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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén   
               2014. november 26.  napján 16.30 órakor,  

               Ászár Polgármesteri Hivatalban (Ászár, Kossuth u. 16.) 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 
dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő            

Martonné Szekfű Judit képviselő 

Rakó László képviselő   

Vargáné Zalka Andrea képviselő   

                        dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület szóban összehívott rendkívüli 

ülését, és megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel – az elfoglaltsága miatt távol 

levő Kohlné Ivánkai Katalin és Ligeti Gábor képviselők kivételével – valamennyi 

képviselő, tehát 5 fő jelen van.  Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, 

aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

  

Az ülés napirendjét Pekár Zsolt polgármester a szóban közölt meghívásban foglaltak 

szerint egyedül az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás 

módosításában jelöli meg, és javaslatát szavazásra teszi fel. 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

93/2014.(XI.26.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint  fogadja el: 

1. Ászári Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás módosítása 

 

 

1. Ászári Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás módosítása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bársonyos község az 

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal helyett a 2015. évtől a Rédei Közös Önkormányzati 

Hivatallal kívánja ellátni hivatali feladatait.  

A hivatalok átszervezésére nyitva álló határidő az önkormányzati törvény szerint a helyi 

önkormányzati választásokat követő 60. nap, tehát 2014. december 11. Tudomást 

szereztünk már korábban, hogy Bársonyos község két más közös önkormányzati hivatallal 

is tárgyalásokat folytat csatlakozásáról, képviselő-testületük is többször egyeztetett erről, 

ezt azonban Bársonyos részéről senki sehogyan nem jelezte Ászár felé.  
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A jegyző 2014. november 24-én, napirend közlése nélkül kapott telefonon értesítést arról, 

hogy 2014. november 25-én a bársonyosi képviselő-testület ülésezik. Az ülés napján 

kérdésére Maszlavér László aljegyző tájékoztatta, hogy egyéb napirendi pontok mellett a 

társulási szándék megbeszélésére a bakonyszombathelyi, a rédei és a bakonybánki 

önkormányzatok képviselői is jelen lesznek az ülésen.  

Ez az eljárás elfogadhatatlan, ezért a tegnapi napon személyesen elment a jegyzővel együtt 

a bársonyosi képviselő-testület ülésére, ahol elmondta, hogy Ászár a korrekt 

együttműködésre ígéretet tesz, de a kiválási szándékot, illetőleg a tárgyalási irányt előre 

kellett volna közölni a jelenlegi partnerekkel is, már csak a további közös munka 

érdekében is. A jegyző ismertette a bársonyosi képviselő-testülettel a szükséges 

intézkedéseket, és elmondta, hogy ezek volumene és határidős volta miatt 

elfogadhatatlannak tartja, hogy a hivatal jegyzőjeként egy átszervezési szándék irányairól 

sem tájékoztatják. A bársonyosi polgármester álláspontja szerint nem volt miről értesíteni 

Ászárt és a hivatalt, mert még csupán a szándék van meg. Csak a tárgyalások kimenetele 

függvényében, a konkrét döntést kívánta tudomásunkra hozni, ennek meghozatalára pedig 

2014. december 11. a határidő. A mai napon Maszlavér László aljegyző telefonon jelezte, 

hogy a bársonyosi képviselő-testület döntést hozott a Rédei Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz való csatlakozásról, a megállapodás részleteiről (pl.: munkavállalókat érintő 

kérdésekről) továbbra sem jelzett. 

Pekár Zsolt polgármester véleménye szerint Ászárnak nem érdeke Bársonyos kiválást 

megakadályozni, de mivel két héttel a határidők lejárta előtt még semmilyen érdemi 

információt nem közöltek a kiválás mikéntjéről, szükségesnek tartja az ászári álláspont 

határozatban való rögzítését akként, hogy a kiválást csak akkor hajlandó támogatni, ha az 

azzal kapcsolatos valamennyi anyagi terhet Bársonyos vállalja. 

Dr. Istvándi Csilla jegyző elmondja, hogy a 2015. évi költségvetési törvényjavaslat szerint 

– amennyiben ebben nem történik változás – egy Ászárt és Keréktelekit magában foglaló 

hivatalban elismert átlaglétszám lehetővé teszi 8 fő további foglalkoztatását. Két 

álláshelyet azonban a hivatalnál a kiválás miatt meg kell szüntetni. Ez logikusan a két 

bársonyosi kirendeltségen dolgozó köztisztviselő álláshelye lenne. Tekintettel arra, hogy 

felmentés, illetve közös megegyezéssel való jogviszony-megszüntetés esetén komoly 

fizetési kötelezettségek adódhatnak, és nincs információ arról, hogy Bársonyos község 

megállapodása kitért-e a dolgozók további sorsára, illetve az esetleges áthelyezés 

lehetőségére, szükséges rögzíteni, hogy sem a hivatal, sem a másik két község nem 

hajlandó ezeket az esetleges anyagi terheket viselni.  

Azzal kapcsolatosan, hogy az előkészületek és a tájékoztatás mennyire vannak időben, 

tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalra 

vonatkozó megállapodást, valamint a közös önkormányzati hivatal alapító okiratát is 

módosítani kell a bársonyosi kiválási szándék miatt, ehhez pedig mind Ászár, mind 

Kerékteleki, mind Bársonyos képviselő-testületének minősített többségű döntése 

szükséges.  Mindezekre ugyancsak 2014. december 11. a határidő, és  amennyiben nem 

történik meg, nem léphet hatályba Bársonyos új megállapodása. Véleménye szerint ezzel a 

körülménnyel Bársonyos község egyáltalán nem számol. Mindezeket követően pedig még 

meg kell tenni a munkáltatói intézkedéseket, és gondoskodni az ügyiratok, ügyek, 

adatbázisok további sorsáról, ami ugyancsak időigényes feladat. Ezt követően részletesen 

ismerteti az ülés elején írásban kiadott határozati javaslat tartalmát. 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt szavazásra teszi fel az írásos határozati 

javaslatot. 
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A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

94/2014. (XI.26.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására Bársonyos és Kerékteleki községekkel 2012. 

december 17. napján kötött megállapodása módosítását oly módon, hogy Bársonyos község 2015. 

január 1-jei hatállyal az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalból kiválik (más közös önkormányzati 

hivatalhoz csatlakozik), támogatja a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 

a) Ászár és Kerékteleki községek között a közös önkormányzati hivatal létrehozására és 

fenntartására vonatkozó megállapodás fennmarad, ennek további tartalmát a két érintett 

fél tárgyalással szabadon határozza meg. 

b) Bársonyos község kiválásával – arra való tekintettel – az Ászári Közös Önkormányzati 

Hivatalnál 2015. január 1-jétől   2 (azaz kettő) köztisztviselői álláshely – az aljegyzői és a  

Bársonyosi Kirendeltségen dolgozó pénzügyi ügyintézői  álláshely – megszüntetésre kerül, 

a megszüntetéssel kapcsolatos anyagi terhek – így különösen, de nem kizárólagosan  a 

végkielégítés,  felmentési időre járó távolléti díj, szabadságmegváltás megfizetése, illetőleg 

közös megállapodással történő jogviszony megszüntetés esetén a közös megállapodás 

alapján fizetendő valamennyi juttatás megfizetése – pedig kizárólag és egyedül Bársonyos 

Község Önkormányzatát terhelik.  

Amennyiben a társulási megállapodás módosításának időpontjában Bársonyos Községi 

Önkormányzat az e költségek alóli mentesülést hitelt érdemlően (az őt fogadó közös 

önkormányzati hivataltól az érintett két köztisztviselőre vonatkozó végleges áthelyezés 

iránti kérelemmel, vagy a munkavállalók megfelelő tartalmú, jogviszony megszüntetésre 

irányuló nyilatkozatával) nem tudja, vagy még nem tudja igazolni, a társulási 

megállapodás módosítását és az alapító okirat módosítást a maga részéről csak azzal a 

feltétellel támogatja, ha Bársonyos Községi Önkormányzat a társulási megállapodás 

módosításában a másik két önkormányzat, illetve az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 

felé inkasszó jog biztosításával kötelezettséget vállal mindezen terhek megfizetésére.  

Támogatja azonban a maga részéről, hogy amennyiben a Bársonyos községet következőleg 

ellátó közös önkormányzati hivatalnál az álláshely megszüntetéssel érintett kettő 

köztisztviselő további foglalkoztatása lehetséges, a jegyző a végleges áthelyezés lehetőségét 

és módját kidolgozza és az érintettekkel egyeztesse.  

Támogatja továbbá, és maga részéről szorgalmazza is, hogy az álláshelyek 

megszüntetésével kapcsolatos intézkedései során a jegyző Bársonyos Községi 

Önkormányzattal folyamatosan egyeztessen, és a köztisztviselők, valamint a fogadó közös 

önkormányzati hivatal együttműködése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

által lehetővé tett legkisebb kiadással járó megoldásokat alkalmazza. 

c) Felkéri a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó szándéknyilatkozatok birtokában, az átszervezés 

során releváns adatok részletes ismeretében készítse elő a társulási megállapodás 

módosítását, valamint az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 

módosítását úgy, hogy az átszervezés a törvényben megállapított határidőben 

megtörténhessen, egyidejűleg dolgozzon ki cselekvési tervet az átszervezéssel kapcsolatos 

teendőkről. 

Határidő: 2014. december 11 

Felelős: dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.45. perckor 

bezárta. 

 

                           Pekár Zsolt                                                   dr Istvándi Csilla 

                           polgármester                                                           jegyző 


