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Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök köszönti a képviselő-testületek tagjait, az ülés
résztvevőit,
megállapítja, hogy a képviselő-testületek együttes ülése határozatképes, mivel
Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 7 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 4 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 4 fő jelen van, Nagykereki
7 megválasztott képviselőjéből 4 fő jelen van, Told 5 megválasztott képviselőjéből 4 fő jelen
van, a képviselő-testületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg, kéri a
képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Ártánd Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Nagykereki Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Told Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésének jóváhagyására
2. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1.

Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésének jóváhagyására

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Az előterjesztést a képviselő-testületek
megkapták. Nagyon fontos döntést kell hozniuk a testületeknek. Más a finanszírozás, ilyen
formával még nem találkoztak, teljesen új dolog. Közös önkormányzati hivatal fenntartásáról
van szó. Több megkeresést kaptak, önkormányzati szövetségektől, hogy próbáljanak közös
lobbi tevékenységet folytatni annak érdekében, hogy a költségvetési törvényen történjen
módosítás. Kérdőívet kaptak, írásban kérték véleményüket a költségvetéssel kapcsolatosan.
Feladatfinanszírozás van, de az egyes feladatok finanszírozása nem történik meg 100 %-ban.
Egy dologban egységes valamennyi önkormányzati szövetség, hogy ilyen formában

működésképtelenné válnak az önkormányzatok, sajnos ez igaz rájuk vonatkozóan is. A közös
hivatal költségvetésének elfogadása után tudják elfogadni az önkormányzatok költségvetését.
A változások folyamatosak voltak, ezeket próbálták beépíteni. Elkészült a könyvvizsgálói
jelentés, írásban mindenki megkapta. Biharkeresztes esetében együttes bizottsági ülésen
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az
előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: A bizottságok együttes
ülésén tárgyalták a napirendet, a pénzügyi és az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
közös hivatal 2013. évi költségvetését.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, elfogadásra
javasolják az előterjesztést.
Dani Béla oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A legfontosabb, hogy hiánnyal nem lehet tervezni
költségvetést. Figyelembe vették a törvény ide vonatkozó rendelkezésit. A szöveges
előterjesztésben ismertette, hogy a költségvetési törvény alapján melyik települést milyen
lakosságszám arányú támogatás illeti meg, illetve a megállapodásban a települések
üzemeltetési hozzájárulása hogyan alakul. Szerkezetében a közös hivatalt ugyan az az 5
település alkotja, mint a körjegyzőséget. A melléklet szemlélteti a bevételi és kiadási
összegeket. 33 álláshellyel tervezték meg. A megállapodás tartalmazza, hány fő hol lát el
feladatot. Két fő pénzügyes bérét társulásban fizetik meg, bejön, mint átadott pénzeszköz.
Mindig bruttóban terveznek. Az állami támogatás lakosságszám arányosan kerül leutalásra
minden település bankszámlájára önkormányzati szinten, melyet az előterjesztésben
részletezett. Május 1-jétől korrekció jelenik meg a nemzetiségi önkormányzati kiegészítés
miatt.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Létszám leépítési pályázatot fognak
benyújtani. A feladatellátáshoz több emberre lenne szükség, de nincs rá fedezet, ezért a
munkatársak nagyon sokat túlóráznak, de a túlóráért nem kapnak fizetést. A következő
napirendnél a megállapodásban látható, hogy melyik településen hány ember van
foglalkoztatva, ha megnézik nem Biharkeresztes az, ahol több ember van foglalkoztatva.
Kiss István ártándi képviselő: Milyen számítás alapján jött ki a 9.550.447 Ft? Mert számítást
végzett olyan címen, hogy egyetlen egy összeg adott a tavalyi költségvetésben szereplő
gyermekjóléti hozzájárulás, fix összegnek vette. A közös önkormányzati hivatalban dolgozó
köztisztviselők munkabérét a központi költségvetés finanszírozza, így nem érti, hogy miért
kell még 8 millió forintot befizetni, holott Ártánd rezsijét állja. Kiszámolta, Ártándon van
körjegyzőségi megállapodásban 1 fő 2 órában, 1 fő 4 órában, heti 20 órában, Bojton 2 fő heti
40 órában, hogyan jöhetett ez ki. Bojtnak, Ártándnak 410 E Ft különbség hogy jött ki nem
tudja. Kiszámolta a közös önkormányzati hivatal számára az elvégzett munkaóra nem reális,
van egy kis különbség közte. Számolta még, hogy az óvodai dolgozók fedezetét a
költségvetés támogatja. Miért kell még pluszt fizetni nekik. Megérti, hogy az óvónőknek
továbbképzésen kell részt venni, 4 millió forintból mit tanulhatnak? Javasolja: ne szavazzák
meg az összegeket. Amióta ez a ciklus van, többször megkérdezte, mire van a körjegyzőségi
támogatás, miért kell fizetni. 2012-ben le volt fixálva a dolgozók munkabére. Felteszi a
kérdést, mi volt az előtt, holott ugyan úgy kifizette a központi költségvetés a létszámra járó

támogatást. Ez egy sarc nekik, és minden önkormányzatnak. Betették, mint közös
önkormányzati hivatal. Szerinte pluszban 60-70 millióra rúg, amit jogtalanul befizettek az
évek során, nem volt alapja. Nem mondták el mire kell, mire használják a pénzt. Ártándi
viszonylatban mit tart reálisnak: nem kell, hogy visszafizesse a közös hivatal a rezsit, ne is
kérje tőlük, egyébként is fenntartja az önkormányzat. Ez olyan, mint az óvoda, soha nem volt
elszámolva. Kiszámolta, említ különböző számokat, gyermekjólétit. Náluk csak 20 órát
dolgoznak, ne ezt az összeget támogassák. Irreális a két fő munkabérére. Jogosnak tartja az
összegből az óvodának, ha tényleg be kell fizetni, és muszáj, az óvónők továbbképzésére 2
millió forintot tart jogosnak, a központi költségvetésből megkapják a munkabérüket, a két
dolgozónak, Ártándi viszonylatban így összesen 4.413 E Ft-ot tart jogosnak, ha tényleg fizetni
kell a biharkeresztesi önkormányzatnak. Nem hiszi, hogy egy hivatal fenntartása ennyibe
kerül. Biharkeresztesen még alkalmaznak közalkalmazottakat. Nem tudja honnan jött ki az
Ártándi és a Bojti különbség. Óvoda dologi kiadásait vállalják így szerepelnek a
megállapodásban. Úgy érzi, nem tudnak máshonnan bevasalni pénzt, járuljanak hozzá az
önkormányzatok. Az önkormányzatok is tudnák máshová elkölteni. Ez teljesen független
közös önkormányzat, amit központilag elrendeltek 2000 lakosságszám alatt. Nem érti ezt,
utána fog járni hova lesznek eltéve a pénzek. Közös önkormányzati hivatal beadta az igényét,
amikor tárgyalják a körjegyzőségi hivatal költségvetését megint beadja az igényét. Ezek még
nagyon-nagyon zavarosak. Javasolja szociális alapon, és megfontolásból, mivel az óvoda
kiesett a támogatásokból, kapja meg, a gyermekjóléti kapja meg, amit eddig, az effektíven ott
dolgozó köztisztviselő kapja meg Ártándon a támogatását, ami 1.574 E Ft-ot fedez egy évben.
Varga Gézáné ártándi képviselő: Ha feladat van finanszírozva, Ártándon van egy külön ember
alkalmazva, aki végzi az ügyintézést, az iktatást, az iratkezelést, az hol látszik meg az ártándi
költségvetésben, hogy nem Biharkeresztes csinálja? Nem kell a közösből a munkaerőt
odaadni, aki végzi az ügyiratkezelést, az iktatást, és talán a pénzügyet. Ez nem látszik,
annyival kevesebbet kellene, hogy fizessenek.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Azt az embert nem kellene, hogy
foglalkoztassák, de ez Ártánd ügye, nem szólnak bele. A feladatfinanszírozás nem azt jelenti,
hogy kitalálnak feladatokat, és arra az állam ad pénzt. A kötelező feladatok meg vannak
határozva, amit minden önkormányzatnak el kell látni, vagy úgy látja el, hogy közös
önkormányzati hivatalt tart fenn, vagy önállóan. Biharkeresztes 2000 fő fölött van, ha egyedül
marad, a finanszírozása legalább ilyen szintű lenne. De miután régóta együtt dolgoznak,
mindenki jobban jár, ha közös önkormányzati hivatalt tartanak fenn, nem körjegyzőséget,
hanem közös hivatalt. A hivatal feladata, hogy a kötelező feladatokat ellássa, erre kapnak
finanszírozást. Van egy képlet, ami alapján ki kell számolni melyik önkormányzat, mennyi
létszámot foglalkoztathat. Azon felül, ha akarnak, mint Ártánd is, foglalkoztathatnak, csak azt
az adott önkormányzatnak kell finanszírozni. Nem adtak jutalmat senkinek, nem kaptak sem a
köztisztviselők, sem a közalkalmazottak. A képviselők a tiszteletdíjuk egy részéről mondtak
le annak érdekében, hogy működőképesek legyenek. Nagyon nagy a baj, ahogyan mondta,
sokkal kevesebb pénzzel rendelkeznek, mint kellene. Egészen másképpen van a finanszírozás,
össze sem lehet hasonlítani. Reméli lesz változtatás benne. Könyvvizsgáló úr jelentését a
képviselők figyelmébe ajánlja. Biharkeresztes Önkormányzata többletterhet visel.
Kiss István ártándi képviselő: Amikor kint volt Ártándon Barabás Ferenc polgármester és
Jegyző Úr, tárgyalták a társuláshoz a létszámot, úgy állapodtak meg, hogy a
jegyzőkönyvvezetést a közös hivataltól végzik. Erre fel, az ártándi dolgozóval
munkaszerződés módosítást végeztek. A közös önkormányzati hivatalnak csinálja a

jegyzőkönyvet, nem Ártándnak. Akkor neki is kellene, hogy jusson azokra az órákra egy
bizonyos összeg, ez így jogtalan.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Lényeges kérdés volt, hogy miért kerülnek utalásra, kifizetésre, és
miért így a költségvetésben szereplő összegek. A közös hivatal felállításában, működtetésében
részt vevő önkormányzatok számlájára fog érkezni minden hónapban, egész évben az az
összeg, ami a közös önkormányzati hivatalt illeti, nem pedig a közös hivatal számlájára. Ez
így lesz, nemcsak az első négy hónapban, hanem a május 1-jét következő időszakban is. Ezért
szükséges jó előre lefixálni az átutalással kapcsolatos kérdéseket, a megállapodásban ezt majd
látni fogják. A közös önkormányzati hivatal fenntartásához, működtetéséhez szükséges
költségeket nem maga a hivatal kapja meg, nem a számlájára érkezik. Az önkormányzatokéra
érkezik a költségvetési törvényben rögzített állami támogatás, ezt az önkormányzatok át kell
utalják a közös hivatal számlaszámára. Ez az oka. Mi okozta a különbséget a nagyfokú
körjegyzőségi hozzájárulásokkal kapcsolatban évekre visszamenőleg, mi volt 2011-2012.
években az elszámolás mérlege. Nem részletezné. Meg lett válaszolva akkor, ha nem fogadta
el Képviselő Úr a magyarázatokat, akkor most sem fogja. Azokat a kérdéseket többször
feltette, megkapta mindig a választ. A két társulás csak annyiban érintett ebben a
költségvetésben, amennyiben két pénzügyi dolgozóról beszélnek a két legalacsonyabb bérrel
lett betervezve, hogy a két társulást, ami önkormányzatokat érint, minél kevesebb
hozzájárulás terhelje. Amit meg tudnak oldani állami támogatásból, azt megoldják. A
nagyobb költségeket az állami támogatásból fedezik. Mindegyik társulásnál 1-1 ember fogja
végezni a feladatot. Sokkal költséghatékonyabb egy-egy köztisztviselő bérét fedezni, mint
önálló munkaszervezetet létrehozni. Sokkal nagyobb költséget jelent, ha egy gazdálkodó
szervezet jön létre. Ezrét nagyon racionális döntés született, több embert lehetne
foglalkoztatni a feladat ellátására, kevesebbet nem, ebben is megállapodtak. Így a
legcélszerűbb és a legköltséghatékonyabb. Ügyintéző kérdése: emlékszik a vitára, emlékszik,
hogy nem fogadta el a megállapodást. De arra is emlékszik, hogy az volt a Képviselő Úr
kérdése, hogy az a közalkalmazott, aki nem tartozik a közös hivatalhoz, mit lát el, milyen
feladatot végez. Akkor az a válasz született, hogy sokkal nagyobb könnyebbség, ha feladatot
fog ellátni, és részt vesz ebben a munkában. Azt gondolja, hogy ennek semmi akadálya nincs,
hogy a munkában részt vegyen. Az önkormányzati irodavezetővel, polgármesterrel, az érintett
dolgozóval együtt megbeszélték. Az érintett személy partner volt, azért került meghatározásra
ez a feladat. A többi feladatot más-más ügyintéző látja el. Emlékszik arra is, polgármester úr
azt mondta, nincs olyan univerzális ügyintéző, mint korábban volt, aki egy személyben el
tudná látni a feladatokat, legyen az anyakönyv, honosítás, szociális feladat. Fel vannak bontva
részekre az emberek ennek ez az indoka. Az, hogy Bojton és Ártándon milyen arányok
vannak, azt sem kell mondani milyen összetételű feladatok vannak Bojton és Ártándon. Az
ügyfelek összetétele, az ügyek jellege sem hasonlítható össze. Az ügyek összetétele, minősége
Bojton más, mint Ártándon. Több ügyintéző lát el feladatot. A közös önkormányzati hivatal el
is látja azokból a költségekből, amelyeket az állam leutal. A könyvvizsgáló hozzáfűzött
véleménye egyértelmű.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az, hogy hogyan jött ki a szám, az alapjainál kellene
kezdeni. A költségvetési törvény elismert hivatali létszámot ad meg. Ez kiszámítható. A
lakosságszám szerint ezt a létszámot január 5-én megadta az államkincstár. A számokat
mindenki megkapta, ez a kiindulás alapja. A nemzetiségi önkormányzatokat is figyelembe
véve, a korrekció május 1-jétől fog jönni.
Kiss István ártándi képviselő: A két társulás hol szerepel?

Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Azt elfogadták a társulások. A közös hivatal feladatát
el kell látni ennyi létszámmal, a pénzt erre kapják. Minden önkormányzat a saját
bankszámlájára kapja az állami támogatást, ebből ellátja a teljes hivatal működési feladatait,
tartalmaznia kell az irodák arányos rezsi költségét is, ahol a feladatellátás történik. Ismerteti a
még bevételként jelentkező összegeket. Minden önkormányzat beutalja az összeg 1/12-ét
minden hónapban a nettófinanszírozásból a közös önkormányzat számlájára. A két pénzügyi
dolgozó bérét itt kell megtervezni bruttóban. Ismerteti a tervezett kiadásokat. Hiánnyal nem
lehet tervezni.
Varga Gézáné ártándi képviselő: Ha Ártándon az ügyintézést megoldják, most már megoldják
a jegyzőkönyvvezetést is, akkor a közös pénzből meg kellene jelenni valahogy.
Barabás Ferenc polgármester: Ezt nem kérték, a közös hivatal létszámában az ártándi
közalkalmazott dolgozó nincs benne, ha beleteszik, még egy létszámleépítést kell
végrehajtani. Az ő alkalmazását önként vállalta Ártánd. Csak megerősíteni tudja, amit Jegyző
Úr elmondott. Kint voltak, amikor az volt a felvetés, hogy nincs feladata, ezért adtak. Ha nem
kell a feladat, el tudják látni nélküle is. Az más dolog, és sajnálatos, hogy egy kolléganő beteg
lett. Másnap átszervezték a munkát, hogy ne maradjon feladat ellátatlanul. Erre nem tud mit
mondani, ez Ártándnak is egy öröksége.
Varga Gézáné ártándi képviselő: Akkor is meg kellene jelenni valahogy.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Megoldják a feladatot, fel kell menteni a
munkavégzés alól az ártándi közalaklazottat.
Nem jó ez a költségvetés, de lennie kell költségvetésnek, reméli változni fog. Az
önkormányzati szövetség négy oldalas kifogást fogalmazott meg, ugyan azokat, amik itt is
jelentkeznek. A közvilágítás finanszírozása 30 %-ban történik meg, gyermekjóléti feladat,
szociális feladat finanszírozása kb. 40 %-ban jelenik meg. Országgyűlési képviselők is leírták,
ezen változtatni kell. Új dolog. A Kormány részéről is tévedtek, reméli, helyre fogják hozni,
és be is következik. Kérése, fogadják el a költségvetést.
Kiss István ártándi képviselő: Ebben az összegben benne van az óvoda és szociális támogatás
is?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Nem.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Azért nem lehet benne, mert az óvoda
máshogyan van finanszírozva, nem azon a részen ahol a közös önkormányzati hivatal.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Ez a közös hivatal költségvetése, nem lehet másra
fordítani.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: A társulások pénzügyi feladatait az
intézmények nem tudják ellátni, a társulások sem tudják ellátni, mert nem önállóan
gazdálkodók, ezért a közös hivatal látja el.
Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e a közös hivatal 2013. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot.

Ártánd Község Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
a határozati javaslat elfogadását nem támogatta.
Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
4/2013. (II. 12.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és ÁrtándBojt-Nagykereki-Told községek 2011. évi közös önkormányzati hivatal költségvetését
és a hozzájárulások mértékét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2013. február 12. a 2013. évi költségvetésbe való beépítésre.

Nagykereki Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
4/2013. (II. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és
Ártánd-Bojt-Nagykereki-Told községek 2011. évi közös önkormányzati hivatal
költségvetését és a hozzájárulások mértékét a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. február 12. a 2013. évi költségvetésbe való beépítésre.

Told Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
1/2013. (II. 12.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és ÁrtándBojt-Nagykereki-Told községek 2011. évi közös önkormányzati hivatal költségvetését
és a hozzájárulások mértékét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. február 12. a 2013. évi költségvetésbe való beépítésre

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
16/2013. (II. 12.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és
Ártánd-Bojt-Nagykereki-Told községek 2013. évi közös önkormányzati hivatal
költségvetését és a beutalások mértékét a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 12. a 2013. évi költségvetésbe való beépítésre

Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Ártánd Képviselő-testülete a kiválást fontolgatja?
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Az idő sürget, március 14-ig költségvetést
kellene elfogadni minden településen.
Zilai Károly Nagykereki polgármestere: Talán mindegyikőjüket meg fogja finanszírozni
Ártánd, ha elfogadott költségvetés híján nem kapnak majd állami támogatást?
Gyökös Zoltán képviselő: Vagy kiválik.
2. Különfélék
2.1. A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal működtetési, fenntartási költségeinek
biztosítására szóló megállapodás elfogadásáról
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Írásban megkapta minden képviselő-testület a
megállapodás tervezetet. Tájékoztatást próbáltak nyújtani arról, hogyan történik a pénzek
felhasználása, fontos részeket tartalmaz. Biharkeresztes esetében a bizottságok tárgyalták.
Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az
előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: A bizottságok együttes
ülésén tárgyalták a napirendet, a pénzügyi és az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
megállapodást.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, elfogadásra
javasolják a megállapodást.
Dani Béla oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság megtárgyalta a megállapodást,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Vass Mária Bojt Község polgármestere: Ártánd pénzügyi feladata ugyan úgy el van látva,
mint Bojté. Beszélhetnének a tizedekről, egész dolgozókról, de teljesen mindegy. Az a lényeg
legyenek ellátva a hivatali feladatok. A hivatalt működtessék közösen, megegyezés alapján.
Mindig korrekten jártak el. Ebben a helyzetben nem erről szólnak a tizedek, megkapják a
közös hivatalra pénzt, a feladatok legyenek ellátva, és próbáljanak meg normálisan
együttműködni.
Kiss István ártándi képviselő: Mivel a megállapodás függvénye az előbbi napirendnek, ha
nem fogadják el, nincs értelme az egésznek. Nem változtatja meg a véleményét. Nem győzték
meg, de belátja, több önkormányzatot nem büntethetnek. Így tegyék fel, ha lehetséges, még
egyszer szavazásra a közös hivatal költségvetéséről szóló határozati javaslatot, ha az új
szavazáshoz hozzájárul a többi önkormányzat.
Benkő Sándor Ártánd Község polgármestere: Elég nehéz helyzetben van, végtelenül sajnálja a
kialakult helyzetet. Mindnyájan tisztában vannak a feladatokkal, amit a papíron leírtak,
költségvetés készítésekor számtalanszor megbeszélték – Ártándról beszél csak – a település

tudja ellátni azokat a feladatokat, amit az elmúlt években is ellátott. Képviselő urat nehéz volt
követni. A számok nagyon egyértelműen mutatják milyen feladatfinanszírozással vannak
szétosztva, lakosságszám arányosan van szétosztva, amit Irodavezető Asszony és
Polgármester Úr is elmondott, ennek megfelelően kell nézni. Az előbbi indítványa volt Kiss
István képviselő úrnak, a felvetést fontolják meg, szavazzanak újra, ha ez volt a kérése.
Legyen egyértelmű a szavazás, ne kelljen újra összeülni, hisz a számok nem változnak meg,
ezek a számok adottak. Egy választott képviselőnek tudnia kell, hogy mennyire kell
képviselni az adott település érdekeit, lakosságát. Egyetért a számokkal, reális, ez a szám
pillanatnyilag változtathatatlan, ez a tény. Kéri, szavazhassanak újra.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Jegyző úrral konzultált. Miután Ártánd
Képviselő-testületének különfélékben van egy olyan kezdeményezése, hogy szeretnének újra
szavazni. Kéri, Bojt, Nagykereki, Told, Biharkeresztes képviselő-testületeit, szavazzanak,
egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a különfélékben Ártánd Képviselő-testülete a közös
önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadásáról újra szavazhasson.
Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslattal egyetért.
Nagykereki Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a javaslattal egyetért.
Told Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslattal egyetért.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a javaslattal egyetért.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri Ártánd Község Képviselő-testületét, szavazzanak,
elfogadják-e a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetését.
Ártánd Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
1/2013. (II. 12.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és ÁrtándBojt-Nagykereki-Told községek 2013. évi közös önkormányzati hivatal költségvetését
és a hozzájárulások mértékét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. február 12. a 2013. évi költségvetésbe való beépítésre.
Melléklet a
1/2013. (II. 12.) számú ÁKt,
4/2013. (II. 12.) számú BKt,
4/2013. (II. 12.) számú önkormányzati,
1/2013. (II. 12.) számú TKt,
16/2013. (II. 12.) számú BVKt határozathoz:

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak,
elfogadják-e a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal működtetési, fenntartási
költségeinek biztosítására kötendő megállapodást.
Ártánd Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
2/2013. (II. 12.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal működtetési, fenntartási költségeinek biztosítására kötendő
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. február 12.

Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
5/2013. (II. 12.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal működtetési, fenntartási költségeinek biztosítására kötendő
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2013. február 12.

Nagykereki Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
5/2013. (II. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal működtetési, fenntartási költségeinek biztosítására kötendő
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. február 12.

Told Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

2/2013. (II. 12.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal működtetési, fenntartási költségeinek biztosítására kötendő
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. február 12.

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
17/2013. (II. 12.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal működtetési, fenntartási költségeinek biztosítására kötendő
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 12.
Melléklet a
2/2013. (II. 12.) számú ÁKt,
5/2013. (II. 12.) számú BKt,
5/2013. (II. 12.) számú önkormányzati,
2/2013. (II. 12.) számú TKt,
17/2013. (II. 12.) számú BVKt határozathoz:
1. számú melléklet a közös
önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló
megállapodáshoz
MEGÁLLAPODÁS
a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
működtetési, fenntartási költségeinek biztosítására

Biharkeresztes Város Önkormányzata (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57., képviseli:
Barabás Ferenc polgármester), Ártánd Község Önkormányzata (4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.,
képviseli: Benkő Sándor polgármester), Bojt Község Önkormányzata (4114 Bojt, Ady E. u.
5., képviseli: Vass Mária polgármester), Nagykereki Község Önkormányzata (4127
Nagykereki, Kossuth u. 22., képviseli: Zilai Károly polgármester) és Told Község
Önkormányzata (4117 Told, Kossuth u. 4., képviseli: Béres Barnabás polgármester) - a
továbbiakban együttesen: felek - közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Biharkeresztes
város székhellyel (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.).

1. Felek jelen megállapodásban rögzítik, hogy miként biztosítják a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működtetéséhez,
fenntartásához szükséges költségeket (személyi juttatások és járulékaik, a szakmai
feladatellátáshoz szükséges éves összes dologi kiadások és a feladat ellátására használt
helyiségek dologi kiadásai).
2. A Hivatal székhelye Biharkeresztes. Hivatali feladatok ellátására sor kerül az ártádi, a
bojti, a nagykereki és a toldi irodákban is, azok használatát a Hivatal gyakorolja.
Hivatal és Irodák:
Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. számú (210 hrsz.) 1137,97 m2 alapterületű ingatlan
925, 87 m2 nettó alapterületű ingatlanrésze;
Ártánd, Rákóczi u. 28. számú (11/1.hrsz.), 185, 37 m2 nettó alapterületű ingatlan 14.7
m2 nettó alapterületű ingatlanrésze;
Bojt, Ady E. u. 5. számú (57/1hrsz.), 205, 62 m2 nettó alapterületű ingatlan 20,90 m2
nettó alapterületű ingatlanrésze;
Nagykereki, Kossuth u. 22. számú (326 hrsz.), 181, 81 m2 nettó alapterületű ingatlan
10, 8 m2, illetőleg 11, 84 m2 nettó alapterületű ingatlanrészei;
Told, Kossuth u. 4. számú (159 hrsz.), 62,00 m2 nettó alapterületű ingatlan 14,70 m2
nettó alapterületű ingatlanrésze;
3. a) Ártánd község részére a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám 1,78 fő
köztisztviselő.
Ártánd község részére ténylegesen dolgozó köztisztviselők száma: 1, 90 fő.
b) Bojt község részére a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám 1,87 fő
köztisztviselő.
Bojt község részére ténylegesen dolgozó köztisztviselők száma: 3, 50 fő.
c) Nagykereki község részére a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám 4, 27
fő köztisztviselő.
Nagykereki község részére ténylegesen dolgozó köztisztviselők száma: 4,70 fő.
d) Told község részére a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám 1,18 fő
köztisztviselő.
Told község részére ténylegesen dolgozó köztisztviselők száma: 3, 25 fő.
e) Biharkeresztes város részére a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám
13,79 fő köztisztviselő.
Biharkeresztes város részére ténylegesen dolgozó köztisztviselők száma: 14, 65 fő.
4. Kizárólag a Hivatal székhelyén dolgozó ügyintézők, s ellátandó feladatok az alábbi
megosztás szerint:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
25.
26.

Ártánd:
Pénzügyi irodavezető:
0,15
Pénzügyi ügyintéző:
0,05
Pénzügyi ügyintéző:
0,05
Pénzügyi ügyintéző:
0,20
Pénzügyi ügyintéző:
0,00
Pénzügyi ügyintéző:
0,00
Pénzügyi ügyintéző:
0,00
Adóügyi ügyintéző
0,20
Adóügyi ügyintéző
0,00
Önkormányzati és Hatósági 0,10
Irodavezető
Szociális
üi.
+ 0,00
anyakönyvvezető
Pályázati referens
0,10
Pályázati referens
0,00
Informatikus
0,20
Személyügyi üi:
0,05
Titkársági ügykezelő
0,00
leíró
0,10
iktató
0,00
anyakönyvvezető
0,00
Közterület felügyelő
0,00
Szociális ügyintéző
0,00
Szociális
0,00
ügyintéző+anyakönyvvezető
Közfoglalkoztatási referens 0,20
Műszaki ügyintéző
0,00
Műszaki ügyintéző 2013. 0,00
április 30-ig
Társulás által finanszírozott 0,00
pénzügyi ügyintéző
Társulás által finanszírozott 0,00
pénzügyi ügyintéző
Összesen:
1,40

Mindösszesen:

Bojt:
0,05
0,00
0,00
0,20
1,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,10

Nagykereki:
0,05
0,00
0,00
0,20
0,00
0,90
0,10
0,20
0,30
0,10

Told:
0,05
0,00
0,00
0,20
0,00
0,10
0,90
0,15
0,00
0,10

Biharkeresztes:
0,70
0,95
0,95
0,20
0,00
0,00
0,00
0,25
0,70
0,60

0,10

0,00

0,10

0,30

0,30
0,00
0,20
0,05
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,30
0,00
0,20
0,05
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,10
0,00
0,20
0,05
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,20
1,00
0,20
0,80
1,00
0,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,20
0,00
0,00

0,20
0,00
0,00

0,20
0,00
0,00

0,20
1,00
1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2,50

2,70

2,25

2013.
április30-ig
17, 65 , 2013,
május 1-jétől
16,65
2013. április 30-ig 26, 5 2013. május 1-jétől 25,5

5. Kizárólag a közös önkormányzati hivatal községi irodáiban dolgozó ügyintézők, s az
általuk ellátott ügytípusok:
1.

Ártánd:
Ügyintéző
(szociális
és 0,50
gyermekvédelmi
ügyek,
anyakönyvi és hagyatéki ügyek

Bojt:
0,00

Nagykereki:
0,00

Told:
0,00

2.

3.

4.

5.

Ügyintéző
(
szociális
és
gyermekvédelmi ügyek, képviselőtestületi feladatok, önkormányzati
feladatok, iktatási, iratkezelési
feladatok)
Ügyintéző
(
szociális
és
gyermekvédelmi ügyek, képviselőtestületi feladatok, önkormányzati
feladatok, iktatási, iratkezelési
feladatok)
Ügyintéző
(anyakönyvi
és
hagyatéki ügyek, egyes szociális
ügyek,
üzletek
működésével
kapcsolatos ügyek)
Ügyintéző
(képviselő-testületi
feladatok,
önkormányzati
feladatok, iktatási, iratkezelési
feladatok, egyes szociális ügyek)
Összesen:
Mindösszesen

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,50

1,00

2,00
4,50

1,00

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
ügyintézői létszámát (a jegyzőt és aljegyzőt nem számítva): 2013. április 30-ig 31
főben , 2013. május 1-jétől 30 főben állapítják meg
Településekre lebontva:
Ártánd
1,90

Bojt
3,50

Nagykereki
4,70

Told
3,25

Biharkeresztes
2013. április30-ig
17, 65 - 2013, május 1jétől 16,65

7. A felek a működési, fenntartási költségek megfizetését a Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben (2013. évben a 2012. évi CCIV. törvény 2. számú
mellékletében), az önkormányzati hivatal működésének támogatására előírt összegből
(állami támogatás) biztosítják az alábbiak szerint.
8. A felek vállalják, hogy az önkormányzatok 2013. évi költségvetésének a kiadási
előirányzatába betervezik a Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló
2012. évi CCIX. Törvény 2. számú mellékeltében a I. A helyi önkormányzatok
működésének általános támogatása jogcímen az 1/a pont szerint az önkormányzatokat
megillető önkormányzati hivatalok működésének támogatására kapott költségvetési
támogatást.
9. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az előző pont szerinti jogcímen kapott
éves támogatás 1/12 részét havonta haladéktalanul átutalják a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett …. számú költségvetési
számlájára.

10. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az önkormányzatok 2013. évi
költségvetésének a bevételi előirányzatába betervezik a feladat ellátására használt
helyiségek rezsi költségeit, mint továbbszámlázott bevételt.
11. A biharkeresztesi hivatal és az Irodák egyéb adatait, valamint a fenntartási költségek
megosztásának arányait a megállapodás melléklete tartalmazza.
12. A felek jelen megállapodást közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
13. Megállapodás határozatlan időre szól, s az aláírás napján jön létre. Ha az aláírások
nem ugyanazon napon történnek, a megállapodás létrejöttének napja a legkésőbbi aláírás
napja. Jelen megállapodás rendelkezései 2013. január 1. napjától hatályosak.

………………………………
Barabás Ferenc
polgármester
2013. február ……..

………………………………
Benkő Sándor
polgármester
2013. február ……..

………………………………
Béres Barnabás
polgármester
2013. február ……..

………………………………
Vass Mária
polgármester
2013. február ……..

………………………………
Zilai Károly
polgármester
2013. február ……..
Záradék:
Önkormányzatok Megállapodást elfogadó határozatai:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (……..) BVKt. határozat
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (…...) ÁKt. határozat
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (…...) BKt. határozat
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (…...) NKÖK határozat
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (…...) TKt. határozat
Önkormányzatok Megállapodást módosító határozatai:

Melléklet

Biharkeresztesi
Hivatal

Épület nettó
területe m2

Iroda nettó
területe m2

Arány
%

1 137,97

925,87

81,36

Fűtés teljes épület
lm3

Iroda fűtése
lm3

Arány
%

3866,85

3204,23

82,86

Ártándi Iroda
Bojti Iroda
Nagykereki Iroda
Toldi Iroda

Biharkeresztesi
Hivatal
Ártándi Iroda
Bojti Iroda
Nagykereki Iroda
Toldi Iroda

Biharkeresztes
Ártánd
Bojt
Nagykereki
Told

Önkormányzatok által a Hivatal
irányába továbbszámlázandó
szerződések
Villamos energia
Földgázszolgáltatás
Villamos energia
Földgázszolgáltatás
Villamos energia
Földgázszolgáltatás
Villamos energia
Földgázszolgáltatás
Villamos energia
Földgázszolgáltatás

továbbszámlázási
arány
%
81,36
82,86

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Minden remény meg van arra, hogy pozitív
irányba fog változni a költségvetés.
Benkő Sándor polgármester: A lakosság felé is szeretné kommunikálni, hogy a települési
önkormányzat ugyan úgy működik, ahogyan működött. A járási hivatalrendszer megalakult,
megalakultak a társulások. A kistelepülések kényszerhelyzetben voltak a társulás terén. Egy
gesztus volt Biharkeresztes részéről, hogy fogadta a kistelepüléseket, s így megalakult a közös
hivatal. Ártánd eddig is Biharkeresztessel volt körjegyzőségben, ezután is Biharkeresztessel
tudják elképzelni a jövőjüket. Az ügyintézéssel kapcsolatosan napi egyeztetésben vannak. Az
a feladatuk és megtesznek mindent annak érdekében, mint polgármester is személyesen, a
jegyző, az irodavezetők, hogy az ügyek intézése minél jobban és minél egyszerűbben
történjen meg. Teljesen új helyzetbe kerültek a települések. Az új helyzetnek megfelelően
szerencsésen tudják kezelni a dolgokat. Az emberek ügyeit el tudják intézni ugyanúgy, mint
ahogyan eddig. Jegyző úrral is ma is egyeztettek, Ártándon is meg van oldva mindenféle
feladat. A leírt ügyfélfogadási idő nem kőbevésett, ha probléma van Ártándon, és volt
probléma, soron kívül kimegy az ügyintéző, hogy elrendezze az ügyet. A nehéz helyzet
ellenére elfogadhatóan működik minden, az a feladtuk, hogy még jobban finomítsák, és a
lakosság érdekeit képviseljék. Úgy gondolja, ez sikerül is. Ne legyen olyan, hogy ide-oda
szaladgálnak az emberek. Ami a járás feladata az a járás feladata. Tisztázódik mi az
önkormányzat feladata, azt el is intézik. A beosztáson kívül is mindig ki mennek Ártándra, ha
olyan ügy van.
Varga Gézáné ártándi képviselő: A járás másodfok, vagy párhuzamos a hivatallal?
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Államigazgatási feladatokat lát el a járás. A
közös hivatal pedig az zömében önkormányzati feladatokat. Ebben még lesznek biztosan
változások, még nincs vége az átszervezésnek. Egy példa, egyszerűsített honosítási eljárási
feladatokkal kapcsolatosan az önkormányzatnak kellett eljárni, anyakönyvvezetők végezték,
március 1-jétől átkerül a járáshoz. Korrekt az együttműködésük a járással. Ők okmányirodai,
gyámhivatali és egyes szociális feladatokat látnak el, a munkaügy tartozik még hozzájuk,
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladataik is vannak, de ez önkormányzati feladat is.
Államigazgatási feladat a járásé lesz mind, bővülni fog, szakigazgatási feladatokat is el
fognak látni, ha megnyílik a kormányablak. Folyamatosan bővíteni fogják azokat a
feladatokat, ami a járásé lesz.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Megköszöni Ártánd Polgármesterének a hozzászólását. Látták a
megállapodás megszövegezésekor, hogy ezen a formáción módosítani kell, felül kell
vizsgálni. Egy hónap telt el, már módosítottak bizonyos helyeken, bizonyos feladatokon,
bizonyos ügyintézők tekintetében. Azt gondolja, ennek még nincs vége, vannak bizonyos
feladatok mindig, amin változtatni kell, ezt meg is teszik, az időhöz, a lehetőségekhez mérten.
Örül, hogy együttműködnek a polgármesterek, a képviselő-testületek. Ha igény van,
igyekeznek eleget tenni, a hivatal részéről, nincs olyan feladat, amit ne tudnának
kompromisszumokkal megoldani. Eddig meg is oldották, nem azt mondja, hogy a
legtökéletesebben, de amire lehetőségük volt, amit egyáltalán emberektől el tudnak várni, az
ügyintézők meg is teszik. Ehhez rugalmasan alkalmazkodnak.
Kiss István képviselő: Egyetért a Jegyző Úr által elmondottakkal. Az a problémája, hogy
Ártándon semmit nem tudnak a változtatásokról, de ha tudnák, nem beszélne olyat, ami nem
oda tartozik. Még mindig az eredeti megállapodásnál tart. A képviselőknek is joguk volna
tudni, mik változnak ezekben a megállapodásokban. Soha semmit nem tudnak.

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: A megállapodásokat minden esetben a
képviselő-testületek fogadják el. Köszöni a képviselők türelmét.
2.1.
A közös hivatal adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A közös hivatalnak a saját bevételei összegét, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a
költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani. Ez a hivatal esetében nemleges.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak,
elfogadják-e a határozati javaslatot.
Ártánd Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
3/2013. (II. 12.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és ÁrtándBojt-Nagykereki-Told községek közös önkormányzati hivatal a saját bevételei
összegéből, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettséget nem vállalt.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. február 12.

Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
6/2013. (II. 12.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és ÁrtándBojt-Nagykereki-Told községek közös önkormányzati hivatal a saját bevételei
összegéből, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettséget nem vállalt.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2013. február 12.

Nagykereki Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
6/2013. (II. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és
Ártánd-Bojt-Nagykereki-Told községek közös önkormányzati hivatal a saját bevételei
összegéből, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettséget nem vállalt.

Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. február 12.

Told Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
3/2013. (II. 12.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és ÁrtándBojt-Nagykereki-Told községek közös önkormányzati hivatal a saját bevételei
összegéből, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettséget nem vállalt.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. február 12.

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2013. (II. 12.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város és
Ártánd-Bojt-Nagykereki-Told községek közös önkormányzati hivatal a saját bevételei
összegéből, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettséget nem vállalt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testületek együttes ülését bezárta.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Nagy Csaba
jegyző

