JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében Hangony Községi
Önkormányzat Képviselő – Testülete, Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő –
Testülete, valamint Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete 2019.
február 13. napján 14.00 órától megtartott együttes ülésén.
Jelen vannak:
Hangony Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete tagjai:
Kovács Szilárd

polgármester

Varga Szabolcs

alpolgármester

Tiszáné Tanicsár Mária

települési képviselő

Bartók László

települési képviselő

Bartók Péter

települési képviselő

Kovács Róbert

települési képviselő

Szilágyi István

települési képviselő

Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete tagjai:
Elek István

polgármester

Holló Jánosné

alpolgármester

Bodnár Attila

települési képviselő

Elek János

települési képviselő

Távolmaradt: Medve Róbert települési képviselő, aki távolmaradását előzetesen jelezte a
polgármester felé.
Kissikátor Község Képviselő - Testület tagjai:
Kocsik László

polgármester

Kocsik Bertalan

alpolgármester

Kovács László

települési képviselő

Távolmaradt: Maruzsi János és Molnár Tibor települési képviselők, akik távolmaradásukat
előzetesen jelezték a polgármester felé.
Meghívottak:

Dr. Sallai Attila

jogi tanácsadó, Hangony Községi Önkormányzat

Távol maradt meghívottak:
Dr. Sallai Attila

jogi tanácsadó, Hangony Községi Önkormányzat

Az együttes képviselő - testületi ülésen jelen van továbbá Henyecz Sándorné jegyző és
Molnár Imre jegyzőkönyvvezető.
Kovács Szilárd polgármester 14.00 órakor megnyitja az ülést, köszönti az együttes
testületi ülésen megjelenteket, üdvözli Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő –
Testületét, valamint Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő – Testületét.
Megállapítja, hogy Hangony Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete
határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 fő jelen van.
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Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete határozatképes, mivel 5
képviselőből 4 fő jelen van.
Kocsik László polgármester üdvözli a megjelenteket, ezt követően megállapítja, hogy
Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete határozatképes, mivel 5 fő
képviselőből 3 képviselő jelen van.
Kovács Szilárd polgármester ezt követően ismerteti az ülésre a javasolt napirendi
pontokra vonatkozó javaslatát.
1./ Javaslat a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
elfogadására
előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző
2./ Beszámoló a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző
3./ Javaslat a képviselő – testületek hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésről szóló rendeleteinek módosítására
előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző
4./ Indítványok, javaslatok, aktuális feladatok
A napirendekre vonatkozó javaslatát a képviselők egyöntetűen elfogadják az alábbiak
szerint:
1./ Javaslat a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
elfogadására
előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző
2./ Beszámoló a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző
3./ Javaslat a képviselő – testületek hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésről szóló rendeleteinek módosítására
előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző
4./ Indítványok, javaslatok, aktuális feladatok
Ezt követően rátérnek a tárgyalt napirendi pontokra.

1./ Javaslat a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
elfogadására
Henyecz Sándorné jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal 2019. évi
költségvetéséről készült határozati javaslatot a képviselők előzetesen megkapták, kéri a
polgármestereket és a képviselőket, tegyék meg javaslataikat, mondják el véleményüket
azzal kapcsolatban.
Mivel a közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésével kapcsolatosan vélemény,
észrevétel nem hangzik el, Kovács Szilárd polgármester szavazásra kéri fel a Hangony
Községi Önkormányzat Képviselő – Testületét az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat alapján.

-3A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő. 7 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza.
Hangony Község Önkormányzat Képviselő – Testülete
14/2019. (II.13.) határozata
A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a
1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeinek főösszegét 42.265.628.-Ft-ban
állapítja meg.
A megállapított bevételi fő összeg:
Irányító szervi támogatás:
2018. évi maradvány

40.349.800.-Ft
1.870.628.-Ft
42.265.628.-Ft

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadások fő összegét 42.265.628.-Ft-ban
állapítja meg.
A megállapított kiadási főösszeg részletezése:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:

Kiadások részletezése:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:
Céljuttatás:
Helyettesítés:
Jutalom:
Béren kívüli juttatás:
Közlekedési költségtérítés:
Egyéb költségtérítés:
Külső személyi juttatások:
Személyi juttatás:

33.417.000.-Ft
6.907.830.-Ft
1.940.798.-Ft
42.265.628 Ft

29.580.000.-Ft
50.000.-Ft
600.000.-Ft
800.000.-Ft
1.487.900.-Ft
600.000.-Ft
200.000.-Ft
100.000.-Ft
33.417.000.-Ft

Szociális hozzájárulási adó:
Munkáltató által fizetett SZJA
Munkaadói járulék:

6.669.780.-Ft
238.050.-Ft
6.907.830.-Ft

Szakmai anyagok:
Szolgáltatási kiadások:
Kiküldetés kiadásai:
Vásárolt ÁFA
Dologi kiadások:

80.000.-Ft
1.598.000.-Ft
40.000.-Ft
222.798.-Ft
1.940.798.-Ft

3. A közös önkormányzati hivatal létszámát a képviselő - testület 2019. évre 10 főben
állapítja meg, továbbá a közös önkormányzati hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás
mértékét 200 ezer Ft-ban határozza meg.
4. A fel nem használt személyi juttatások előirányzatát a jegyző a polgármesterek
egyetértésével jutalmazásra használhatja fel.

-45. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének forrása:
a) A megállapított bevételi főösszegen belül az irányítószervi támogatás forrása az
önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely normatívát 2019. évben
Hangony Község Önkormányzata kap meg.
b) 2018. évi maradvány
6. A képviselő - testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a
2019. évi költségvetési évben gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Henyecz Sándorné jegyző
Elek István polgármester szavazásra kéri fel Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő – Testületét a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
tárgyában.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő. 4 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza.
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete
13/2019. (II.13.) határozata
A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a
1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeinek főösszegét 42.265.628.-Ft-ban
állapítja meg.
A megállapított bevételi fő összeg:
Irányító szervi támogatás:
2018. évi maradvány

40.349.800.-Ft
1.870.628.-Ft
42.265.628.-Ft

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadások fő összegét 42.265.628.-Ft-ban
állapítja meg.
A megállapított kiadási főösszeg részletezése:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:

Kiadások részletezése:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:
Céljuttatás:
Helyettesítés:
Jutalom:
Béren kívüli juttatás:
Közlekedési költségtérítés:
Egyéb költségtérítés:
Külső személyi juttatások:
Személyi juttatás:

33.417.000.-Ft
6.907.830.-Ft
1.940.798.-Ft
42.265.628 Ft

29.580.000.-Ft
50.000.-Ft
600.000.-Ft
800.000.-Ft
1.487.900.-Ft
600.000.-Ft
200.000.-Ft
100.000.-Ft
33.417.000.-Ft
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Munkáltató által fizetett SZJA
Munkaadói járulék:

6.669.780.-Ft
238.050.-Ft
6.907.830.-Ft

Szakmai anyagok:
Szolgáltatási kiadások:
Kiküldetés kiadásai:
Vásárolt ÁFA
Dologi kiadások:

80.000.-Ft
1.598.000.-Ft
40.000.-Ft
222.798.-Ft
1.940.798.-Ft

3. A közös önkormányzati hivatal létszámát a képviselő - testület 2019. évre 10 főben
állapítja meg, továbbá a közös önkormányzati hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás
mértékét 200 ezer Ft-ban határozza meg.
4. A fel nem használt személyi juttatások előirányzatát a jegyző a polgármesterek
egyetértésével jutalmazásra használhatja fel.
5. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének forrása:
a) A megállapított bevételi főösszegen belül az irányítószervi támogatás forrása az
önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely normatívát 2019. évben
Hangony Község Önkormányzata kap meg.
b) 2018. évi maradvány
6. A képviselő - testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a
2019. évi költségvetési évben gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Henyecz Sándorné jegyző
Kocsik László polgármester szavazásra kéri fel Kissikátor Község Önkormányzatának
Képviselő – Testületét a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
tárgyában.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 3 fő. 3 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza.
Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete
8/2019. (II.13.) határozata
A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a
1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeinek főösszegét 42.265.628.-Ft-ban
állapítja meg.
A megállapított bevételi fő összeg:
Irányító szervi támogatás:
2018. évi maradvány

40.349.800.-Ft
1.870.628.-Ft
42.265.628.-Ft

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadások fő összegét 42.265.628.-Ft-ban
állapítja meg.
A megállapított kiadási főösszeg részletezése:
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Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:

Kiadások részletezése:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:
Céljuttatás:
Helyettesítés:
Jutalom:
Béren kívüli juttatás:
Közlekedési költségtérítés:
Egyéb költségtérítés:
Külső személyi juttatások:
Személyi juttatás:

33.417.000.-Ft
6.907.830.-Ft
1.940.798.-Ft
42.265.628 Ft

29.580.000.-Ft
50.000.-Ft
600.000.-Ft
800.000.-Ft
1.487.900.-Ft
600.000.-Ft
200.000.-Ft
100.000.-Ft
33.417.000.-Ft

Szociális hozzájárulási adó:
Munkáltató által fizetett SZJA
Munkaadói járulék:

6.669.780.-Ft
238.050.-Ft
6.907.830.-Ft

Szakmai anyagok:
Szolgáltatási kiadások:
Kiküldetés kiadásai:
Vásárolt ÁFA
Dologi kiadások:

80.000.-Ft
1.598.000.-Ft
40.000.-Ft
222.798.-Ft
1.940.798.-Ft

3. A közös önkormányzati hivatal létszámát a képviselő - testület 2019. évre 10 főben
állapítja meg, továbbá a közös önkormányzati hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás
mértékét 200 ezer Ft-ban határozza meg.
4. A fel nem használt személyi juttatások előirányzatát a jegyző a polgármesterek
egyetértésével jutalmazásra használhatja fel.
5. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének forrása:
a) A megállapított bevételi főösszegen belül az irányítószervi támogatás forrása az
önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely normatívát 2019. évben
Hangony Község Önkormányzata kap meg.
b) 2018. évi maradvány
6. A képviselő - testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a
2019. évi költségvetési évben gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Henyecz Sándorné jegyző

2./ Beszámoló a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Henyecz Sándorné jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal 2018. évi
tevékenységéről készült szöveges beszámolót a képviselők előzetesen megkapták.
Köszönetét fejezi ki a képviselő – testületek tagjainak, amiért az önkormányzati hivatal
zavartalan működése érdekében minden technikai feltételt és közfoglalkoztatotti munkaerőt
biztosítottak.
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tegyék meg javaslataikat a közös önkormányzati hivatal 2018. évi tevékenységéről készült
beszámolóval kapcsolatban.
Mivel a beszámolóval kapcsolatosan vélemény, észrevétel nem hangzik el, Kovács Szilárd
polgármester szavazásra kéri fel a testület tagjait, az alábbi döntési javaslat szerint:
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy a Hangonyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, melyet a
jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmaz.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő. 7 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza.
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete
15/2019. (II.13.) határozata
A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről készült
beszámoló
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy a Hangonyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, melyet a
jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmaz.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilárd polgármester

Elek István polgármester szavazásra kéri fel Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő – Testületét a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
készült beszámoló tárgyában.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő. 4 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza.
Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testülete
14/2019. (II.13.) határozata
A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről készült
beszámoló
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete döntése, hogy a Hangonyi
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja,
melyet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmaz.
Határidő: azonnal
Felelős: Elek István polgármester

Kocsik László polgármester szavazásra kéri fel Kissikátor Község Önkormányzatának
Képviselő – Testületét a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
készült beszámoló tárgyában.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 3 fő. 3 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza.
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9/2019. (II.13.) határozata
A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről készült
beszámoló
Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete döntése, hogy a Hangonyi
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja,
melyet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmaz.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsik László polgármester

3./ Javaslat a képviselő – testületek hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn
kívüli házasságkötésről szóló rendeleteinek módosítására
Henyecz Sándorné jegyző elmondja, hogy a képviselők részére előzetesen megküldött
előterjesztés tartalmazza a házasulandó felek által fizetendő díjakra, valamint a
házasságkötések alkalmával közreműködő anyakönyvvezetők számára adott juttatásokra
vonatkozó javaslatot. Az anyakönyvi tárgyú rendelet-tervezet az előterjesztéssel együtt a
testületi tagok előzetesen megkapták.
A rendelet-tervezet ismertetését követően Kovács Szilárd polgármester
képviselőket, mondják el véleményeiket, tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket.

kéri

a

Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan hozzászólás, vélemény nem hangzik el, Kovács
Szilárd polgármester szavazásra kéri fel a testületi tagokat.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő. 7 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi rendeletet alkotja.
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 3/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésről módosításáról
(a jegyzőkönyv 2. melléklete)
Elek István polgármester szavazásra kéri fel Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő – Testületét az anyakönyvi tárgyú rendelet módosítása tárgyában.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő. 4 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi rendeletet alkotja.
Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testületének
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testületének 3/2017. (II.25.)
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésről módosításáról
(a jegyzőkönyv 3. melléklete)

-9Kocsik László polgármester szavazásra kéri fel Kissikátor Község Önkormányzatának
Képviselő – Testületét az anyakönyvi tárgyú rendelet módosítása tárgyában.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 3 fő. 3 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi rendeletet alkotja.
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testületének
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
a Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testületének 2/2017. (III.1.)
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésről módosításáról
(a jegyzőkönyv 4. melléklete)
4./ Indítványok, javaslatok, aktuális feladatok
a)

Kiegyenlítő bérrendezési alapból
adatszolgáltatás hiánypótlása

nyújtható

támogatás

tárgyában

benyújtott

Kovács Szilárd polgármester elmondja, hogy a képviselő – testületek 2019. január 23.
napján tartott együttes ülésükön döntöttek arról, hogy támogatási igényt nyújtanak be a
belügyminiszter által Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására hirdetett
pályázatán. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel a képviselő – testületeket,
mely szerint határozataikban rendelkezniük kell arról is, hogy az önkormányzatok a
költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot alkalmazták 2018. július 1. napján.
Ennek értelmében javasolja a határozatok felülvizsgálatát és esetleges javítását. Kéri a
képviselőket, tegyék meg javaslataikat, mondják el véleményüket a fenti támogatási igény
hiánypótlásával kapcsolatban.
Mivel a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás hiánypótlásával kapcsolatosan vélemény,
észrevétel nem hangzik el, Kovács Szilárd polgármester szavazásra kéri fel a Hangony
Község Önkormányzatának Képviselő – Testületét az alábbi döntési javaslat szerint:
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy a Magyarország 2019.
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pontja szerinti
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázat benyújtásához elfogadott 1/2019.
(I.23.) határozatát kiegészíti az alábbiakkal:
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete döntése, hogy kinyilvánítja: 2018.
július 1. napján a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a
költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot, 38.650.-Ft-ot alkalmazta
illetményalapként.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő. 7 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza.
Hangony Község Önkormányzat Képviselő – Testülete
16/2019. (II.13.) határozata
a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása tárgyú 1/2019. (I.23.) határozat
kiegészítése

- 10 Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy a Magyarország 2019.
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pontja szerinti
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázat benyújtásához elfogadott 1/2019.
(I.23.) határozatát kiegészíti az alábbiakkal:
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete döntése, hogy kinyilvánítja: 2018.
július 1. napján a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a
költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot, 38.650.-Ft-ot alkalmazta
illetményalapként.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Béla Szilárd polgármester
Elek István polgármester szavazásra kéri fel Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő – Testületét a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás hiánypótlásának
tárgyában.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő. 4 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza.
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete
15/2019. (II.13.) határozata
a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása tárgyú 2/2019. (I.23.) határozat
kiegészítése
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete döntése, hogy a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pontja
szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázat benyújtásához elfogadott
2/2019. (I.23.) határozatát kiegészíti az alábbiakkal:
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete döntése, hogy kinyilvánítja:
2018. július 1. napján a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a
költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot, 38.650.-Ft-ot alkalmazta
illetményalapként.
Határidő: azonnal
Felelős: Elek István polgármester
Kocsik László polgármester szavazásra kéri fel Kissikátor Község Önkormányzatának
Képviselő – Testületét a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás hiánypótlásának
tárgyában.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 3 fő. 3 igen szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza.
Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete
10/2019. (II.13.) határozata
a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása tárgyú 1/2019. (I.23.) határozat
kiegészítése
Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete döntése, hogy a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pontja
szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázat benyújtásához elfogadott
1/2019. (I.23.) határozatát kiegészíti az alábbiakkal:

Beszámoló a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót
terjesztem a képviselő-testület elé.
A közös önkormányzati hivatalt 2013. március 1-től
működtetik a közös
önkormányzati hivatalt létrehozó képviselő-testületek.
A Közös Önkormányzati Hivatal feladata az önkormányzatok képviselő-testületei,
bizottságai és polgármesterei munkájának segítése, az önkormányzati hatósági
feladatokat, valamint a központi jogszabályok által meghatározott hatósági és egyéb
feladatok ellátása.
A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évben 10 fővel végezte munkáját, a létrehozó
megállapodás szerinti településenkénti bontásban. A kolléganők változatlanul
kapcsolt munkakörben látják el feladataikat, ami jelentős terhet ró rájuk szerteágazó
munkavégzés miatt.
Az előző évek beszámolóihoz hasonlóan tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy a
közös önkormányzati hivatal dolgozói minden részfeladat ellátásához megfelelő
iskolai képzettséggel nem rendelkeznek, de sok éves tapasztalatuk és szorgalmuk
mindezt pótolja. A kötelező továbbképzéseken is bővítik ismereteiket, a négy éves
képzési ciklusokban. A köztisztviselők valamennyien eleget tettek továbbképzési
kötelezettségüknek.
Az önkormányzati jellegű feladataink körébe tartoznak a testületi ülések előkészítése,
azok lebonyolítása és a hozott döntések végrehajtása. Számszerűsítve ezek az
alábbiak voltak.
Hangony:
Testületi ülések száma:
Bizottsági ülések száma:
Nemzetiségi ülések száma:

20
1
6

határozat: 132
határozat:
1
határozat: 8

rendelet: 9

Domaháza:
Testületi ülések száma:
Bizottsági ülések száma:
Nemzetiségi ülések száma:

14
1
4

határozat:
határozat:
határozat:

rendelet: 10

Kissikátor:
Testületi ülések száma:
Bizottsági ülések száma:

17
1

határozat: 101
határozat: 1

163
1
14

Együttes ülések száma: 2
A következőkben rátérnék az iktatott ügyiratforgalom bemutatására:
Hangony:
Főszám:
2069
Alszám:
3614
Domaháza:
Főszám:
1420
Alszám:
5038
Kissikátor:
Főszám:
556
Alszám:
1199

rendelet: 9

A fentiekből megállapíthatjuk, hogy a szükséges számú képviselő-testületi ülések
megtartásra kerültek, a határidők megtartásával.
2018. évben sor került az országgyűlési választások lebonyolítására is, melyben
minden dolgozó tevékenyen kivette részét a mindennapi munkája mellett.
Fellebbezés 2018. évben nem érkezett határozatainkkal szemben.
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzéseire változatlanul sor került
2018. évben is. Az ellenőrzéseket követően intézkedési tervek készültek, melyeket a
képviselő-testületek elé terjesztettünk valamint a hiányosságok felszámolása
érdekében az intézkedés megtörtént.
További ellenőrzések a pályázatokhoz projekt lezárás, illetve előzetes felmerés
kapcsán fordultak elő. Az előző évekhez hasonlóan a Földhivatal munkatársai
ellenőrizték a Takarnet rendszer jogszerű alkalmazását, valamint a felettes hatóság a
szociális étkezés biztosítását ellenőrizte. A Magyar Államkincstár normatíva
elszámolás tárgyában ellenőrzött. A BAZ Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Osztálya a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó ellenőrzését tartotta meg.
Változatlanul meg kell állapítanunk, hogy a pénzügyi, gazdálkodási és szociális
területen tevékenykedő ügyintézők leterheltségét tovább növelte 2018-ban is, hogy
nagyszámban foglalkoztatnak közfoglalkoztatott munkaerőt az önkormányzatok.
A nyári gyermekétkeztetés biztosítása, a szociális tűzifa juttatás, vagy a lakhatási
támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése szintén rendszeres feladatot
ad az ügyintézőknek.
Továbbra is meg kell állapítanom, hogy munkánk szerteágazó, bonyolult és
felelősségteljes. A feladatellátáshoz kötelezetően használandó programokat a
köztisztviselők megismerték, biztonsággal alkalmazzák.
Itt ki kell megemlítenem, hogy a 2017. év utolsó hónapjaiban beindult ASP rendszer
használatát elsajátították az ügyintézők, azt mára már biztonsággal kezelik.
A köztisztviselők nevében végezetül megköszönöm a képviselő-testületek és
polgármesterek támogatását, hogy igyekeztek munkavégzésünk feltételeit
megteremteni. A köztisztviselők helytállását innen is köszönöm.
Kérem beszámolóm elfogadását.
Hangony, 2019. február 8.
Henyecz Sándorné sk.
jegyző

Hangony Kcizsé gi Onkormányzat Ké pvisel - Testiileté nek
112019. (lI.14) cinkormányzati rendetete a
Hangony K<izsé gi Onkormányzat Ké pvisel - Testlileté nek
3 12017. (X.23.) cinkorm ányzati rendelete
a hivatali helyisé gen, valamint hivatali munkaid n kí viili házasságkcité sr
módosí tásáróI

l

Hangony Kozsé gi Önkorm ányzat Ké pvisel - Testülete az anyakonyvi eljárásról szól 2O1O.
felhatalm azás alapján, Magyarország
alaptorvé nye 32. cikk (1) bekezdé se a) pontjajában meghatározott feladatkoré ben eljárva
Hangony Kozsé gi Önkormányzat Ké pvise! - Testuleté nek 312017. (l!.23) onkormányzati
rendelete
hivatali helyisé gen, valamint hivatali munkaid n kí vuli házasságkoté sr l
módosí tásáról a kovetkez ket rendeli el.

é vi l. torvé ny 96. a) é s b) pontjában kapott

a

1.

Hangony Kozsé gi Önkormányzat Ké pvisel - Testuleté nek 312017. (I1.23.) onkormányzati
rendelete a hivatali helyisé gen, vaIamint hivatali munkaid n kí vuli házasságkoté srol 4.
helyé be a kovetkez rendelkezé s lé p:
(1) A hivatali helyisé gben a hivatali munkaid n kí vül torté n házasságkoté s lebonyolí tásának
szolgáltatási dua 10.000 Ft + áfa, mely a tárgyi é s szemé lyi felté telek biztosí tását

tartalmazza.

A

(2)
hivatali helyisé gen kí vuli, hivatali munkald ben torté nó házasságkoté s
lebonyolí tásának szolgáltatási dí ja 15.000 Ft + áfa.
(3) A hivatali helyisé gen kí vuli é s a hivatali munkaid n kí vuli házasságkoté s lebonyolí tásának
szolgáltatási dí ja 30.000 Ft + áfa.
2.

Hangony Kozsé gi Önkormányzat Ké pvisel - Testuleté nek 312017. (t1,23.) onkormányzati
rendelete a hivatali helyisé gen, valamint hivatali munkaid n kí vuli házasságkoté sr l 6.
helyé be a kovetkez rendelkezé s lé p:

A

házasságkoté sen kozrem kodo anyakonywezet t választása szerint a kozszolgálati
tisztviselókr l szóló 2011. é vi CXCIX. torvé nyben meghatározott szabadid helyett
esemé nyenké nt
a) a hivatali helyisé gben hivatali munkaidon kí vul torté n kozrem kodé s eseté n 10.000 Ft
dí jazás illeti meg,
b) a hivatali helyisé gen kí vuli é s hivatali munkaid ben torté no kozrem kodé s eseté n 10.000
Ft dí jazás illeti meg.
c) hivatali helyisé gen kí vul é s hivatali munkaid n kí vul torté no kozremtlí kodé s eseté n 15.000
Ft dí jazás iIleti meg.
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Doma háza Közsé g Ön kormán yzata Ké pviselő-testü leté nek
112019. (ll. 1.4.) önkormányzati rendelete a
Domaháza Közsé g O n kormá n yzata ké pvisel ő-testü leté nek
312017, (l1.25.) ön kormányzati rendelete
a hivatali helyisé gen, valamint hivatali munkaidőn kí vüli házasságköté sről

módosí tásáról
Domaháza Közsé g Önkormányzata Ké pviselő- Testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. é vi l. törvé ny 96. § a) é s b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
alaptörvé nye 32. cikk (,1) bekezdé se a) pontjajában meghatározott feladatköré ben eljárva
Domaháza Közsé g Önkormányzata Ké pviselő- Testületé nek 312017. (l1.25.) önkormányzati
rendelete a hivatali helyisé gen, valamint hivatali munkaidőn kí vüli házasságköté sről
módosí tásáról a következőket rendeli el.
1.§

Domaháza Közsé g Önkormányzata Ké pviselő- Testületé nek 312017. (l1.25.) önkormányzati
rendelete a hivatali helyisé gen, valamint hivatali munkaidőn kí vüli házasságköté sről 4. §
helyé be a következő rendelkezé s lé p:
(1) A hivatali helyisé gben a hivatali munkaidőn kí vül törté nő házasságköté s lebonyolí tásának
szolgáltatási dua 10.000 Ft + áfa, mely a tárgyi é s szemé lyi felté telek biztosí tását

tartalmazza,

(2) A hivatali helyisé gen kí vüli, hivatali

munkaidőben törté nő házasságköté s
lebonyolí tásának szolgáltatási dí ja 15.000 Ft + áfa.
(3) A hivatali helyisé gen kí vüli é s a hivatali munkaidőn kí vüli házasságköté s lebonyolí tásának
szolgáltatási dí ja 30.000 Ft+ áí a.
2.§

Domaháza Közsé g Önkormányzata Ké pviselő- Testületé nek 312017, (l1.25.) önkormányzati
rendelete a hivatali helyisé gen, valamint hivatali munkaidőn kí vüli házasságköté sről 6. §
helyé be a következő rendelkezé s lé p:
házasságköté sen közreműködő anyakönywezetőt választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. é vi CXClX. törvé nyben meghatározott szabadidő helyett

A

esemé nyenké nt
a) a hivatali helyisé gben hivatali munkaidőn kí vül törté nő közreműködé s eseté n 10.000 Ft
dí jazás illeti meg.
b) a hivatali helyisé gen kí vüli é s hivatali munkaidőben törté nő közreműködé s eseté n '10.000
Ft dí jazás illeti meg.
c) hivatali helyisé gen kí vül é s hivatali munkaidőn kí vültörté nő közreműködé s eseté n 15.000,
Ft d'ljazás illeti meg.
3.§

A rendelet a kihirdeté st követő napon lé p hatályban.
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Kissikátor Közsé g Onkormányzat Ké pviselő-testületé nek
212019. (l1.14.) önkormányzati rende]ete a
O nkormán yzata ké pviselő-testü leté nek
212017. (ll1.1,) önkormányzati rendelete

Kissi kátor Közsé g

a hivatali helyisé gen, valamint hivatali munkaidőn kí vüli házasságköté sről

módosí tásáról
Kissikátor Közsé g Önkormányzat ké pviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. é vi
l, törvé ny 96. § a) é s b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország alaptörvé nye
32. cikk ('1) bekezdé se a) pontjajában meghatározott feladatköré ben eljárva Kissikátor
Közsé g Önkormányzata ké pviselő{estületé nek 2t2O17. (ll1.1 ) önkormányzati rendelete a
hivatali helyisé 9en, valamint hivatali munkaidőn kí vüli házasságköté sről módosí tásáról a
következőket rendeli el.
1.§

Kissikátor Közsóg Onkormányzata kópviselő-testületé nek 2l2O17. (ll1.1.) önkormányzati
rendelete a hivatali helyisé gen, valamint hivatali munkaidőn kí vüli házasságköté sről 4, §
helyé be a következó rendelkezé s lé p:

(1)A hivatali helyisé gben a hivatali munkaidőn kí vül törté nő házasságkötós lebonyolí tásának
szolgáltatási dí ja 10.000 Ft + áfa, mely a tárgyi é s szemé lyi felté telek biztosí tását
tartalmazza.

(2) A hivatali helyisé gen kí vüli, hivatali munkaidőben törlé nő házasságköté s
lebonyolí tásának szolgáltatási dí ja 15.000 Ft + áfa.
(3) A hivatali helyisógen kí vüli é s a hivatali munkaidőn kí vüli házasságköté s lebonyolí tásának
szolgáltatási dí ja 30.000 Ft + áfa.
2.§

kissikátor Közsé g Önkormányzata ké pviselő-testületé nek 212017 . (lll. 1 ) önkormányzati
rendelete a hivatali helyisé gen, valamint hrvatali munkaidőn kí vüli házasságkötósről 6. §
helyé be a következő rendelkezé s lé p:
.

A

házasságköté sen közreműködő anyakönyvvezetót választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011, é vi CXClX. törvé nyben meghatározott szabadidő helyett
esemé nyenké nt
a) a hivatali helyisé gben hivatali munkaidőn kí vül törté nő közreműködé s eseté n 10.000 Ft
dí lazás illeti meg.
b) a hivatali helyisé gen kí vú lié s hivatali munkaidőben törlé nő közreműködé s eseté n 10.000
Ft dí jazás illeti meg,
c) hivatali helyisé gen kí vül é s hivatali munkaidőn kí vül törté nő közreműködé s eseté n'15.000,
Ft dí jazás illeti meg.
3.§

A rendelgt a kihirQete st követő napon lé p hatályban
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Hangony K zsé g Önkormí nyzatí nak Ké pviseló - Testiilete, Domaháza K zsé g Önkormányzatí nak
Ké pvisel - Testiilete é s Kissikátor K zsé g Önkormányzatának Ké pvisel - Testiilete 20|9. februat 13. napján
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