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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok 2012.szeptember 13. napján 
megtartott 18.00 órakor kezdődő együttes  képviselő- testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:   
            Kis István                                          Boconád község polgármester 

Tímár László              Tarnaméra község polgármester 
Csintalan István                                 Zaránk község polgármester 
 
Dr. Almádi József                              Boconád község képviselő 
Detrik István                                       Boconád község képviselő 
Nagy Sándorné                                   Boconád község képviselő 
Vastag Lászlóné                                 Boconád község képviselő 
 
Bencze László                                    Tarnaméra község képviselő 
Dr. Bessenyei Ákos                            Tarnaméra község képviselő 
Keresztesiné Ollári Anna                    Tarnaméra község képviselő 
Kiss Ferenc                                          Tarnaméra község képviselő 
Somodi Mihály                                    Tarnaméra község képviselő 
 
Csintalan József                                   Zaránk község képviselő 
Juhász Ildikó                                        Zaránk község képviselő 
Lukács Sándorné                                  Zaránk község képviselő 
Urbán Béla                                           Zaránk község képviselő 
 

Meghívottak, megjelentek:   
            Dr. Holló Ágnes                                Boconád jegyzője 
            Vargáné Tóth Márta                          Tarnaméra-Zaránk körjegyzője 
            Katonáné Lőrincz Veronika  jegyzőkönyvvezető 
            Nagy Attila Sándor   Boconád község bizottsági tag 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Tisztelettel köszönti Tarnaméra, Zaránk és Boconád község képviselő-testületét és 
polgármestereit, valamint a megjelenteket. Megállapítja, hogy Tarnaméra község képviselő-
testülete határozatképes, a települési képviselők közül 1 fő előr jelezte távolmaradását, a 
többiek jelen vannak. Megkérdezi a Zaránk település polgármesterét, hogy nyilatkozzon, hogy 
a képviselő testület határozatképes-e.  
 
Csintalan István Zaránk polgármestere: 
 
Megállapítja, hogy Zaránk község képviselő-testülete határozatképes, mind az 5 képviselőből, 
5 képviselő jelen van az ülésen. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megkérdezi a Boconád település polgármesterét, hogy nyilatkozzon, hogy a képviselő testület 
határozatképes-e. 
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Kis István Boconád polgármestere: 
 
Megállapítja, hogy Boconád község képviselő-testülete határozatképes, 7 képviselőből, 5 fő 
jelen van az ülésen.  
 
Egyben felkéri Tímár László Tarnaméra polgármesterét, hogy az együttes testületi ülést 
vezesse le. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megállapítja, hogy mindhárom község képviselő-testülete határozatképes. A képviselő-
testületi ülésre szóló meghívót minden képviselő megkapta. Az együttes ülés 
jegyzőkönyvének aláírására felkéri Kis István Boconád polgármesterét, Csintalan István 
Zaránk polgármesterét és Tarnaméra részéről Önmagát, valamint Dr. Holló Ágnes Boconád 
jegyzőjét és Vargáné Tóth Márta Tarnaméra- Zaránk körjegyzőjét.  
 
 
1. napirendi pont: Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának lehetősége 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Elmondja, hogy mindenki számára tudott, hogy 2013. január 1-vel járási Hivatalok kerülnek 
felállításra, ezzel párhuzamosan az önkormányzati törvény azt mondja ki, hogy 2000 fő alatti 
településnél önálló hivatal nem lehet. Ehhez közös önkormányzati hivatal létrehozásának kell 
megtörténni. Több alkalommal történt ez irányú beszélgetés Zaránk polgármesterével, 
Boconád polgármesterével és képviselő társaikkal is. A jövőt előre nem látja senki, de 
próbálják az eshetőségeket nézni és végiggondolni, hogy a három településnek mi lehet a 
legjobb. Szeretnének olyan lehetőséget biztosítani mindhárom település számára, ami az 
együttes munkát megengedné, hogy három magyar település összefogva tudna a későbbiek 
folyamán dolgozni.  
 
Vargáné Tóth Márta Tarnaméra- Zaránk körjegyzője: 
 
Köszönti a megjelenteket és tudatja, hogy az elmúlt héten Heves Városában megkezdődött a 
Kormányhivatali egyeztetés a járási hivatalok kialakításával kapcsolatban. Mindenki számára 
ismeretes, hogy a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodásokat, a települési 
önkormányzatok polgármestereinek 2012. október 31-ig kell megkötniük. Annak érdekében, 
hogy ezt a megállapodást időben a polgármesterek meg tudják kötni, szükséges, ezen 
megállapodás tervezetet napirend keretében a képviselő testület megtárgyalja. Ennek 
előkészítése során került sor a múlt heti jegyzői egyeztetésre, ami az első lépcső volt annak 
érdekében, hogy a járási hivatalok fel tudjanak állni. Ez a megbeszélés a vagyonra nem tért ki, 
inkább a járási hivatal személyi állományának az összetételére. Személyi állomány 
tekintetében az, az elképzelés, hogy a járási hivatalok törzshivatalát, valamint a gyámhivatali 
szakigazgatási szervek, a jelenlegi közszolgálati dolgozók állományból fogják felállítani. Itt 
az ügyintézői szintekre kell gondolni, nem a vezetőire. Ennek érdekében kérte a leendő járás 
az önkormányzatainak jegyzőit, hogy tekintsék át, hogy a jogszabályi változásokból eredően, 
mely feladatok azok, amelyek elkerülnek a települési önkormányzatok jegyzőitől. Más ágazat, 
pl. közoktatási változások kapcsán, milyen munka feladat változások várhatóak és ez alapján 
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gondolják végig, hogy milyen személyi állományra lesz szükségük a jövőben a feladatok 
ellátásához. Ezt a képet árnyalja a közös önkormányzati hivatalok létrehozása, mert ez 
nagymértékben meghatározhatja a jövőbeni személyi állomány igényét. Mindazok alapján 
kell ezt megtenniük a jegyzőknek, a képviselőknek és a polgármestereknek, hogy az emögött 
lévő finanszírozást még nem ismerik. Atekintetben nincs mire várni, hogy további 
információik legyenek, mert a finanszírozásra vonatkozó költségvetési törvényi javaslat vitája 
a napokban zajlik a parlamentben. Érdemi döntés ezen a területen addig nem várható. 
Szakmai szempontok és indokok alapján szükséges ezeket az elképzeléseket felvázolni, és a 
döntéseket meghozni. Annak érdekében, hogy minden polgármester felhatalmazás alapján 
tudja a megállapodást aláírni, ezt a megállapodás a képviselő testületi üléseiken tárgyalni 
fogják. Ami azt jelenti, hogy a település önkormányzatok jegyzőit arra kérték, hogy 
nyilatkozzanak, mondják el elképzeléseiket, hogy hány főt, vagy mennyi státuszt tudnak 
felajánlani a járás számára. Vélhetően egy-két fővel ezek a számadatok eltérhetnek. 
Elmondja, hogy 38 fővel fog felállni a Hevesi járás törzshivatala, az ehhez szükséges járási 
ügyintézői létszámot kellene a települési önkormányzatoknak és a Heves városi 
önkormányzatnak összeadni. Az akkori megbeszélésnél elhangzottak szerint kb. 17 főt várnak 
a településekről, ami településenként kb. 1 fő. Ez nem azt  jelenti, hogy minden településnek 
be kell adni 1 főt, figyelembe kell venni, hogy kinél hogyan változik a szervezeti felépítés, az 
esetleges közös hivatalok alakításával. Akinél van szabad státusz, azt fel lehet ajánlani a járási 
hivatalhoz. Lehetőséget jelent, hogy a feladatok járási hivatalokhoz való kerülésével a 
csökkent államigazgatási feladok miatt, esetleg feleslegessé váló köztisztviselői állományból 
munkalehetőséghez jussanak a járási hivatalokban azok a kollégák, akik munkájára nem 
tudnak számítani. Mivel még nem tudják, hogy milyen lesz az önkormányzatok finanszírozása 
és hány főt lesznek képesek eltartani ezek a polgármesteri hivatalok, vagy közös 
önkormányzati hivatalok nehéz előre kalkulálni. Ha abban gondolkodnak, hogy mindenki 
munkájára továbbra is szükség lesz, hiszen olyan feladatok mennek el, amelyek minden kis 
településen osztott munkakörben látnak el az ügyintézők, nem lehet kimondani, hogy mely 
munkakör szűnik meg, mivel rész feladatok átadásáról van szó és ez több ügyintézőt is érint, 
de nem olyan arányban, hogy az ő egész státusza meg kellene, hogy szűnjön. Figyelembe kell 
venni azt, ha most ezeket a létszámokat nem adják át, akkor olyan hibába kerülhetnek, hogy a 
jövőben alulfinanszírozott költségvetés mellet majd az önkormányzatoknak kell azt mondani, 
hogy sajnálatos módon meg kell válni ezektől a dolgozóktól. Ez azt eredményezi, hogy a 
kollégáknak a jövőben a munkaerőpiacon való elhelyezkedése nagymértékben korlátozódik, 
csökken, mivel akkora már a járási hivatalok teljes személyi állománnyal felállnak. 
Másrészről a leépítéssel kapcsolatos kiadások az önkormányzatok költségvetését fogják 
terhelni. Ha nagyobb számban adják át a személyi állományt, akkor pedig olyan létszám 
hiánnyal fognak küszködni a településeken, amelyek mentén esetlegesen egyes feladatok 
ellátása veszélybe kerülhet. Mindezek figyelembe vételével, jelenleg egy nehéz és felelősség 
teljes döntést kell meghozni. Ezt a képet befolyásolja, hogy ki, milyen szervezeti struktúrát 
képzel el 2013.-tól. Ahol szervezeti változás nem lesz, a közös hivatalok ilyen irányú 
hatásával nem kell számolni, ahol pedig szervezeti változás lesz, mert a település vagy 2000 
fő alatti, vagy a települések közös hivatal létrehozásában gondolkodnak, ott az állományi 
létszámot mindenféleképpen befolyásolhatja a képviselő testületek ilyen irányú döntése. Látni 
kell, hogy az idő halad, célszerű a közös önkormányzati hivatalok létrehozásával kapcsolatos 
megállapodásokat még 2012-ben megtenni, és akkor, már a 2013. 01.01.-től felállhatnak a 
közös önkormányzati hivatalok. Az is nyilvánvaló, ha ezt az önkormányzatok nem teszik 
meg, akkor 60 napos határidő 2013-ban ott van. Vélhetően, amíg az átalakulás a közös 
hivatalok kialakítása mellett megtörténik, a jelenlegi körjegyzőségek és polgármesteri 
hivatalok ellátják a működőképesség megőrzése érdekében a folyamatos ügyintézést a 
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jelenlegi szervezi struktúrában.  Ezen gondolatok figyelembevételével kéri a képviselő 
testületeket, hogy tárgyalják meg a közös hivatal létrehozásának lehetőségét. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megköszöni az elhangzottakat és átadja a szót Kis István Boconád polgármesterének. 
 
Kis István Boconád polgármestere: 
 
Tisztelettel köszönti Zaránk és Tarnaméra község képviselő testületének tagjait. Elmondja, 
hogy nem könnyű szívvel ülnek itt, bármennyire is sürgető a feladat, ami vár rájuk. De látják, 
hogy Boconád község képességei valamelyest csökkennek e vonatkozásban, amit nem 
negatívumként mond, csak tényként állapít meg. Úgy véli nem könnyű meghozni ezt a 
döntést, mivel nincsenek olyan információk birtokában, amelyek ezt a döntést elősegítették, 
megkönnyítették volna számukra. Úgy kell belemenni a társulásba, hogy nem tudják, mit 
tartogat a jövő év, és még a 2013-as, 2014-es év döntéseit sem tudják. Úgy gondolja, hogy a 
három testületnek egy cél kell, hogy lebegjen a szeme előtt, amit már régen várnak a felelős 
magyar döntéshozóktól, hogy végre fogjon már össze a magyar. Tudatja, hogy lett volna 
lehetőségük székhely önkormányzatot alapítani Tarnabod községgel. De, úgy gondolták nem 
ez a járható út. Próbálják meg együtt, próbálják meg a kis szigetet alsó Tarna-mentén 
megőrizni ebben a formában, úgy, hogy a három település választott képviselői 
együttműködnek, és egymás vállához feszülve próbálják a három település érdekeit 
képviselni. Azt kéri mindkét képviselő testülettől, hogy ez a társulás három egyenrangú fél 
társulása legyen. Úgy gondolják, és nem sértő szándékkal mondja, hogy nem különb egyik 
település sem a másiknál. Három egyenrangú fél hozza létre ezt a közös önkormányzati 
hivatalt, olyan megállapodás formájában, amely mindhárom község számára elfogadható és a 
jövőre nézve előnyös. Ismerve a két polgármester kolléga hozzá állását az ügyhöz, és a két 
jegyzőt is bevonták a döntés előkészítésébe, úgy gondolja, hogy ez az  együttműködés, 
amennyiben a képviselő testületek tagjai is együttműködőek, zavartalan kell, hogy legyen. 
Úgy véli, hogy mivel az idő sürget, ne várják meg azt, hogy decemberben kelljen erről a 
kérdésről dönteniük, reményeik szerint akkora már olyan fázisban kell, hogy legyen az 
előkészítő munkának lenni, hogy 2013. 01.02-án a közös önkormányzati hivatal meg tudja 
kezdeni munkáját. A Boconádi testület megtárgyalta ezt a kérdést, és úgy véli nem jó 
megoldás, mert valamelyest sérülnek a községek önrendelkezési jogai, nem tudják még, hogy 
milyen formában, mert nem dolgoztak még így, de mivel nincs más lehetőség, ez a legjobb 
mindenki számára. Megvitatták ezt a kérdést képviselő társaival és ezt a lehetőséget találták a 
legjobb, amely mindhárom település számára előnyös lehet. Mindenkit arra kér, hogy 
támogassa ezt az elképzelést, és úgy képviselje ezt a döntést a saját községében, hogy 
alakosok is megértsék azt, hogy mi motiválta a három község képviselő testületét, hogy ilyen 
döntést hozott. Bízik abban és egyben meggyőződése, hogy a közös önkormányzati hivatali 
működésével különösebb probléma nem lehet, hiszen bár csak két éve dolgoznak együtt, de a 
három polgármester és a két jegyző asszony együttműködése zavartalan, és nagyon előre 
mutató volt. Bízik abban, hogy mind három település számára felelős döntés születik, és 
ehhez kíván megfontolt döntést. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megköszöni az elhangzottakat és átadja a szót Csintalan István Zaránk polgármesterének. 
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Csintalan István Zaránk polgármestere: 
 
Köszönti a hölgyeket és az urakat. Elmondja, Boconád képviselő testületének is tudott, hogy a 
rendszerváltás óta Tarnaméra és Zaránk körjegyzőségbe van, nem csak névlegesen, hanem 
ténylegesen. Az utóbbi években voltak olyan társulások, hogy a pénzforrás lehetősége végett 
közös önkormányzatot alkottak települések. Tarnaméra és Zaránk körjegyzőségénél más 
helyzet áll fenn, mert kezdettől fogva ez a felállás van. 1973-ban a közös községi tanács 
létrejött, Tarnamérai székhellyel és ez  azóta folyamatosan jól működik. Zaránk nyitott arra, 
hogy Tarnaméra- Zaránk településhez csatlakozzon Boconád és örül, hogy a polgármester 
kolléga elmondta a képviselő testület állásfoglalását. Örül azért is, mert nem nagy a távolság a 
települések között, ami lehetne egy nagy település is. Elmondja, hogy a Boconádi lakosok 
többségét jól ismeri a korábbi évekből, Dr. Almádi József barátjával régóra barátságban 
vannak és jó munkatársak is voltak. Olyan az emberek összetétele, hogy csak arra kell 
törekedni, hogy minden település egyenrangú fél legyen, és ha a közös hivatal létrejön, 
méltóképpen szolgálja a választó polgárokat. Számára a jegyzőnő által elmondottak 
megnyugtatóak, de kezdettő fogva, mind három település polgármestere és jegyző asszonyi 
számára, nagyon fontos, hogy munkatársaik kapjanak munkát. Tudomása van róla, hogy 
történt elbeszélgetés a dolgozókkal, és van, aki számára Heves járásnál lévő állás 
szimpatikusabb lenne. Ha a dolgozók a járási hivatalnál megfelelő állást kapnak, az számukra 
megnyugtató lenne. Kijelenti, hogy jól tudott a két település és a testület ez idáig együtt 
működni. Megnyugtatóan vette tudomásul polgármester úr szavait, miszerint Boconád is úgy 
döntött, hogy lehetőségekhez mérten a legjobbat hozzák ki a dologból, és mégis jónak látják a 
társulást. Úgy véli, és nagyon fontosnak tartja, hogy Boconád képviselő testület tagjai és 
valamennyi választó polgára úgy érezze, hogy egy település Tarnaméra, Boconád és Zaránk. 
Örül a társulás lehetőségének és nyitottak arra, hogy közös hivatalt hozzanak létre. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megköszöni az elhangzottakat. Elmondja, hogy Kis István polgármester úrral 2010-óta 
polgármester kollégák, és úgy véli, hogy Boconád felé mindig nyitott volt és partnerséget 
kínált föl. Örül annak, hogy Kis István polgármester úrra megtalálják a közös nevezőt, ugyan 
ezt mondja el Csintalan István polgármester úrról is 2006-óta. Úgy véli, hogy a térségben 
példa értékű ez a körjegyzőség, és a három település polgármesterének kapcsolata. Nagyon 
sok dologban ki kérik kölcsönösen egymás véleményét. Pontosan ezen szempontok miatt, 
bízik abban, hogy egyenrangú félként dolgoznak, ami számára nem kérdés. Ez idáig is 
egyenrangú partnerként tekintett mind két település polgármesterére és lakosára. Soha nem 
volt benne és a Tarnamérai képviselő testület tagjaiban sem olyan gondolat, hogy nem 
egyenrangú félként tekintenek egymásra. Mint polgármesterek tudják, hogy sérült az 
önkormányzatiság, mikor nem kérik ki a polgármesterek véleményét és úgy döntenek 
dolgokról. Talán célszerű lett volna megkérdezni a polgármestereket is egy jó pár dologban, 
hogy mint akik naponta szembesülnek dolgokkal, hogyan vélekednek. Úgy véli, ha közösen 
együtt dolgoznak, minden csak rajtuk múlik, és becsüljék meg egymást. Ha egymás felé 
partnerséget tudnak mutatni, akkor a lakosság is ezt látja. Úgy gondolja, hogy amit a 
lakosoknak mondanak, még ha nem 100%-ban fogadják is el, az is eredmény. Nem tartja 
könnyű dolognak, hiszen a társulás kapcsán egy kívül álló azt látja, hogy ebből ki jár jól, de 
ezen társulás kapcsán, nem ez fog történni. Olyan változás lesz az önkormányzatoknál, ami 
most nagyon furcsa mindenki számára, mert nem látnak a jövőbe. De látni kell azt, hogy a 
kényszertársulást egyik település sem akar, mert az nem lenne jó senkinek. Úgy látja, hogy 
van olyan lehetőségük, ami talán kizárja a kellemetlen társulásokat minden település 
tekintetében. Bízik abban, hogy a társulás a megfelelő megállapodással létre jön, és a 
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kormányhivatal is megfelelően fogja ezt kezelni, ennek érdekében polgármester kollégáival el 
fognak járni, ha eljutnak odáig. Ezen gondolatok figyelembe vételével kér mindenkit, hogy 
felelősség teljesen gondolja át döntését, kéri, hogy ne érezze egyik települ sem, hogy a 
társulásból bárki rosszul jöhet ki. Mivel hosszú évek tapasztalata van már a társulásnak, 
Zaránk település képviselő testülete meg tudja mondani, hogy történt-e sérül az évek 
folyamán a társulás révén. Soha nem volt és nem lesz Tarnaméra községnek szándéka az 
irányban, hogy ne lennének egyenrangú partnerek a társulás révén. Az elmúlt héten a 
polgármester kollégákkal és jegyző asszonyokkal beszélgettek és úgy gondolja, hogy a 
szakmaiság tekintetében nagyon szépen kibontakoztak a dolgok. Talán egy picit már tovább is 
léptek és próbáltak különféle verziókat felállítani, nem lesz könnyű egyik önkormányzat szám 
ára sem azt már tudják. De, előre kell lépni, mivel tudják, hogy 2013. 01.01.-től föl kell állni a 
közös önkormányzati hivataloknak, mert ha ez nem így lesz, a 60 nap alatt nagyon rossz 
döntés is lehet, ami nem kedvez egyik településnek sem. Megadatott az a lehetőség mind 
három önkormányzatnak, hogy három magyar település együtt tudjon dolgozni. 
 
Kiss Ferenc Tarnaméra képviselője: 
 
Köszönti a vendégeket és képviselő társait. Úgy gondolja, hogy mint képviselők nehéz 
helyzetben vannak, mert elhangzott sok minden, csak éppen konkrét dolgok nem. Bízik 
abban, hogy azért nem mert nincsenek konkrétumok. Hozhatnak olyan jó döntést, hogy ne 
tudjon egymásra mutogatni egyik település sem, hogy jó lett-e a társulás vagy sem. Elmondja, 
hogy értetlenül ül az ülésen, mert azt gondolta, hogy már konkrétebb dolgokkal szembesül. 
Az első meglepetés akkor érte, amikor semmilyen írásos anyagot nem kapott, csak a 
meghívót. Nem kifogásokat keres, csak az észrevételeit mondja el. Úgy gondolja, hogy most 
azért ültek össze, hogy az ülés végén hozzák meg döntésüket, de nem látja, hogy mire kell 
nyújtania a kezét. Örül, hogy Boconád úgy döntött, hogy társul Tarnamérával és Zaránkkal, 
mert a földrajzi elhelyezkedésből is adódik a lehetőség. Az iskola társulás idején már terítékre 
került a társulás Boconád és Tarnaméra között a társulás lehetősége, és Tarnaméra akkor is 
próbált közeledni Boconád településhez, de akkor ez nem jött létre. ez már a múlt. Most azon 
kell dolgozni, hogy a jövőben hogyan lehet jó mind a három falunak. Mindenki elmondja a 
maga jó kis beszédét, amik jól is hangzanak, hogy mind a három község egyenrangú legyen. 
Lehet, hogy ebben egy kicsit szkeptikus, de azt mondja, hogy akkor jó a társulás, ha minden 
résztvevő jól jár. Annak örülne, ha majdan mind a három község, amikor már eltelt egy 
bizonyos idő ebben a társulási formában azt mondának a polgármesterek, a jegyzők és a 
lakosok, hogy annak idején jól döntöttek azok akiket megbíztak a falu vezetésével, és jól 
működik  a társulás. Jelenleg nem látja, hogy ez így lesz, mivel semmi közelebbit nem tud, 
hogy lesz a felállás, hol lesz a központ, a hivatalok önállóan megmaradnak-e a településeken, 
hány fővel dolgoznak. Kéri, ha valaki több információval rendelkezik e tekintetben, akkor 
ossza meg velük. Ahhoz, hogy a döntését meg tudja hozni, az elhangzott információkat 
kevésnek tartja. 
 
Kis István Boconád polgármestere: 
 
Érdekesnek tartja az elhangzottakat. Tudatja, hogy amikor a három település polgármesterei 
és jegyző asszonyai megbeszélést folytatott, felmerült a kérdés, hogy milyen tájékoztatást 
adjanak a képviselő testület tagjai számára. Megítélésük szerint, a részletek lényegtelenek. A 
célt kellene előtérbe helyezni, hogy a három település önkormányzata kíván-e együttműködni, 
vagy sem. Ha eldöntötték a tényt, hogy együtt dolgoznak, akkor a részletekről lehet majd 
beszélni. Ahogy jegyző asszony elmondta, még senki nem tudja, hogy mit hoz a jövő. 
Elképzelnek egy hivatali struktúrát a három hivatal vonatkozásában, különböző alternatívákat 
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állítottak fel, de erről azért nem kellene tárgyalni, mert olyan sok dologban változhat, ami 
tőlük független, úgy gondolja, hogy kár a részletekbe belemenni. Nem azért nem mondanak 
részletes információkat a képviselő testületek tagjaival, mert nem akarnak, hanem azért mert 
nincsenek kellő információ birtokában. Véleménye szerint az a cél érdekében 
gondolkodjanak, és hogy ezt hogyan valósítsák meg, majd akkor lesz fontos, amikor születik 
egy olyan döntés, hogy társulnak. Már beszéltek arról, hogy hány főt tudnak felajánlani a 
településekről, de nem biztos, hogy találkozik az állami döntéshozók elképzeléseivel. Ha a 
három település kinyilvánítja, hogy 2013.01.01.-től együtt kívánnak dolgozni, a részletekről 
ezután kell beszélni. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megköszöni az elhangzottakat és úgy gondolja, hogy a mondanivalókat ismertette Kis István 
polgármester úr. Kiss Ferenc képviselő társának mondja, hogy nem kell jelenleg szavazni. 
Mint ahogy a beszélgetésből érezni, el kell indulni egy irányban, és hogy tudnak-e együttesen 
dolgozni arról beszélnek jelenleg. Mert vannak részinformációk egyes dolgokról, és van, 
amiről még nincs. Csak azt tudják, hogy el kell indulni, hogy nehogy kényszerhelyzetbe 
kerüljenek, egyenlőre ezt tartja legvilágosabb dolognak. 
 
Vargáné Tóth Márta Tarnaméra- Zaránk körjegyzője: 
 
Úgy gondolja, hogy azt látni kell, hogy a helyi önkormányzás joga a közös hivatalok 
felállításával egy településen sem csorbul. Ha a képviselők úgy érzik, hogy a helyi 
önkormányzatok autonómiája csorbul, az nem feltétlenül abból adódik, hogy közös hivatalt 
hoznak-e létre. Napjainkban olyan jogszabályi változásokat élnek, amely új alapokra helyezi 
az önkormányzatiságot, a helyi önkormányzatok feladat és hatáskörei napjaik jelentősen 
átalakulnak, változnak. Ezek nem kapcsolódnak szorosan a közös hivatalhoz. Lehet azt 
mondani, hogy a közös hivatalok létrehozásával kapcsolatban a helyi önkormányzatiság 
tekintetében az autonómia sérül, ha esetlegesen kijelölésre kerül sor, ott nem a helyi 
önkormányzatok szabad akaratáról beszélnek. Elmondja, hogy jelenleg azért ültek össze, hogy 
ezt megelőzve, minden települési önkormányzat képviselő testülete, teljes egészében szabad 
akaratából elhatározva, a saját igényeinek leginkább megfelelő, jelen jogszabályi 
környezetben hozható optimális döntést tudja meghozni. Véleménye szerint kár arra kitérni, 
hogy mi volt eddig, és mi lesz, hiszen a jogszabályok keretei megmondják. Képviselő úr 
aggodalmát fejezte ki, hogy hol, milyen ügyintézés lesz. Úgy gondolja, hogy az új 
önkormányzati törvény ezt egyértelműen rögzíti, hogy minden településen történik 
ügyintézés, hogy ez az ügyintézés az ügy indításának a lehetőségét, vagy az egész 
ügyfolyamat adott helyben történő lebonyolítását jelenti a kiadmányozási joggal együtt is, ezt 
nem tudják megmondani, hiszen nem tudják, hogy milyen pénzügyi keretek között, milyen 
finanszírozás mellett lehet majd működtetni ezeket a közös hivatalokat. Ha a települései 
önkormányzatok pénzügyi helyzete lehetővé teszik, továbbra sem lesz akadálya, hogy minden 
ügycsoportra, akár még a jelenlegi létszámnál nagyobb létszámban alkalmazzanak 
köztisztviselőket, és az ügy teljes folyamatát tekintve, akár minden ügycsoportban külön 
ügyintéző foglalkoztatására nyíljon mód. Majd a megállapodásban kell rögzíteni, hogy hol 
lesz az ügyintézés helyszíne, hogy ezen belül milyen ügycsoportban, úgy gondolja, hogy ez 
annak a függvénye, hogy a közös hivatal hány főt lesz képes financiális szempontból 
foglalkoztatni. Nagymértékben be fogja határolni a munkájukat az is, hogy a közös hivatalban 
adott ügy tekintetében, milyenek lesznek az ellátotti ügyiratok számai. Úgy gondolja, hogy 
mivel eddig sem mondta ki egyik jogszabály sem az önkormányzatoknak, akár az önálló 
önkormányzatok tekintetében, akár a körjegyzőség tekintetében, hogy hány fővel lássák el a 
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feladatot, nyilvánvaló, hogy ilyen jogszabály a jövőben sem várható. Itt van a helyi 
önkormányzáshoz való jog, és itt van a települési önkormányzatok autonómiája. A szervezeti 
felépítésről önállóan döntenek . A közös hivatal tekintetében erről majd a megállapodásban 
szükséges dönteni. A közös érdek pedig az, hogy Tarnaméra- Zaránk települések jelenlegi 
lakosok számában eléri a 2000 főt, viszont az újabb kormányzati törvény értelmében aljegyző 
foglalkozatása is kötelezővé válik. Jelen esetben Tarnaméra- Zaránk körjegyzőség személyi 
állományát tekintve, akár megoldható is lenne az aljegyzői státusz létrehozása. Financiális 
szempontból ez mindenféleképpen többlet kiadást okoz az önkormányzatok számára. 
Boconád esetében tekintettel arra, hogy nincs meg a szükséges 2000 fő lélekszám az önálló 
hivatal további fenntartására, közös hivatalhoz való csatlakozás igénye mindenféleképpen fel 
kell, hogy merüljön. Egy ilyen szervezeti struktúrában a jegyző aljegyző kérdése, ügyintézői 
szinten adottak lennének, ami kölcsönösen minden önkormányzat számára akár pénzügyi 
előnyt is jelenthet. Arra nincs kizáró ok, hogy egy aljegyző akár egy egész kirendeltség 
vezetésével megbízható legyen. Akár adott települések tekintetében, akár a vezetői szinteken 
is lehet a településeket a vezetői, irányítói szinthez rendelni. Mind ez nagymértékben 
megkönnyíti elsősorban a képviselő testületek munkáját, másrészt az ügyfélfogadási 
helyszínt, vagy akár a székhely közvetlen irányításának lehetőségét és az egymás közötti 
munkamegosztást is. Az lesz a kérdés, hogy hány fő ügyintézőt tudnak foglalkoztatni, ezt nem 
tudják jelenleg megmondani. A jelenlegi jogszabályok mindenki számára elérhetővé válnak, 
viszont olyan többlet információ nem áll rendelkezésükre, ami külön tájékoztató kiküldését 
tette volna indokolttá.   
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megköszöni a tájékoztatást és úgy véli, hogy jegyzőnő elég alapos végigmondta a 
lehetőségeket és mindazon információkat, amely rendelkezésre áll. 
 
Kis István Boconád polgármestere: 
 
Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy van egy módszertani segédlet a közös önkormányzati 
hivatalok megalakításához. Elmondja, hogy jelenleg az előkészítés fázisában vannak, egy 
folyamat lezárása három község képviselő testülete meghozza a döntését, ennek az előkészítő 
fázisnak a lezárásaként írják le. Idézi „Indokoltnak tartják, hogy a polgármester a 
szakapparátus bevonásával, készítsenek tájékoztató anyagot a képviselő testületek részére. 
Ebben ismertesse az önkormányzati törvénynek a polgármesteri hivatalok, és közös 
önkormányzati hivatalok létrehozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseit, továbbá, 
mindazokat az információkat, melyek a tájékoztatás időpontjáig a hivatalok létrehozását 
befolyásoló körülményként ismertek.” Úgy gondolja, hogy mielőtt a döntést az adott 
települések képviselő testületei meghoznák, akkor a rendelkezésre álló információkat 
mindenképpen közölni fogják, valamint tájékoztatják a képviselő testület tagjait. A 
települések  ezek ismeretében tudják a döntésüket meghozni. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megköszöni az elhangzottakat. Kérdezi, hogy mi a véleménye a megjelent testületeknek, 
induljanak-e el a közös úton. 
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Csintalan István Zaránk polgármestere: 
 
Úgy gondolja, hogy azért ültek össze, hogy elmondják véleményeiket, és úgy látja megtörtént 
egyfajta szándék nyilatkozat a Boconádi önkormányzat részéről, Zaránk önkormányzata 
részéről és Tarnaméra önkormányzata részéről, a polgármesterek ezt mondták el. Javasolja, ha 
bárkinek még van véleménye, azt mondja el és ez után foglaljanak állást. 
 
(szünet 18.55 órakor) 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Arra kér minden polgármestert, hogy saját képviselő testületével tegye meg a közös 
önkormányzati hivatal létrehozásának kezdeményezését. Tarnaméra község képviselő 
testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Boconád, Zaránk és Tarnaméra közös 
önkormányzati hivatal létrehozását kezdeményezi. Egyben felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy kezdjék meg az előkészítő munkálatokat. Felkéri Tarnaméra képviselő testületét 
és szavazásra teszi fel az elhangzottak elfogadását. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Tarnaméra Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  
 

83/2012.(IX.13.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásának kezdeményezését megtárgyalta, és az alábbi szándéknyilatkozatot teszi: 
 
1. Tarnaméra község képviselő testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Boconád, Zaránk 
és Tarnaméra települések közös önkormányzati hivatal létrehozását kezdeményezik.  
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy kezdjék meg az előkészítő 
munkálatokat. 
 
Felelős:  polgármester és jegyző 
 
Határidő:  azonnal, és értelem szerint  
 
 
 
Csintalan István Zaránk polgármestere: 
 
Felkéri, Zaránk község képviselő testület tagjai és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 
elfogadásra.  

(szavazás) 
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  

Zaránk Község Önkormányzata 
képviselő-testületének  

 
51/2012.(IX.13.) Önkormányzati határozat 

 
 
Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásának kezdeményezését megtárgyalta, és az alábbi szándéknyilatkozatot teszi: 
 
1. Zaránk község képviselő testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Boconád, Zaránk és 
Tarnaméra települések közös önkormányzati hivatal létrehozását kezdeményezik.  
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy kezdjék meg az előkészítő 
munkálatokat. 
 
Felelős:  polgármester és jegyző 
 
Határidő:  azonnal, és értelem szerint  
 
 
Kis István Boconád polgármestere: 
 
Felkéri, Boconád képviselő testület tagjait, és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 
elfogadását.  

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  

 
Boconád Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  
 

43/2012.(IX.13.) Önkormányzati határozat 
 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásának kezdeményezését megtárgyalta, és az alábbi szándéknyilatkozatot teszi: 
 
1. Boconád község képviselő testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Boconád, Zaránk és 
Tarnaméra települések közös önkormányzati hivatal létrehozását kezdeményezik.  
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy kezdjék meg az előkészítő 
munkálatokat. 
 
Felelős:  polgármester és jegyző 
 
Határidő:  azonnal, és értelem szerint  
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Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megállapítja, hogy mindhárom képviselő testület egyhangúan elfogadta a közös 
önkormányzati hivatal létrehozásának kezdeményezését, és egyben felkérik a 
polgármestereket és jegyzőket, hogy kezdjék meg az előkészítő munkálatokat. 
 
 
Kis István Boconád polgármestere: 
 
Elmondja, hogy az előkészítés fázisa lezárult. Felkéri a két jegyző asszonyt, hogy a 
képviselők meg tudják hozni döntésüket, a döntéshez szükséges előkészítést juttassák el 
minden képviselőhöz. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megköszöni a képviselők munkáját és jó együttműködést kíván az elkövetkező időre. Mivel 
több hozzászólás nem volt, az ülést 19.20 órakor bezárta. 
 
 

         k.m.f. 
 
 

 
 

Kis István                               Tímár László                           Csintalan István 
          Boconád község Tarnaméra község                        Zaránk község 
            polgármester                             polgármester                              polgármester 
 
 
 
 
 
                  Dr. Holló Ágnes                                           Vargáné Tóth Márta 
                  Boconád község                                     Tarnaméra- Zaránk községek 
                       jegyzője                                                           körjegyzője 

 
 


