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4. számú nyílt ülési 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata 
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2. számú nyílt ülési 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Szarvasgede Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
3. számú nyílt ülési 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E  

 
 
 
Készült:  Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzata Képviselő- 

    testületének 2016. február 9-én megtartott nyilvános együttes testületi üléséről. 
 
Testületi ülés helye: Községháza 
                                  Palotás, Kossuth út 1. 
Jelen vannak:  
Palotás Képviselő-testülete: Szabó Mihály polgármester, Komáromi Tibor alpolgármester, 
Hasznosi Norbert, Majer Zsuzsanna önkormányzati képviselők 
Kisbágyon Képviselő-testülete: Nagy Attiláné polgármester, Jancsó Mónika, Mérészné 
Holecz Mária, Pogány Károly önkormányzati képviselők 
Szarvasgede Képviselő-testülete: Kovács Ottó Béla polgármester, Pilinyi Zoltán 
alpolgármester, Divald Szabolcs, Hepp Bernadett Kitti, Kakukné Opre Mária önkormányzati 
képviselők 
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző 
 
Az együttes ülést Szabó Mihály Palotás község polgármestere vezeti le. 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a palotási képviselő-testület határozatképes, 
mivel a 7 fős testület 4 tagja jelen van, a kisbágyoni képviselő-testület határozatképes, mivel az 
5 tagú testület 4 tagja jelen van, a szarvasgedei képviselő-testület szintén határozatképes, mivel 
az 5 tagú testület 5 tagja jelen van.  
 
Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőinek 
Kakukné Opre Mária és Pilinyi Zoltán képviselőket egyhangúlag elfogadja. 
 
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, így az ülés napirendje a 
következő: 
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N a p i r e n d: 
1./  Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása,   
      elfogadása    
2./ Egyebek 
                
 
I. NAPIREND: 

 
Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, 

elfogadása 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Szabó Mihály polgármester: Köszönöm jegyző asszonynak és munkatársainak az elkészített 
anyagot. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Mint látható a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal bevételi 
oldalán jelentkezik egyrészről a feladatfinanszírozási alapon kapott támogatás a három 
település részére. Illetőleg bevételként a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő 
Társulástól a munkaszervezeti feladatok ellátásáért kapott 900.000.-Ft, amely a Társulás 
költségvetésének 10%-át képezi a társulási megállapodásban foglaltak alapján, valamint van 
kb. 2 millió forintos megtakarítása a tavalyi évről a közös hivatalnak. Tehát ebből is látszik, 
hogy takarékosan, jól átgondoltan gazdálkodtunk. A feladatfinanszírozásra tekintettel ezévben 
csökkent a finanszírozott létszámkeretünk, tehát a közös hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás 9 + 1, azaz 10 főre vonatkozó létszámkeretet tartalmaz a közös hivatal esetében, 
jelen pillanatban a finanszírozott létszámkeretünk 7,82 fő. A költségvetésben is szerepel, a 
legnagyobb kiadást a személyi juttatások képezik, tehát a hivatal költségvetésének jelentős 
részét ez teszi ki, illetőleg az azt terhelő járulékok. Jelen pillanatban 8 fő teljes munkaidőben 
foglalkoztatott köztisztviselőnk van, valamint 2 fő részmunkaidősünk, plusz 1 fő 
részmunkaidős hivatalsegéd, aki 6 órában látja el feladatát, valamint a közös hivatal 
megállapodásának módosítását követően az ügyfélszolgálati feladatok ellátására Kisbágyonnak 
átadjuk cserébe az őt megillető összeget, azért, hogy Kisbágyonban ne kelljen egyetlen 
ügyintézőt sem foglalkoztatnunk, ugyanakkor kötelezettségünk, hogy ott is ügyfélszolgálatot 
működtessünk és így Jancsó Mónika személyében oldjuk meg ezt a feladatot, az ő béréhez 
járul hozzá a közös hivatal. Tehát jelen pillanatban 9,5 fő bére kerül így betervezésre, 7,82 fő a 
finanszírozott, a takarékos gazdálkodásunknak, illetve a Mikrotérségi Társulásnak 
köszönhetjük azt, hogy költségvetésünk ennek ellenére még stabil tudott maradni. Szerepelnek 
a dologi kiadásaink egyebek között is, mint látható és az előterjesztésben is szerepel az általunk 
használt szoftverek díjai teszik ki a költségvetés jó részét, úgymint iktatóprogram, 
könyvelőprogram, vagyonkataszter, tárgyi eszköz nyilvántartó program, ezek rendszerkövetési 
díjai. Tavalyi évtől van újra népesség-nyilvántartó programunk, ami nagyban megkönnyíti a 
munkánkat, illetőleg tervezzük temető-nyilvántartó program esetleges vásárlását is, tekintettel 
arra, hogy most már minden évben ellenőrzésre kerül sor a járási hivatal részéről. Amennyiben 
úgy látjuk év közben, hogy a költségvetésünk jól alakul célszerű lenne a három településre 
vonatkozóan ilyet beszerezni. 
 
Hasznosi Norbert képviselő: Tegnapi napon Palotás Község Önkormányzatának Pénzügyi, 
Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 
évi költségvetését és annak elfogadását javasolja. Egyetlen kiegészítést szeretnénk tenni, 
javaslatunk az, hogy vizsgáljuk meg a műszaki ügyintéző álláshelyen dolgozó részmunkaidős 
foglalkoztatásának esetleges teljes munkaidős alkalmazásának lehetőségét, amennyiben a 
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képviselő-testületek úgy döntenek, abban az esetben március 31-i hatállyal vagy új pályázat 
kerüljön kiírásra vagy pedig lehetőség legyen arra, hogy a jelenlegi ügyintéző kerüljön át teljes 
munkaidős álláshelyre. 
 
Kovács Ottó Béla Szarvasgede polgármestere: A múlt évi költségvetés tárgyalásánál szóvá 
tettem, hogy mivel ügyfélszolgálati iroda Kisbágyon és Szarvasgede községekben is működik 
és ezen irodák szerves részét képezik a közös hivatal rendszerének, hogy az ott felmerülő, a 
közös hivatal költségvetésében nem szereplő kiadások részbeni támogatására, finanszírozására 
Szarvasgede is legyen nevesítve a szöveges részben a dologi kiadások között. Van egy 
telefonvonal, amit az ügyfélszolgálati iroda kimondottan csak hivatali célokra használ, ráadásul 
két település adóügyeit és három település hagyatéki ügyeit is intézik és ott havi 5.000.-Ft a 
telefonszámla. Ezenkívül ott is elektromos energia fogyasztás kimondottan a Palotási Közös 
Önkormányzati Hivatali feladatok ellátásához, ha ezeket számszerűsítjük és kicsit még a fűtési 
költségeket is hozzátesszük, arra gondoltam, hogy lehet-e nevesíteni, mondjuk 300.000.-Ft 
értékéig a dologi kiadások keretösszegében, hogy ez átadott pénzeszközként szerepeljen? 
Látom, hogy a közös hivatal központi finanszírozása jelentősen csökkent, de ennek ellenére 
úgy gondolom, hogy Szarvasgede képviseletében szeretnénk a szarvasgedei költségeket 
csökkenteni. A temetői nyilvántartó programmal kapcsolatban jelzem, nagyon fontos lenne, 
nagy szükség lenne Szarvasgede részére is. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Az említett rezsiköltség megosztás a közös hivatal létrehozásáról 
szóló megállapodást érinti, amelyben rendelkezett a három település és annak képviselő-
testülete a költségek megosztásáról tételesen. Úgy jött létre a közös hivatal, hogy mind 
szarvasgedei, mind a kisbágyoni ügyfélszolgálati irodában az ott felmerülő költségeket az 
önkormányzatok viselik, ahogy Palotás Község Önkormányzata is viseli ennek az épületnek a 
fenntartásának a költségét megosztottan. Hiszen nemcsak a közös hivatal, hanem az 
önkormányzat is használja az épületet, ugyanígy Kisbágyonban és Szarvasgedén is. Elég 
szoros a költségvetése a közös hivatalnak, főleg, hogy csökkent a finanszírozás, ha nem lenne a 
megtakarításunk, akkor erősen gondolkodni kellene, hogy bérfizetés mellett a működési 
költségeket mi módon tudjuk fizetni. Az egyéb üzemeltetési költségek között például 800.000.-
Ft van postaköltségre betervezve, mert idén ennyit költöttünk postázásra és ezek a díjak is csak 
emelkednek folyamatosan. A szarvasgedei ügyfeleknek is az az érdeke hogy működjön 
Szarvasgedén ügyfélszolgálati iroda, hogy ne kelljen Palotásra bejönniük ügyet intézni és 
ehhez én továbbra is kérem az önkormányzat támogatását, hogy ez továbbra is így 
megvalósulhasson az ott élő emberek érdekében. 
 
Nagy Attiláné Kisbágyon polgármestere: Mikor polgármesterek vagyunk a saját 
településünk érdekét kellene nézni, de én felvetném Szarvasgede polgármesterének, hogy 
Szarvasgede településen napi 8 órában van egy ügyintéző, akit a közös hivatal foglalkoztat, 
akkor én azt mondom, mi részben saját költségvetésből foglalkoztatjuk Jancsó Mónikát. 
 
Kovács Ottó Béla Szarvasgede polgármestere: A Szarvasgedén feladatokat ellátó 
köztisztviselő nemcsak szarvasgedei ügyekkel foglalkozik, de ragaszkodunk is hozzá. 
Összességében egyet értünk, csak bizonyos települési érdekeket, ha felvetünk és nyugtázzuk a 
probléma megoldását, hogy ez továbbra is így marad, akkor azt jelenti, hogy továbbra is együtt 
tudunk ugyanolyan célszerűen működni, ahogy eddig is. Mivel én ezt tavaly felhoztam, úgy 
gondoltam, hogy ezen gondolat mentén is igyekszem következetes lenni Szarvasgede 
érdekében. Mivel a költségvetésből kitűnik, hogy 2,5 millióval kevesebb a központi 
finanszírozás, erre elég kevés esély van. A magam részéről elfogadásra javaslom a közös 
hivatal 2016. évi költségvetését. 
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Szabó Mihály polgármester: Úgy gondolom, hogy Szarvasgedével is ugyanaz a cél, mint 
Kisbágyonnal, hogy sokáig működjünk így együtt jól. Ha a jövőben felmerülnek olyan gondok, 
problémák, hogy kevesebb lesz a finanszírozás, akkor vissza kell térni és ez valószínűleg 
érinteni fogja a közöttünk lévő megállapodást is. Ahogy az elmúlt évben is történt, amit meg 
kell köszönnünk jegyző asszonynak, amit mindhárom település képviselő-testülete tudja 
nyugtázni, hogy takarékos gazdálkodást folytattak. Kérem a közös hivatal 2016. évi 
költségvetésének elfogadását az említett kiegészítéssel, hogy a műszaki ügyintézői státusz 
kérdéskörét vizsgáljuk felül március 31-ig. Javaslom a képviselő-testületeknek, hogy önállóan 
tárgyalják meg ezt a kérdést, hogy szükség van-e a közös hivatal részére, igénylik-e, hogy a 
településen legyen ilyen tevékenység elvégezve, vagy pedig, ha nem a közös hivatal, akkor 
esetleg Palotás fontolja meg ezt a kérdést. 
 
A testületi ülésre megérkezik Siposné Kiss Mónika képviselő, így Palotás Képviselő-
testületének létszáma 5 főre módosul. 
 
Siposné Kiss Mónika képviselő: A közös hivatal költségvetésének elkészítését szeretném 
megköszönni, tegnap pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy alapos munkát végeztek a 
dolgozók. 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a Közös Hivatal költségvetésének elfogadását. 
 
A PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül, elfogadja a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
14/2016.(II.9.) Képviselő-testületi határozat 

 
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

18/2016.(II.9.) Képviselő-testületi határozat 
 

SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7/2016.(II.9.) Képviselő-testületi határozat 

 
Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a 
közösen fenntartott Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési javaslatát 
megtárgyalva az alábbi döntést hozzák: 
 
1./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésére tett javaslatot az 

alábbiak szerint és az l. mellékletben részletezettek szerint elfogadják: 
 
       a.)  A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi bevétele   39.071.000 forint 

Ebből költségvetési bevétel         900.000 forint 
melyből működési költségvetési bevétel        900.000 forint 

felhalmozási költségvetési bevétel          0 forint 
finanszírozási bevétel  38.171..000 forint 
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       b.)  Az Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadása   39.071.000 forint 

Ebből költségvetési kiadás  39.071.000 forint 
melyből működési költségvetési kiadás       37.811.000 forint 

felhalmozási költségvetési kiadás       1.260.000 forint 
finanszírozási kiadás            0 forint 

                                    
 c.) A  személyi juttatások előirányzata 38.650.-Ft illetményalappal került megtervezésre, 

tartalmaz továbbá 15 % illetménykiegészítést, vezetői-jegyzői pótlékokat, mérlegképes 
könyvelői szakképzettségi pótlékot az illetményalap 40 %-ban, továbbá cafetéria juttatást a 
jogszabályi kötelező mértékkel  (közterhekkel együtt évi 200.000 Ft/fő összeggel). 

 
d.) Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésben finanszírozott létszámkerete 
7,82 fő: 

 
                        8 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő az alábbiak szerint: 

 - 1 fő jegyző, 
 - 7 fő köztisztviselő 

                        1 fő részmunkaidőben (napi 6 órában) foglalkoztatott hivatalsegéd, 
                        1 fő részmunkaidőben (heti 5 órában) foglalkoztatott műszaki ügyintéző,                       
                        1 fő részmunkaidőben (heti 5 órában) foglalkoztatott pénzügyi ügyintéző. 
 
2./ A Közös Hivatal költségvetése Palotás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
szóló rendeletben  
     egy címet alkot. 
 
    Határidő: 2016. február 14.  
    Felelős: dr. Tóth Gabriella jegyző 
 
 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, Palotás község 
polgármestere megköszöni a képviselők részvételét, az együttes ülést bezárja. 
 
 
 
 
                Szabó Mihály       Nagy Attiláné          Kovács Ottó Béla 
                 polgármester                          polgármester                                 polgármester 
  
 
 

dr. Tóth Gabriella 
jegyző 

 
                   Kakukné Opre Mária                                Pilinyi Zoltán 
                képviselő                      alpolgármester                                                                                                 
                                                     jegyzőkönyv hitelesítők 
 


