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Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 14-én megtartott nyilvános együttes testületi üléséről
N a p i r e n d:
1./ Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
megtárgyalása, elfogadása.
Palotás 9/2018.(II.14.) határozat
Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző
Kisbágyon 9/2018.(II.14.) határozat
Szarvasgede 7/2018.(II.14.) határozat
2./ Egyebek
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Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 14-én megtartott nyilvános együttes testületi üléséről
Testületi ülés helye: Községháza
Palotás, Kossuth út 1.
Jelen vannak:
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete: Szabó Mihály polgármester, Almási
Lajos alpolgármester, Ambrus Nándorné, Dúzsné Szita Mária Éva, Hegyi Tamás, Krekács
Istvánné, Polonkai Katalin önkormányzati képviselők
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete: Nagy Attiláné polgármester,
Zachar Tibor alpolgármester, Jancsó Mónika, Mérészné Holecz Mária, Pogány Károly
önkormányzati képviselők
Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testülete: Kovács Ottó Béla polgármester,
Pilinyi Zoltán alpolgármester, Divald Szabolcs önkormányzati képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző, Molnárné Ocsovszki Henriette pénzügyi
ügyintéző
Jegyzőkönyvvezető: Katonáné Illés Hajnalka igazgatási 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 7 tagja jelen van, a kisbágyoni képviselő-testület határozatképes, mivel az
5 tagú testület 5 tagja jelen van, a szarvasgedei képviselő-testület szintén határozatképes, mivel
az 5 tagú testület 3 tagja jelen van.
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 2018. évi költségvetésének megtárgyalása,
elfogadása
2./ Egyebek
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I. NAPIREND:
Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása,
elfogadása
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Szabó Mihály polgármester: A költségvetés tervezetét mindenki megkapta. Köszönet illeti
jegyző asszonyt és munkatársait a jól elkészített anyagért.
dr. Tóth Gabriella jegyző: Mint látható a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
finanszírozása sajnos évek óta nem változik, az állami támogatást sajnos évek óta nem emelték,
a garantált bérminimumot viszont minden évben igen. Eljutottunk arra a pontra, hogy most
2018-ban a korábbi felállás szerint a Közös Hivatal már a béreket sem tudta volna
finanszírozni. Tehát a 180 500 Ft-ra emelt garantált bérminimum miatt, amely a hivatalban 5 fő
köztisztviselőt érint már az állami támogatásból nem voltak a személyi juttatások fedezhetők.
Ezért amikor azt láttuk, hogy minuszos lenne a költségvetés, egy kompromisszum születetett a
Közös Hivatal, illetve a három önkormányzat között, hogy a működőképességet továbbra is
fenntartsuk, ugyanakkor az önkormányzatoknak se kelljen egy nagyobb összeggel
hozzájárulniuk a hivatal működtetéséhez. Ezért Palotás Község Önkormányzata státuszilag
átveszi hivatalsegédünket Kovács Józsefnét, így a hatórás munkaviszonyának státusza átkerül
az önkormányzathoz, amely bérköltségnek a felét tudja a Hivatal finanszírozásként átadni.
Kisbágyon esetében ugyanez a kompromisszum született, Jancsó Mónikának eddig a bérének a
felét fizette a hivatal, ezután ez is lefelezésre kerül, tehát a napi két órás munkaidejét bírja már
el csak a Közös Hivatal. Így tudtuk azt kihozni azt a költségvetésből, hogy az állami
támogatásból illetőleg, amit a Mikrotérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásáért
kapunk, valamint a tavalyi évi maradványunkat is igénybe véve egy nullás költségvetést
sikerüljön ebből kihozni. Mint látjátok egyébként tíz fő a Közös Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás szerint a Hivatalnak az engedélyezett létszám kerete ebből a tíz főből jelen
pillanatban 8.125 fő maradt, az ő bérüket tudjuk fedezni, a többi státusz nem is került
betervezésre, egyrészt mert hiány nem tervezhető, másrészt azt sem szerettük volna hogyha az
önkormányzatokat is tovább terheljük látva a jelenlegi pénzügyi helyzetet. Én ez alapján
javaslom elfogadásra ezt a költségvetést, nagyobb tételek, kiadások igazából a működési
költségeken, rezsiköltségeken, posta, bankköltségeken kívül nem igazán kerültek betervezésre.
Bízunk benne, hogy változatlan formában tovább tudunk működni és én ezúton köszönöm
minden hivatali dolgozó munkáját.
Szabó Mihály polgármester: Elfogadásra javaslom a 2018. évi Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetését.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
Közös Hivatal költségvetésének elfogadását.
A PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül, elfogadja a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését és az alábbi határozatot hozza:
PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat
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SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat
Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a
közösen fenntartott Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési javaslatát
megtárgyalva az alábbi döntést hozzák:
1./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésére tett javaslatot az
alábbiak szerint és az l. mellékletben részletezettek szerint elfogadják:
a.) A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi bevétele
38.286.626 forint
Ebből költségvetési bevétel
1.263.120 forint
melyből működési költségvetési bevétel
1.263.120 forint
felhalmozási költségvetési bevétel
0 forint
finanszírozási bevétel
37.023.506 forint
b.) Az Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadása
38.286.626 forint
Ebből költségvetési kiadás
38.286.626 forint
melyből működési költségvetési kiadás
37.460.626 forint
felhalmozási költségvetési kiadás
826.000 forint
finanszírozási kiadás
0 forint
c.) A személyi juttatások előirányzata 38.650.-Ft illetményalappal került megtervezésre,
tartalmaz továbbá 15 % illetménykiegészítést, 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 2018. évi költségvetésben finanszírozott létszámkerete
7,83 fő:
8 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő az alábbiak szerint:
- 1 fő jegyző,
- 1 fő aljegyző,
- 6 fő köztisztviselő
1 fő részmunkaidőben (napi 6 órában) foglalkoztatott hivatalsegéd január 31-ig,
1 fő részmunkaidőben (heti 5 órában) foglalkoztatott műszaki ügyintéző.
2./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Palotás Község Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló rendeletben egy címet alkot.
Határidő: 2018. február 15.
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 sk
polgármester

Nagy Attiláné sk
polgármester

dr. Tóth Gabriella sk
jegyző
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Kovács Ottó Béla sk
polgármester

