán: 2014-ben mehetnek át másik járásba.
Demjén Imre: Kıtelek a székhely kérdésben nem alkuszik. Nem egyezik bele az évenkénti
váltásba, még nyilatkozat szintjén sem tesz javaslatot a dolgozói létszámról.
Tiszasülyön akár be is zárhatják a hivatalt. A jegyzı személyében a a székhely polgármestere
dönt, így a jegyzı úgy irányít, ahogy akar. Társulásban csak a kiadást osztják meg, a bevételt
nem. Egy jó pénzügyes ezt észreveszi.
Váradi József: Ez csak bizalom kérdés, a dolgozók létszáma attól függ, hogy mennyi pénzt
kapunk.
Lovász Tibor: Elıször az alapokban kell megegyezni, azután lehet egyezkedni a létszámról.
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Szentiványi András: A költségek hogyan oszlanak meg? Ha nincs bizalom, nincs értelme a
további tárgyalásnak. Lehet, hogy a nagyon jól mőködı kıteleki közigazgatásban a dolgozók
jól teljesítenek, de lehet, hogy a tiszasülyiek még jobban.
Bartalos Jánosné: Tiszasüly polgármestere kereste meg a kıteleki képviselıket a közös
hivatal létrehozásával kapcsolatban Kıtelket. Már 2-3 alkalommal bejelentkezett, de egyszer
sem jött el.
Demjén Imre: A szándék megvan Tiszasülyben, de csak az évenkénti székhely-váltással, az
ügyfélfogadás megtartásával. Ha ezt nem kapják meg Kıtelektıl, mindegy, hogy kit jelöl ki a
Kormányhivatal.
Dr. Zsótér Gyöngyi: A tiszasülyi polgármester nem magánemberként kereste meg a
képviselıket, hanem hivatalosan. Még senki nem tudja a finanszírozást, a dolgozói létszámot.
A tiszasülyi dolgozók kiválóak, de nem biztos, hogy a kıtelkiek rosszabbak. Még nem tudni,
milyen feladatok maradnak a településeken.
Szentiványi András: Nem hangzott el az, hogy a kıtelki dolgozók rosszak. Kıtelekhez
csatlakozni 50-50 %-ban kívánnak, ez vonatkozik a költségekre, a pénzügyekre, a dolgozói
létszámra, valamint az évenkénti székhely-váltásra, ami 2013-ban Tiszasüly lenne. Három
napot kap Kıtelek önkormányzata, hogy ezekrıl a feltételekrıl döntsön.
Dr. Mága Titusz: Most sem jött el két képviselı, ık hol vannak? Hány nap haladékot
akarnak még? Így nincs értelme a további tárgyalásnak, megköszöni a tiszasülyi képviselık
jelenlétét.
Lovász Tibor polgármester megkérdezi a képviselıket kíván-e még valaki kérdezni,
hozzászólni.
Több kérdés, hozzászólás nincs, Lovász Tibor kıteleki polgármester az együttes ülést
berekeszti.
Kmf.
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