Palotás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2. számú nyílt ülési
JEGYZŐKÖNYVE
Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3. számú nyílt ülési
JEGYZŐKÖNYVE
Szarvasgede Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3. számú nyílt ülési
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. február 14-én megtartott nyilvános együttes testületi üléséről
N a p i r e n d:
1./ Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
megtárgyalása, elfogadása.
Palotás 25/2017.(II.14.) határozat
Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző
Kisbágyon 21/2016.(II.14.) határozat
Szarvasgede 22/2016.(II.14.) határozat
2./ Egyebek
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Palotás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2. számú nyílt ülési
JEGYZŐKÖNYVE
Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3. számú nyílt ülési
JEGYZŐKÖNYVE
Szarvasgede Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3. számú nyílt ülési
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. február 21-én megtartott nyilvános együttes testületi üléséről
Testületi ülés helye: Községháza
Palotás, Kossuth út 1.
Jelen vannak:
Palotás Képviselő-testülete: Szabó Mihály polgármester, Ambrus Nándorné, Dúzsné Szita
Mária Éva, Dr. Migály László Elemér, Hegyi Tamás, Polonkai Katalin önkormányzati
képviselők
Kisbágyon Képviselő-testülete: Nagy Attiláné polgármester, Jancsó Mónika, Mérészné
Holecz Mária 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 6 tagja jelen van, a kisbágyoni képviselő-testület határozatképes, mivel az
5 tagú testület 3 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 Hepp
Bernadett Kitti és Divald Szabolcs képviselőket egyhangúlag elfogadja.
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A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, így az ülés napirendje a
következő:
N a p i r e n d:
1./ Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása,
elfogadása
2./ Egyebek
I. NAPIREND:
Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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 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 megtakarítása a tavalyi évről a közös
hivatalnak. Tehát ebből is látszik, hogy takarékosan, jól átgondoltan gazdálkodtunk. A közös
hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 9 + 1, azaz 10 főre vonatkozó létszámkeretet
tartalmaz a közös hivatal esetében, jelen pillanatban a finanszírozott létszámkeretünk 7,8 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 1 fő részmunkaidősünk,
plusz 1 fő részmunkaidős hivatalsegéd, aki 6 órában látja el feladatát. Mint ahogy értesültetek
róla a nyugállományba vonuló Pintér Balázsné adóügyi-igazgatási ügyintéző megüresedő
helyét szeretnénk aljegyző személyével betölteni, így bár 9 fő teljes állású köztisztviselő
szerepel a költségvetésben, ez a valóságban 3 hónapig állna fenn, ugyanis akkor lenne
átfedésben az alkalmazásra kerülő aljegyző és a nyugdíjba vonuló köztisztviselő, tehát
ugyanúgy 8 fő maradna a köztisztviselői létszám. Ez amiatt is szükséges, hogy most januártól
csatlakoztunk az ASP rendszerhez, így a gazdálkodási és adóügyi feladatokat már új
szakrendszer használatával kell ellátni. A hivatal fennmaradó üres álláshelyét be sem terveztük,
ugyanis még nem tudjuk, hogy a köztisztviselők illetményének garantált bérminimumra
emelése a központi költségvetésből hogyan kerül kompenzálásra, amely a hivatalban 5 főt
érint, és a garantált bérminimumra kiegészítés különbözetét valahogyan ki kellett
gazdálkodnunk. Ezért nagyon alacsony a költségvetésben a beruházásra fordítható összeg,
illetve ezért terveztünk nagyon takarékosan, hogy a hivatal továbbra is nullás tudjon maradni,
és a három önkormányzatnak ne kelljen hozzájárulnia a működéshez.
Kovács Ottó Béla Szarvasgede polgármestere: Ebben az időszakban a közös hivatal
dolgozóinak a leterheltsége is jóval nagyobb mint máskor, ezt mi polgármesterek tapasztaljuk a
legjobban a napi feladatellátás során és számos határidős feladatot egyszerre kell teljesítenie a
hivatali dolgozóknak, mi csak biztatni tudjuk őket ebben, illetve köszönni a munkájukat.
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Nagy Attiláné Kisbágyon polgármestere: A közös hivatal és a három önkormányzat
költségvetésének elkészítését szeretném megköszönni Jegyző Asszonynak és a hivatal
valamennyi dolgozójának, ez nem kis feladat volt részükről.
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátja a Közös Hivatal költségvetésének elfogadását.
A PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 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
25/2017.(II.14.) Képviselő-testületi határozat
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
21/2017.(II.14.) Képviselő-testületi határozat
SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
22/2017.(II.14.) Képviselő-testületi határozat
Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a
közösen fenntartott Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési javaslatát
megtárgyalva az alábbi döntést hozzák:
1./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésére tett javaslatot az
alábbiak szerint és az l. mellékletben részletezettek szerint elfogadják:
a.) A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi bevétele
Ebből költségvetési bevétel
melyből működési költségvetési bevétel
felhalmozási költségvetési bevétel
finanszírozási bevétel

39.412.612 forint
900.000 forint
900.000 forint
0 forint
38.512.612 forint

b.) Az Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadása
39.412.612 forint
Ebből költségvetési kiadás
39.412.612 forint
melyből működési költségvetési kiadás
39.025.000 forint
felhalmozási költségvetési kiadás
387.612 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 2017. évi költségvetésben finanszírozott létszámkerete
7,8 fő:
9 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő az alábbiak szerint:
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- 1 fő jegyző,
- 1 fő aljegyző,
- 7 fő köztisztviselő
1 fő részmunkaidőben (napi 6 órában) foglalkoztatott hivatalsegéd,
1 fő részmunkaidőben (heti 5 órában) foglalkoztatott műszaki ügyintéző.
2./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Palotás Község Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben egy címet alkot.
Határidő: 2017. 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
polgármester

Nagy Attiláné
polgármester

Kovács Ottó Béla
polgármester

dr. Tóth Gabriella
jegyző
Hepp Bernadett Kitti
képviselő

Divald Szabolcs
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítők
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