Jegyzőkönyv

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Máriakálnok Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, Püski Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 7-én 17.00 órai kezdettel – Máriakálnokon, az Önkormányzat
épületében (Rákóczi utca 6.) - megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak:
Halászi Község Önkormányzata részéről: Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila
alpolgármester, Mák Ferenc, Kovátsits Attila, Burján Tamás, Stark Ernő képviselők;
Máriakálnok Község Önkormányzata részéről: Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester,
Ruzsa István János alpolgármester, Frauhammer József, Giczi László, Hochleitnerné Lakner
Ágnes Márta, Bencsik Tibor, Komka Tamás István képviselők;
Püski Község Önkormányzata részéről: Makai Jenő polgármester, Bertalan Imre
alpolgármester, Gonda Jánosné, Makai Lajos, Mátyus Balázs képviselő;
A Közös Önkormányzati Hivatal részéről: dr. Kránitz Péter jegyző, Nagy Szilvia
jegyzőkönyvvezető.
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Halászi
Képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő, a Máriakálnoki Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő, a
Püski Képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt
megnyitja, majd javaslatot tesz a napirendre, melyet a Képviselő-testületek – vita nélkül és
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadtak el:
A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA
A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester: Tisztelettel köszöntöm Halászi, Máriakálnok,
Püski települések közös, együttes ülésén a résztvevőket, polgármester urakat, jegyző urat, a
képviselő-testületek tagjait és a jegyzőkönyvvezetőt. Örülök, hogy Máriakálnokon
találkozhattunk. Átadom a szót Majthényi Tamás polgármester úrnak.
Majthényi Tamás polgármester: Köszönjük szépen, hogy ilyen szép helyre jöhettünk. Én is
szeretettel köszöntök mindenkit a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal mai, máriakálnoki
ülésén. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Átadom a szót jegyző úrnak.
dr. Kránitz Péter: Köszönöm. Én nem szeretnék különösebbet hozzátenni a napirendi
ponthoz, hiszen mindent leírtam, amit fontosnak gondoltam. A finanszírozási rendszer

teljesen megváltozott. A Hivatalra annyi pénzt kaptunk, amennyit az első oldalon lévő
táblázatban az állami támogatás címszó alatt láthatnak. Saját erő alatt az szerepel, amit az
állam szerint az önkormányzatnak kell ehhez hozzátenni. Úgy igyekeztünk tervezni, hogy
kijöjjünk az állami támogatásból. Viszont a Hivatalok dologi kiadásai továbbra sem lennének
bevonva a közösbe. Minden Önkormányzat külön-külön fizetné a Hivatal költségeit. Több
alkalommal ültünk le egyeztetni a polgármester asszonnyal és urakkal. A végeredményt
tartják a kezükben. Ha valakinek kérdése van, igyekszem válaszolni rá. Köszönöm.
Majthényi Tamás polgármester: Várjuk az észrevételeket, kérdéseket, hozzászólásokat.
Mák Ferenc: Ki kap útiköltség térítést?
dr. Kránitz Péter: A bejárósok kapnak, tehát akinek nem ott van a lakóhelye, ahol a
munkáját végzi. Ilyen például Kiss Bernadett Darnózseliről, illetve Grósz Adrienn
Bezenyéről. Az autó után 9.- Ft-ot fizetünk, akkor, ha a tömegközlekedési lehetőség nem
megfelelő. A bérletnek a 80 %-át finanszírozzuk, a jogszabály előírása alapján.
Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester: Amióta elkészültek ezek a táblázatok, nem volt
Máriakálnokon testületi ülés. Korábban arról volt szó, hogy Máriakálnokon egy héten egyszer
lesz a gazdálkodó. A máriakálnoki képviselőknek szeretném mondani, hogy végül úgy
egyeztünk meg a másik két község polgármesterével, hogy Kiss Bernadett minden második
héten, egész héten Máriakálnokon lesz, mert a munkamenet és az átláthatóság megkívánja. Az
államtól kapott finanszírozásunk lehetővé teszi Betti bérének a kifizetését. Sőt, mint látható
maradvány is marad, hiszen a jelenleg GYES-en lévő Némethné Szelle Veronika bére is
tervezésre került, szerepel a finanszírozásban. Ezért van Kiss Bernadett nagyobb részt
Máriakálnokra tervezve, a fizetése itt kerül elszámolásra, gyakorlatilag Veronika helyett.
Giczi László: Köszönjük az előkészítő munkát. Egyetértünk vele.
Majthényi Tamás polgármester: Van még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom az előterjesztés alapján a határozati javaslatokat.
Először a megállapodás módosításártól kell dönteni, azután pedig a költségvetés
elfogadásáról. Ki szavaz igennel?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
2/2013. (II. 7.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös
Önkormányzati Hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló, Halászin, 2012.
december 19-én megkötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
A megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.) A hivatal működési költségeivel kapcsolatos szabályok
A hivatal várható éves kiadásairól és bevételeiről a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően költségvetést kell készíteni.
A költségvetés kiadási oldalán tervezni kell:

- a jegyző, a köztisztviselők és az ügykezelő személyi kiadásait, egyéb juttatásait,
továbbá ezek járulékait,
- azokat a hivatal működésével kapcsolatos, közös dologi kiadásokat, melyek
esetében takarékossági, vagy célszerűségi okból indokolt, hogy e kiadások ne
külön-külön az egyes önkormányzatoknál, hanem közösen, a hivatal
költségvetésénél jelentkezzenek (pl. közösen használt szoftverek licencdíjai,
képzések költségei, kiküldetések).
Azokat a dologi kiadásokat, melyek közvetlenül és jól elkülöníthetően az egyes
településeken jelentkeznek (pl. a székhely épületének, illetve a kirendeltség
épületeinek közüzemi költségei) az érintett önkormányzat saját költségvetésében
tervezi meg, és annak terhére viseli.
A bevételi oldal tervezése során az alábbiakat kell figyelembe venni:
- Az Mötv. 84.§ (4) bekezdése értelmében a hivatal működési költségét az állam
az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben,
és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban finanszírozza.
- Amennyiben a fenti bevétel nem nyújt fedezetet a költségvetésben szereplő
kiadásokra, akkor a költségvetésben rendelkezni kell arról, hogy kiadások és a
bevételek közötti különbözet összegét az érintett önkormányzatok milyen
arányban finanszírozzák.”
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
2/2013. (II. 7.) határozat
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös
Önkormányzati Hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló, Halászin, 2012.
december 19-én megkötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
A megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.) A hivatal működési költségeivel kapcsolatos szabályok
A hivatal várható éves kiadásairól és bevételeiről a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően költségvetést kell készíteni.
A költségvetés kiadási oldalán tervezni kell:
- a jegyző, a köztisztviselők és az ügykezelő személyi kiadásait, egyéb juttatásait,
továbbá ezek járulékait,
- azokat a hivatal működésével kapcsolatos, közös dologi kiadásokat, melyek
esetében takarékossági, vagy célszerűségi okból indokolt, hogy e kiadások ne
külön-külön az egyes önkormányzatoknál, hanem közösen, a hivatal
költségvetésénél jelentkezzenek (pl. közösen használt szoftverek licencdíjai,
képzések költségei, kiküldetések).
Azokat a dologi kiadásokat, melyek közvetlenül és jól elkülöníthetően az egyes
településeken jelentkeznek (pl. a székhely épületének, illetve a kirendeltség

épületeinek közüzemi költségei) az érintett önkormányzat saját költségvetésében
tervezi meg, és annak terhére viseli.
A bevételi oldal tervezése során az alábbiakat kell figyelembe venni:
- Az Mötv. 84.§ (4) bekezdése értelmében a hivatal működési költségét az állam
az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben,
és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban finanszírozza.
- Amennyiben a fenti bevétel nem nyújt fedezetet a költségvetésben szereplő
kiadásokra, akkor a költségvetésben rendelkezni kell arról, hogy kiadások és a
bevételek közötti különbözet összegét az érintett önkormányzatok milyen
arányban finanszírozzák.”
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
12/2013. (II.7.) határozat
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös
Önkormányzati Hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló, Halászin, 2012.
december 19-én megkötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
A megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.) A hivatal működési költségeivel kapcsolatos szabályok
A hivatal várható éves kiadásairól és bevételeiről a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően költségvetést kell készíteni.
A költségvetés kiadási oldalán tervezni kell:
- a jegyző, a köztisztviselők és az ügykezelő személyi kiadásait, egyéb juttatásait,
továbbá ezek járulékait,
- azokat a hivatal működésével kapcsolatos, közös dologi kiadásokat, melyek
esetében takarékossági, vagy célszerűségi okból indokolt, hogy e kiadások ne
külön-külön az egyes önkormányzatoknál, hanem közösen, a hivatal
költségvetésénél jelentkezzenek (pl. közösen használt szoftverek licencdíjai,
képzések költségei, kiküldetések).
Azokat a dologi kiadásokat, melyek közvetlenül és jól elkülöníthetően az egyes
településeken jelentkeznek (pl. a székhely épületének, illetve a kirendeltség
épületeinek közüzemi költségei) az érintett önkormányzat saját költségvetésében
tervezi meg, és annak terhére viseli.
A bevételi oldal tervezése során az alábbiakat kell figyelembe venni:
- Az Mötv. 84.§ (4) bekezdése értelmében a hivatal működési költségét az állam
az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben,
és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban finanszírozza.
- Amennyiben a fenti bevétel nem nyújt fedezetet a költségvetésben szereplő
kiadásokra, akkor a költségvetésben rendelkezni kell arról, hogy kiadások és a
bevételek közötti különbözet összegét az érintett önkormányzatok milyen
arányban finanszírozzák.”

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
3/2013. (II. 7.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
A költségvetés bevételi főösszege: 37.685.661,- Ft
A költségvetés kiadási főösszege: 37.685.661,- Ft
A bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja
be.
A személyi kiadásokat a 2. számú melléklet részletezi.
A közös dologi kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
A bevételeket és kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet
tartalmazza.
A Hivatal létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési előirányzatok módosításának jogát a képviselő-testületek
maguknak tartják fenn.
Az önkormányzatok között az elszámolás havi gyakorisággal, utólag történik.
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
3/2013. (II. 7.) határozat
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
A költségvetés bevételi főösszege: 37.685.661,- Ft
A költségvetés kiadási főösszege: 37.685.661,- Ft
A bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja
be.
A személyi kiadásokat a 2. számú melléklet részletezi.
A közös dologi kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
A bevételeket és kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet
tartalmazza.

A Hivatal létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési előirányzatok módosításának jogát a képviselő-testületek
maguknak tartják fenn.
Az önkormányzatok között az elszámolás havi gyakorisággal, utólag történik.
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
13/2013. (II.7.) határozat
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
A költségvetés bevételi főösszege: 37.685.661,- Ft
A költségvetés kiadási főösszege: 37.685.661,- Ft
A bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja
be.
A személyi kiadásokat a 2. számú melléklet részletezi.
A közös dologi kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
A bevételeket és kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet
tartalmazza.
A Hivatal létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési előirányzatok módosításának jogát a képviselő-testületek
maguknak tartják fenn.
Az önkormányzatok között az elszámolás havi gyakorisággal, utólag történik.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 17.15 órakor bezárta.
Kmf.
Majthényi Tamás
polgármester

Dr. Tóásóné Gáspár Emma
polgármester

Makai Jenő
polgármester

dr. Kránitz Péter
jegyző

