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Készült:  Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzata Képviselő- 

    testületének 2018. május 29-én megtartott nyilvános együttes testületi üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  
 

1./ Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése módosításának  
     megtárgyalása, elfogadása.     Palotás 40/2018.(V.29.) határozat 

                Előterjesztő:  Szabó Mihály polgármester        Kisbágyon 29/2018.(V.29.) határozat 
             Szarvasgede 28/2018.(V.29.) határozat 
 

2./ Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása,     
     elfogadása.                   Palotás 41/2018.(V.29.) határozat 

                Előterjesztő:  Szabó Mihály polgármester       Kisbágyon 30/2018.(V.29.) határozat 
                        Szarvasgede 29/2018.(V.29.) határozat 

  
 3./ Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló          
      megtárgyalása, elfogadása                 Palotás 42/2018.(V.29.) határozat 

                Előterjesztő:  dr. Tóth Gabriella jegyző          Kisbágyon 31/2018.(V.29.) határozat 
      Szarvasgede 30/2018.(V.29.) határozat 

  
4./ Egyebek 
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Palotás Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

7. számú nyílt ülési 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

7. számú nyílt ülési 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Szarvasgede Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

8. számú nyílt ülési 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E  
 
Készült:  Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzata Képviselő- 

    testületének 2018. május 29-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, Polonkai 
Katalin önkormányzati képviselők 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete: Nagy Attiláné polgármester, 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: 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 4 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 2017. évi költségvetése módosításának 
megtárgyalása, elfogadása 
2./ Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása, 
elfogadása 
3./ Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló         
megtárgyalása, elfogadása 
4./ Egyebek 
 



 3 

I. NAPIREND: 
 

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése módosításának 
megtárgyalása, elfogadása 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 

Szabó Mihály polgármester: Minden évben történnek olyan változások, normatíva, 
támogatások, pályázatok, melyeket át kell vezetni, ezek a költségvetés módosításával is járnak. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
Közös Hivatal költségvetés módosításának elfogadását. 
 
PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, KISBÁGYON 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, SZARVASGEDE Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 
elfogadja a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítását és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

40/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
29/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 
SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

28/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 
megtárgyalták a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 
módosítását és az alábbi határozatot hozzák: 
 
1./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése az alábbiak 

szerint módosul: 
A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 39 413 000 forintról 41 
783 000 forintra 
A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 39 413 000 forintról 41 
783 000 forintra módosul  
Az 1/a. melléklet, illetve az 1/b. mellékletben részletezettek szerint. 
 

2./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói finanszírozása 35 779 000 
forintról 37 367 000 forintra módosul. 

 
3./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítását Palotás 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő 2017. évi 
költségvetés módosításában szerepeltetni kell.  

 
           Határidő: értelemszerűen  
           Felelős: dr. Tóth Gabriella jegyző 
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II. NAPIREND: 
 

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása, 
elfogadása 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Szabó Mihály polgármester: Az elmúlt évekhez hasonlóan május 31-ig a zárszámadást el kell 
fogadnunk.  
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
Közös Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadását. 
 
PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, KISBÁGYON 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, SZARVASGEDE Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 
elfogadja a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

41/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
30/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 
SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

29/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 
 
 

Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 
megtárgyalták a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozzák: 
 
1./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolót 41 782 603 forint bevétellel, 40 620 497 forint 
kiadással az 1/a-1/b-1/c-1/d. mellékletekben részletezettek szerint elfogadják.  

 
2./ A három önkormányzat közötti elszámolási különbözet nem keletkezett, mivel a 

2017. évi maradvány teljes egészében a 2018. évi költségvetésben 
igénybevételre kerül. 
A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal maradványát 1 162 106 forinttal, az 
2/a melléklet szerint jóváhagyják, mely összeg a 2018. évi költségvetésében 
igénybevételre került.  
 

3./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi mérlegét az 2/b melléklet, 
eredmény-kimutatását a 2/c melléklet, vagyonleltárát a 2/d melléklet 
tartalmazza. 

 
4./ A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 

maradvány összege Palotás Önkormányzat zárszámadási rendeletében egy címet 
alkot. 

 
           Határidő: önkormányzati zárszámadási rendelet  
           Felelős: dr. Tóth Gabriella 

                  jegyző 
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III. NAPIREND: 
 

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló         
megtárgyalása, elfogadása 

(beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Igyekeztem összefoglalni röviden a Hivatal által végzett 
tevékenységet, bár szerintem ez a sokrétűségre tekintettel összefoglalhatatlan és ez írásban 
nagyon nehéz. Az ügyfélfogadáson és ezen túlmenően óriási munkát jelent a Hivatal számára a 
beszámolóban részletezett pályázatok, az azokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatok 
elvégzése, illetve ezen pályázatok beadásából, megnyeréséből, támogatási szerződés 
megkötéséből, időközi kifizetési kérelmek, záró kifizetési kérelmek, majd projekt fenntartási 
jelentések és záró projekt fenntartási jelentések és azok helyszíni ellenőrzése. 2017. évben 
mindezt a feladatot velem együtt 8 fővel láttuk el, a 2018. év ehhez képest nehezítette 
feladatunkat, ugyanis személyi változások következtében jelen pillanatban velem együtt 7 
fővel dolgozunk, amely azt gondolom a három településhez képest nem mondható túl soknak. 
Én csak köszönni tudom az itt dolgozó valamennyi kollégának, hogy a garantált 
bérminimumért cserébe ezt a maximumot nyújtják. Kérem a képviselő-testületek további 
támogatását ahhoz, hogy a hivatal így együtt maradhasson, dolgozhasson, mert mindannyian a 
legjobb tudásunk szerint próbáljuk mindhárom önkormányzat érdekeit képviselni és a 
feladatokat ellátni. 
 
A testületi ülésre megérkezik Krekács Istvánné, így a palotási képviselők száma 7 főre 
módosul. 
 
Kovács Ottó Béla polgármester: Szeretném megerősíteni és kihangsúlyozni a Jegyző 
Asszony gondolatainak azon részét, hogy köszöni az apparátus tagjainak a munkáját. Mint az 
egyik település polgármestere, napi munkakapcsolatból adódóan én is látom a pénzügyi és 
közfoglalkoztatással kapcsolatos teendők mennyiségét, bonyolultságát és azt is látom, hogy 
mindig mindenki dolgozik, el van foglalva a feladataival, valóban köszönet illeti az apparátus 
dolgozóit. A testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése sem kevés munka, pláne, 
hogy ha hiányzik egy jól működő csapatból néhány ember. Bizony nagyon várjuk azt, hogy a 
munkájukat anyagilag is jobban el lehessen ismerni. Szarvasgede Képviselő-testülete nevében 
én is köszönetemet és elismerésemet fejezem ki az apparátus felé. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Köszönöm Jegyző Asszonynak és a Hivatal valamennyi 
dolgozójának az áldozatkész munkát. A pályázatok kezelésében is olyan pontos munkát 
végeznek, hogy soha nem mulasztottunk hiánypótlást, emiatt egy pályázati forrás elérése sem 
hiúsult meg. Próbálunk mi is minden támogatást megadni, hogy ne szegje senki kedvét ez a 
méltatlan és alacsony bérezés, ami a hivatalok működését veszélyeztetheti. Kisbágyon 
Képviselő-testülete és a település egész lakossága nevében köszönjük a Hivatal munkáját. 
 
Dúzsné Szita Mária képviselő: Egyetértek én is a két polgármesterrel és tényleg csak a 
legnagyobb köszönetemet tudom kifejezni. Viszont, ahogy elhangzott hány fővel, milyen 
jellegű munkát lát el a Hivatal, azt is felveti, hogy nagyon sok ki nem adott szabadság van bent 
a Közös Hivatalnál, arra kérek minden Önkormányzatot gondolkodjunk el azon, hogy mit lehet 
tenni ebben a helyzetben, mert úgy gondolom hosszú távon ezt a megfeszített munkát nem 
lehet végezni. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Valóban minden köztisztviselőnek nagyon sok szabadsága van 
még bent, én is arra kérem a három képviselő-testületet gondolkodjunk el azon, hogy egy része 
legalább megváltásra kerülhessen, mert ez kiadhatatlan mennyiség, nemcsak az ügyfélfogadás 
miatt, hanem a határidős feladatok miatt is. Bár a Közös Hivatal költségvetésében anyagilag 
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nincs lehetőség a szabadság megváltására, mert épphogy nullásra ki tudtuk hozni, ugyanakkor 
törvényileg jár a dolgozóinknak.. 
 
Kovács Ottó Béla polgármester: Érintettük ezt a kérdéskört, olyan értelemben, hogy nézzünk 
a jövőbe is. Ha stratégiai szemléletkörűen gondolkodunk, akkor itt a munkatársak létszámát és 
felkészültségét is illetően, meg kell alapozni a jövőt, a jelenlegieket megtartani.  
 
Szabó Mihály polgármester: Összességében a nagy részét elmondta mindenki, de én nap, 
mint nap tapasztalom a feszített munkatempót, hallom más önkormányzatoktól, hogy mennyi 
bírságot fizetnek, mert nem tudják a határidőket teljesíteni, pedig ott teljes létszámmal 
dolgoznak. Ezért is felértékelődik a mi Hivatalunk dolgozóinak a teljesítménye, mert tényleg 
csökkentett létszámmal végzik a munkát. A létszámkérdéssel, már a jövő évi költségvetés 
készítésénél foglalkoznunk kell, mert a feladat mindig csak több lesz. Nekünk a polgármester 
kollégákkal, kellemetlen, hogy mégis csak ezt a bért tudjuk folyósítani a dolgozóink számára. 
Bízunk benne, hogy valamilyen pozitív elmozdulás lesz a bérek tekintetében.  Óriási dicséret, 
hogy ilyen csökkentett létszámmal ilyen jó munkát végeznek, hogy az ország legjobb 300 
hivatala közé bekerültünk. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Kaptunk egy pályázati lehetőséget, ugyanis létezik egy olyan, 
hogy Jó adatszolgáltatást nyújtó önkormányzatok számára kiírt pályázat, melyre évente 
kevesebb mint 300 önkormányzatot hívnak meg. Az idei évben Palotás Község 
Önkormányzata is bekerült ebbe a körbe, ugyanis az adatszolgáltatásainak, beszámolóink 
jogszabályi határidőn belül jóváhagyottá váltak. Már az a lehetőség, hogy 3200 
önkormányzatból mi ezzel a létszámmal letettünk annyit az asztalra, hogy ebbe a körbe 
bekerülhettünk, büszkék lehetünk erre a Hivatalra.  
 
Szabó Mihály polgármester: A képviselő-testületeknek mindenképpen át kell gondolni, 
hogyan tovább és hogyan lehet elismerni azt a munkát, amit már régen el kellett volna ismerni 
kormányzati szinten. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
Közös Hivatal 2017. évi beszámolójának elfogadását. 
 
PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, KISBÁGYON 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, SZARVASGEDE Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 
elfogadja a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolóját és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

42/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
31/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
30/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 
Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 
a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadták. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: dr. Tóth Gabriella jegyző 
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A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, Palotás község 
polgármestere megköszöni a képviselők részvételét, az együttes ülést bezárja. 
 
 
 
                Szabó Mihály sk       Nagy Attiláné sk          Kovács Ottó Béla sk 
                 polgármester                           polgármester                                 polgármester 

 
 
 

dr. Tóth Gabriella sk 
jegyző 


