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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült 2015. január 27-én (kedd) 17.00 órától Fajsz és Foktő Községi Önkormányzatok 

együttes ülésén. 

 

Helye: Fajsz Községi Önkormányzat (Fajsz, Szent I. u. 20.) díszterme  

 

Jelen vannak: 

 

Fajsz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

Berta Zsolt polgármester 

Domine Lajos képviselő 

   Jánosi Mária alpolgármester (képviselő) 

   Kollár Krisztina képviselő 

   Molnár Zoltán képviselő 

   Richterné Taba Csilla képviselő 

   Szabadi András képviselő  

 

Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

Bakai Károly polgármester 

Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármester 

Jakabné Horváth Márta képviselő 

Kovács Ottó képviselő 

Krausz László képviselő 

Mészáros Béla képviselő 

Nyárádi István képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Bánné dr. Raffai Gyöngyi helyettesítő jegyző (Fajszi Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyvvezetőjeként is) 

Kapinya Tamás Dávid gazdasági vezető 

Holler Károlyné a Foktői Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésének 

jegyzőkönyvvezetője, (jelenléti ív készült) 

 

Berta Zsolt polgármester: Az együttes ülés házigazdájaként köszöntöm a foktői képviselő-

testületet, a fajszi képviselő-testületet, a megjelent munkatársakat. Megállapítom, hogy a 

Fajszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete teljes létszámmal, azaz 7 fővel jelen van, 

tehát határozatképes. 

 

Bakai Károly polgármester: Köszöntök én is minden megjelentet, megállapítom, hogy a 

Foktői Községi Önkormányzat képviselő-testülete teljes létszámmal, azaz 7 fővel jelen van, 

tehát határozatképes. A mai ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot teszek: 
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Jakabné Horváth Márta és Battáné Pálfi Erzsébet képviselők. Felkérem Fajsz polgármesterét, 

vezesse le a mai együttes ülést. A jegyzőkönyvhitelesítők személyének és az ülés vezetésének 

jelzett módját kérem, hogy a foktői képviselő-testület fogadja el. 

 

A foktői képviselő-testület egyhangúan elfogadja a feltett ügyrendi kérést, azaz egyetért a 

jegyzőkönyvhitelesítők személyével és azzal, hogy a mai együttes ülést Berta Zsolt Fajsz 

polgármestere vezesse le. 

 

Berta Zsolt polgármester: Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

NAPIRENDEK: 

 

1. A Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséről szóló Megállapodás 
módosítása 

előadó: Berta Zsolt Fajsz polgármestere 
 

2. A Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata 
előadó: Bánné dr. Raffai Gyöngyi Fajszi KÖH hely. jegyzője 

 

Kérem, a felsorolt napirendi pontok elfogadását. 

 

A foktői Képviselő-testület egyhangúan elfogadja a felsorolt napirendek tárgyalását. 

 

1. NAPIREND: 
A Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséről szóló Megállapodás 
módosítása 

előadó: Berta Zsolt Fajsz polgármestere 
 
Berta Zsolt polgármester:  A múlt évben elfogadott és a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal 
működtetéséről szóló Megállapodás módosításának igénye lépett fel. Változások történtek, 
illetve pontosításokra szorul az eredeti megállapodás. A helyettesítő jegyzőt kértem fel a 
munka elvégzésére. Ez a munka olvasható az előterjesztésben. Véleményem, hogy a 
folyamat elején kell tisztába tenni félreérthető dolgokat, nem tértünk el az eredeti 
megállapodástól, csak részletezzük jobban a működést. Így meghatároztuk a 3 fő közösen 
finanszírozandó személyt: a jegyzőt, aljegyzőt, gazdasági vezetőt. Az aljegyzőnél kitértünk a 
Megállapodás 2. mellékletében részletesen a bérével kapcsolatos teherviselésre. A mostani 
módosítással megerősítettük, ami eredeti terv is volt, hogy amely köztisztviselőt 
foglalkoztatja a KÖH, az az önkormányzat viseli annak anyagi terhét, ahol a köztisztviselő 
dolgozik. Azt a kiadási többletet kell az adott önkormányzatnak viselni, amit nem fedez le a 
KÖH központi költségvetési bevétele.  
 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi helyettesítő jegyző: A létszámokra talán bővebben ki kellene térni.  
 Az a státusz lesz a KÖH módosított megállapodásban rögzítve, mely létszámmal jelenleg 
rendelkeznek a székhely és a kirendeltség. Foktő és Kalocsa előző évi közigazgatási 
együttműködése sajátos volt. Foktő, mintegy irodaként működött, az önkormányzati 
hivataloknál jelentkező több feladatot Kalocsa Polgármesteri Hivatala végzett el. Év elején 
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Foktőn státuszt kellett biztosítani az adó-és hatósági ügyek intézése miatt, egy igazgatási 
ügyintéző is ki lett nevezve 2014. december 1-től, így 14-ről 16 főre módosult a KÖH 
létszáma. Ezen a létszámon csak a két önkormányzat képviselő-testülete tud módosítani. 
Külön határozathozatalt javasoltunk a polgármesteri levélben erről. A pénzügyi működés 
részletezését Berta Zsolt polgármester úr részletesen elmondta. Egy módosító megállapodás 
készül a testületi döntések után, és egységes szerkezetben is nyilvántartja a KÖH a 
működéséről szóló Megállapodást. 
 
Bakai Károly polgármester: Foktőn a Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság  
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a módosítást. 
 
Berta Zsolt polgármester: Hangsúlyozom, hogyha az alapokat rendbe tesszük most, az a jó 
együttműködés alapja. 
 
Nincs kérdés, a képviselők megértették a módosítási indokokat. 
 
Berta Zsolt polgármester szavazásra tette fel az írásban is előterjesztett Fajszi Közös 
Önkormányzati Hivatal létszámáról szóló határozati javaslatot, és először a fajszi képviselő-
testület 7 igen egyhangú szavazattal 9/2015 (I.27.)  Kth határozatát hozta meg. 
 
Ezt követően Bakai Károly polgármester szavazásra tette fel az írásban is előterjesztett Fajszi 
Közös Önkormányzati Hivatal létszámáról szóló határozati javaslatot, és a foktői képviselő-
testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatát hozta meg: 
 
1/2015 (I.27.) határozat 
A Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 
 

Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fajszi Közös 

Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban KÖH) foglalkoztatható státuszok számát az alábbiak 

szerint engedélyezi: 

 

Köztisztviselők: 

- jegyző      1 fő 

- aljegyző      1 fő 

- gazdasági vezető     1 fő 

- Kttv hatálya alá tartozók köztisztviselők  11 fő 

 

Összesen: 14 fő 

ebből: 

- Székhely 6352 Fajsz, Szent István u. 20  7 fő 8 órában 

- Kirendeltség 6331 Foktő, Kossuth L.u.2.  7 fő 8 órában 

Technikai létszám:  

 -Takarító, hivatalsegéd (Mt. hatálya szerint) 2 fő 

Összesen : 2 fő 

ebből: 

- Székhely 6352 Fajsz, Szent István u. 20.  1 fő 8 órában 
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- Kirendeltség 6331 Foktő, Kossuth Lajos utca 2. 1 fő 8 órában 

 

Létszám:  mindösszesen: 16 fő 

 

Felelős: KÖH jegyző 

Határidő: 2014. február 1. 

Értesítendők: Határozat-nyilvántartás 

Foktő Községi Önkormányzat Polgármestere, Fajsz Község Önkormányzatának Polgármestere 

 

Ezt követően a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló Megállapodás 

módosításának szavazására került sor. Berta Zsolt polgármester szavazásra tette fel a 

módosítást és először a fajszi képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal meghozta 

10/2015.(I.27.) Kth határozatát. 

 

Ezt követően a foktői önkormányzat képviselő-testülete részéről is a Fajszi Közös 

Önkormányzati Hivatal működéséről szóló Megállapodás módosításának szavazására került 

sor. Bakai Károly polgármester szavazásra tette fel a módosítást és a foktői önkormányzat 

képviselő-testülete 7 igen egybehangzó szavazattal meghozta alábbi határozatát: 

 

2/2015.(I.27.) határozat 

A Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséről szóló Megállapodás módosítása 

 

Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fajszi Közös 

Önkormányzati Hivatal működtetéséről szóló, 2014. december 15-én kelt Megállapodást 

(továbbiakban Megállapodás) 2015. január 1-i hatállyal módosítja az alábbiak szerint: 

 

1. A Képviselő-testület a Megállapodás 4.2 pontját törli, helyébe az alábbiakat lépteti: 

 

„4.2. A Hivatal létszáma: 

 

a) Köztisztviselők: 

- jegyző     1 fő 

- aljegyző     1 fő 

- gazdasági vezető    1 fő 

- Kttv hatálya alá tartozók köztisztviselők 11 fő 

 

Összesen: 14 fő 

ebből: 

- Székhely 6352 Fajsz, Szent István u. 20  7 fő 8 órában 

- Kirendeltség 6331 Foktő, Kossuth L.u.2.  7 fő 8 órában 

b) Technikai létszám:  

 -Takarító, hivatalsegéd (Mt. hatálya szerint) 2 fő 

Összesen : 2 fő 

ebből: 
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- Székhely 6352 Fajsz, Szent István u. 20.  1 fő 8 órában 

- Kirendeltség 6331 Foktő, Kossuth Lajos utca 2. 1 fő 8 órában 

 

Létszám:  mindösszesen: 16 fő 

 

Fogadóórák: Jegyző fogadó órája  székhelyen keddenként 8-12 óra, Foktői Kirendeltségen 

csütörtökön 10-12 óra” 

   

2.  A Képviselő-testület a Megállapodás 5. pontjának (A Hivatal költségvetéséhez való 

hozzájárulás „A létszám finanszírozása”) első három bekezdését törlik és helyébe az 

alábbiakat léptetik: 

 

„5. A Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás: 

A létszám finanszírozása 

A Szerződő felek a jelen megállapodást Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 

törvénytervezet alapján kötik meg.  

A lényeges költségvetési szabályok módosulása esetén a megállapodást felül lehet vizsgálni. 

 

a) A társult települések a központ költségvetési támogatásból származó bevétel és a 

tagönkormányzatok finanszírozásával oldják meg a kiadások fedezetét. A 

működtetési keretből először a KÖH dologi kiadásait kell levonni. A tagtelepülések 

lakosságarányosan finanszírozzák az alkalmazott jegyző, gazdasági vezető személyi 

kiadásait és személyükhöz szorosan kapcsolódó dologi kiadásokat.(munkába járás 

költsége, a KÖH működésével összefüggő eseti útiköltség saját gépjárműre…) Az 

aljegyzőre vonatkozó pénzügyi finanszírozást a felek a Megállapodás 2. sz. 

mellékletében rögzített módon vállalják.  

A KÖH 11 fő köztisztviselőjére vonatkozó személyi kiadásokat arra a tagtelepülésre 

kell elszámolni, ahol ténylegesen munkát végeznek. E személyi kiadások elsősorban a 

központi költségvetésből a KÖH működtetésére kapott keretből finanszírozandók, 

amennyiben e keret a személyi kiadásokra fordítandó részében kimerült, a 

köztisztviselő tényleges munkahelye szerinti települési önkormányzat finanszírozza a 

többletkiadásokat negyedévente, a negyedévet követő hó 20-ig- az utolsó negyedév 

kivételével, melynek elszámolási határideje következő év március 31.- a KÖH székhely 

által lejelentett összeg mértékéig a KÖH költségvetésébe befizeti. 

b) A finanszírozásban a felek a minden évben a Magyar Államkincstár által a 

költségvetési tervezéshez leközölt lakosságszámot veszik figyelembe. A felek a 

székhelytelepülés kimutatása alapján -az a) pontban utaltakon felüli- az esetleges 

többlet befizetéseket negyedévente utólag a negyedévet követő hó 20. napjáig a 

KÖH kimutatása alapján lakosságarányosan átutalják. 

 c )  A felek megállapodnak, hogy a tárgyévet követő év március 31-ig éves elszámolást  

     készítenek, a KÖH felé fennálló esetleges befizetéseiket teljesítik. Túlfinanszírozás  

     esetén a  KÖH a társult önkormányzatoknak visszautal.” 
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3. A Megállapodást módosításokkal egységes szerkezetben Fajsz és Foktő polgármesterei 

aláírásukkal látják el. A jegyző gondoskodik annak a Bács- Kiskun Megyei 

Kormányhivatalhoz történő megküldéséről. 

 

Határidő: 2015. február 11. 

Felelős: Jegyző 

Értesítendő: Határozat- nyilvántartás 

Foktő Községi Önkormányzat Polgármestere, Fajsz Községi Önkormányzat Polgármestere, 

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal 

 

 

2. NAPIREND: 
A Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata 

előadó: Bánné dr. Raffai Gyöngyi Fajszi KÖH hely. jegyzője 
 
Berta Zsolt polgármester: Minden önkormányzati hivatalnak kell rendelkezni Szervezeti és 
működési szabályzattal. A legfőbb adatokat tartalmazza és a működés legfontosabb 
szabályait rögzíti. Alapos, részletekben is szabályozó. Fajszon a Költségvetési és ügyrendi 
bizottság tárgyalta már, volt egy helyen módosítási javaslat és azóta hogy kiküldtük a 
tervezetet, még jegyző asszony és a gazdasági vezető is kisebb módosítást javasolt, át is 
adom a szót a jegyzőnek. 
 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi helyettesítő jegyző: A módosítások gazdasági jellegűek. A 2.§ (1) 

bek.-ben az önállóan működő és gazdálkodó kifejezést kihagynánk, ezt  terminológiát nem 

használja már az Áht, és helyette az egységes szerkezetű költségvetési szerv fogalom lenne 

beépítve.  Ugyanebben a §-ban egy bekezdést építenénk be (7) bekezdésként, és a most 

tervezetben (7) bek (8) bek-re változik. Az új (7) bek. a következőt tartalmazza: „A közös 

hivatal elvégzi Fajsz és Foktő önkormányzatok, az óvodai intézmények és a nemzetiségi 

önkormányzatok és a közös hivatal gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.” Az Szmsz 6. sz. 

melléklete 4. pontjának utolsó bekezdése pedig így szólna: „A munkabér folyószámlára 

utalása a Magyar Államkincstár értesítése alapján, az értesítés megérkezését követően a hó 

utolsó napjáig, kivételesen a hó első napján történik. A készpénzben történő munkabér 

fizetésre a mindenkori jogszabályok érvényesek, legkésőbb a hónapot követő 2. nap.” 

 
Bakai Károly polgármester: Megtárgyalta Foktőn a Településfejlesztési, Pénzügyi és 
Közoktatási Bizottság  . bizottság is a tervezet és elfogadását javasolta. 
 
Berta Zsolt polgármester: Van-e valakinek hozzáfűznivalója az elhangzottakhoz? 
 
A képviselők megértették az előterjesztett, a szóban módosított Szmsz tartalmat és mivel 
hozzászólás nem volt, Berta Zsolt polgármester szavazást rendelt el. A fajszi képviselő- 
testület  7 igen egyhangú szavazattal meghozta 11/2015. (I.27.) Kth határozatát. 
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Ezt követően Bakai Károly Foktő polgármestere is szavazást rendelt el és a foktői községi 
önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egybehangzó szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
3/2015. (I.27.) határozat 
A Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata 

Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben 

bemutatott Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatát az 

alábbi módosításokkal elfogadja: 

1) „2.§ (1)A közös önkormányzati hivatal egységes szerkezetű költségvetési szerv, 
gazdálkodási jogkörét az alapító okirat határozza meg.” 

…………………. 

2) „ (7) A közös hivatal elvégzi Fajsz és Foktő önkormányzatok, az óvodai intézmények 
és a nemzetiségi önkormányzatok és a közös hivatal gazdálkodásával kapcsolatos 
feladatokat.” 
 

3) Szervezeti és működési szabályzat 6. sz. melléklet 4. pont utolsó bekezdése: 

„A munkabér folyószámlára utalása a Magyar Államkincstár értesítése alapján, az értesítés 

megérkezését követően a hó utolsó napjáig, kivételesen a hó első napján történik. A 

készpénzben történő munkabér fizetésre a mindenkori jogszabályok érvényesek, legkésőbb a 

hónapot követő 2. nap.” 

 

Határidő: 2015. február 1. 

Felelős: Bánné dr. Raffai Gyöngyi helyettesítő jegyző 

 

Értesítendő: Határozat-nyilvántartás 

Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 

Az ülésen más nem hangzott el, Berta Zsolt polgármester az ülést 17.25. órakor bezárta. 

Kmf. 

 

Bakai Károly      Bánné dr. Raffai Gyöngyi 

polgármester      helyettesítő jegyző 

 
 
 
Jakabné Horváth Márta    Battáné Pálfi Erzsébet 
jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 


