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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
amely készült a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében Hangony Község 
Önkormányzatának Képviselő – Testülete, Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő 
– Testülete, valamint Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete 2016. 
január 27. napján 14.00 órától megtartott együttes ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
Hangony Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete tagjai:  
 

Kovács Szilárd  polgármester 

Varga Szabolcs  alpolgármester 

Bartók László   települési képviselő 

Tiszáné Tanicsár Mária 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 

Maruzsi János  települési képviselő 

Molnár Tibor   települési képviselő 

 
Az együttes képviselő-testületi ülésen jelen van továbbá Henyecz Sándorné jegyző, Dr. 
Sallai Attila jogi tanácsadó 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. 
 
Elek István polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy 
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete határozatképes, mivel 5 
képviselőből 4 fő jelen van. 
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Kocsik László polgármester üdvözli a megjelenteket, ezt követően megállapítja, hogy 
Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete határozatképes, mivel 5 fő 
képviselőből 5 képviselő jelen van. 
 
Kovács Szilárd polgármester ezt követően ismerteti az ülésre a javasolt napirendi 
pontokra vonatkozó javaslatát.  
 
1) A közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. 

(II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 

     előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző 
 
2) A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 

     előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző 
 
3) A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tárgyalása 

     előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző 
 
4) Indítványok, javaslatok, aktuális feladatok 
   
A napirendekre vonatkozó javaslatát a képviselők egyöntetűen elfogadják az alábbiak 
szerint:  
 
1) A közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. 

(II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 

     előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző 
 
2) A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 

     előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző 
 
3) A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tárgyalása 

     előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző 
 
4) Indítványok, javaslatok, aktuális feladatok 
 
Ezt követően rátérnek a tárgyalt napirendi pontokra. 
 
1./ A közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Henyecz Sándorné jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal közszolgálati 
tisztviselőinek illetménykiegészítését és egyéb juttatásait szabályozó rendeleteiket a közös 
hivatalt alkotó települések 2013. év elején alkották meg. A rendelet kettő közszolgálati 
tisztviselői juttatást tartalmazott – illetményelőleg, illetve képzési-, továbbképzési támogatás 
–, amely a jelenlegi módosítás szerint kiegészülne a bankszámla hozzájárulással, illetve a 
gyógy- és védőszemüveg támogatással. A rendelet módosításának tervezetét a képviselők 
előzetesen megkapták, kéri a képviselőket, tegyék meg javaslataikat, mondják el 
véleményüket azzal kapcsolatosan. 
 
Mivel a rendelet - tervezettel kapcsolatban vélemény, észrevétel nem hangzik el, így Kovács 
Szilárd polgármester szavazásra kéri fel Hangony Község Önkormányzatának Képviselő – 
Testületének tagjait.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő. 7 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi rendeltet alkotja.  
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Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről módosításáról 

 (a jegyzőkönyv 1. melléklete)  
 
 
Elek István polgármester szavazásra kéri fel Domaháza Község Önkormányzatának 
Képviselő – Testületét a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatosan. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő. 4 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi rendeltet alkotja.  
 

Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete 
1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről módosításáról 

 (a jegyzőkönyv 2. melléklete)  
 
Kocsik László polgármester szavazásra kéri fel Kissikátor Község Önkormányzatának 
Képviselő – Testületét a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatosan. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő. 5 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi rendeltet alkotja.  
 

Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete 
1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről módosításáról 

 (a jegyzőkönyv 3. melléklete)  
 
 
2./ A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
Henyecz Sándorné jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal 2015. évi 
költségvetésének módosítását a 2015. december 31. napjáig érkezett többletbevételek teszik 
indokolttá. A többletbevételeket és azok felhasználását részletező határozati javaslatot a 
képviselők előzetesen megkapták. Kéri a képviselőket, tegyék meg javaslataikat, mondják el 
véleményüket a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával. 
 
Mivel a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával 
kapcsolatosan más vélemény, észrevétel nem hangzik el, Kovács Szilárd polgármester 
szavazásra kéri fel a Hangony Község Önkormányzatának Képviselő – Testületét annak 
előterjesztés szerinti elfogadásával kapcsolatban. 
 
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 
2/2016. (I. 27.) határozata 

A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 
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Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a  
 
1. A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeinek főösszegét 2015. 12. 

31-én 41.480 eFt-ban állapítja meg. 
 
Ebből:          adatok eFt-ban 
 
                 Eredeti ei.        Módosított ei. 
Irányító szervi támogatás:        39.938    40.398 
Előző évi maradvány                     991 
Működési célú támogatás ÁH-on belülről                     91  
                                                                                       39.938    41.480 
 
2. A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadások főösszegét 2015. 12. 31-én 

41.480 eFt-ban állapítja meg. 
 
A megállapított kiadási főösszegen belül: 
Személyi juttatások:       25.069     26.305  
Munkaadókat terhelő járulékok:      6.758         7.064  
Dologi kiadások:         2.821         2.821  
Működési célú támogatás ÁH-on belülre       5.290     5.290 
                                                                                      39.938                       41.480 
 
Kiadások részletezése: 
 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:    22.025      22.082 
Normatív jutalom              195     
Helyettesítés:                 500        500      
Jubileumi Jutalom:                   450 
Béren kívüli juttatás:           1.474                          1.474  
Közlekedési költségtérítés:               510                             510 
Egyéb költségtérítés:                100                               86  
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                     476  
Külső személyi juttatások:          460                              532 
Személyi juttatás:       25.069                         26.305 
 
Szociális hozzájárulási adó:         6.180                          6.486 
Egészségügyi hozzájárulás:                278                             278 
Munkáltató által fizetett SZJA         300                             300 
Munkaadói járulék:           6.758                          7.064 
 
Kommunikációs szolgáltatások:          300                             300 
Készletbeszerzés:           100                             100 
Szolgáltatási kiadások:        1.650                          1.650  
Kiküldetés kiadásai:                 250                             250 
Vásárolt ÁFA            521                             521 
Dologi kiadások:         2.821                          2.821 
 
Működési célú támogatás:            5.290                          5.290 
    
 

3. A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását az alábbi 
többletbevételek tették szükségessé:                                                     adatok  eFt-ban  

 
 2015. évi bérkompenzáció 
    -  Irányító szervi támogatás      +103 
     - Személyi juttatás        +98 
 - Munkaadókat terhelő járulékok      +  5 
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4. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a 

2015. 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 2015. évi költségvetésének 
módosítása 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 
1/2016. (I. 27.) határozata 

A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a  
 
1. A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeinek főösszegét 2015. 12. 

31-én 41.480 eFt-ban állapítja meg. 
 
Ebből:          adatok eFt-ban 
 
                 Eredeti ei.        Módosított ei. 
Irányító szervi támogatás:        39.938    40.398 
Előző évi maradvány                     991 
Működési célú támogatás ÁH-on belülről                     91  
                                                                                       39.938    41.480 
 
2. A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadások főösszegét 2015. 12. 31-én 

41.480 eFt-ban állapítja meg. 
 
A megállapított kiadási főösszegen belül: 
Személyi juttatások:       25.069     26.305  
Munkaadókat terhelő járulékok:      6.758         7.064  
Dologi kiadások:         2.821         2.821  
Működési célú támogatás ÁH-on belülre       5.290     5.290 
                                                                                      39.938                       41.480 
 
Kiadások részletezése: 
 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:    22.025      22.082 
Normatív jutalom              195     
Helyettesítés:                 500        500      
Jubileumi Jutalom:                   450 
Béren kívüli juttatás:           1.474                          1.474  
Közlekedési költségtérítés:               510                             510 
Egyéb költségtérítés:                100                               86  
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                     476  
Külső személyi juttatások:          460                              532 
Személyi juttatás:       25.069                         26.305 
 
Szociális hozzájárulási adó:         6.180                          6.486 
Egészségügyi hozzájárulás:                278                             278 
Munkáltató által fizetett SZJA         300                             300 
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Munkaadói járulék:           6.758                          7.064 
 
Kommunikációs szolgáltatások:          300                             300 
Készletbeszerzés:           100                             100 
Szolgáltatási kiadások:        1.650                          1.650  
Kiküldetés kiadásai:                 250                             250 
Vásárolt ÁFA            521                             521 
Dologi kiadások:         2.821                          2.821 
 
Működési célú támogatás:            5.290                          5.290 
    
3. A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását az alábbi 

többletbevételek tették szükségessé:                                                     adatok  eFt-ban  
 
 2015. évi bérkompenzáció 
    -  Irányító szervi támogatás      +103 
     - Személyi juttatás        +98 
 - Munkaadókat terhelő járulékok      +  5 
 
4. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a 

2015. 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 2015. évi költségvetésének 
módosítása tárgyában. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő. 5 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 

 
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 

7/2016. (I. 27.) határozata 
A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 

 
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a  
 
1. A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeinek főösszegét 2015. 12. 

31-én 41.480 eFt-ban állapítja meg. 
 
Ebből:          adatok eFt-ban 
 
                 Eredeti ei.        Módosított ei. 
Irányító szervi támogatás:        39.938    40.398 
Előző évi maradvány                     991 
Működési célú támogatás ÁH-on belülről                     91  
                                                                                       39.938    41.480 
 
2. A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadások főösszegét 2015. 12. 31-én 

41.480 eFt-ban állapítja meg. 
 
A megállapított kiadási főösszegen belül: 
Személyi juttatások:       25.069     26.305  
Munkaadókat terhelő járulékok:      6.758         7.064  
Dologi kiadások:         2.821         2.821  
Működési célú támogatás ÁH-on belülre       5.290     5.290 
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                                                                                      39.938                       41.480 
 
Kiadások részletezése: 
 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:    22.025      22.082 
Normatív jutalom              195     
Helyettesítés:                 500        500      
Jubileumi Jutalom:                   450 
Béren kívüli juttatás:           1.474                          1.474  
Közlekedési költségtérítés:               510                             510 
Egyéb költségtérítés:                100                               86  
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                     476  
Külső személyi juttatások:          460                              532 
Személyi juttatás:       25.069                         26.305 
 
Szociális hozzájárulási adó:         6.180                          6.486 
Egészségügyi hozzájárulás:                278                             278 
Munkáltató által fizetett SZJA         300                             300 
Munkaadói járulék:           6.758                          7.064 
 
Kommunikációs szolgáltatások:          300                             300 
Készletbeszerzés:           100                             100 
Szolgáltatási kiadások:        1.650                          1.650  
Kiküldetés kiadásai:                 250                             250 
Vásárolt ÁFA            521                             521 
Dologi kiadások:         2.821                          2.821 
 
Működési célú támogatás:            5.290                          5.290 
    
3. A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását az alábbi 

többletbevételek tették szükségessé:                                                     adatok  eFt-ban  
 
 2015. évi bérkompenzáció 
    -  Irányító szervi támogatás      +103 
     - Személyi juttatás        +98 
 - Munkaadókat terhelő járulékok      +  5 
 
4. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a 

2015. évi költségvetési évben gondoskodjon.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Henyecz Sándorné jegyző 
 
3./ A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tárgyalása 
 
Henyecz Sándorné jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal 2016. évi 
költségvetéséről készült határozati javaslatot a képviselők előzetesen megkapták. Kéri a 
polgármestereket és a képviselőket, tegyék meg javaslataikat, mondják el véleményüket a 
közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésével kapcsolatban. 
 
Elek István polgármester kéri, hogy a közös önkormányzati hivatal 2016. évi 
költségvetéséről szóló határozati javaslat személyi kiadások szakasza kerüljön részletesebb 
bemutatásra. 
 
Henyecz Sándorné jegyző elmondja, hogy 2016. évben nyugdíjba vonuló közszolgálati 
tisztviselő jutalmára és a jubileumi jutalmakra került betervezésre 950 ezer Forint. A 600 ezer 
Forint tervezésére volt szükség helyettesítés címén arra az esetre, ha a hivatal dolgozói 
közül valaki hosszabb időtartamban nem tud munkát végezni. A béren kívüli juttatások 
kiadása a cafeteria juttatást jelenti, a szolgáltatási kiadásokra tervezett összegből a térítéses 
képzések, valamint a munkavégzéshez szükséges szoftverek kerülnek majd kifizetésre. 
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Mivel a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésével kapcsolatosan más 
vélemény, észrevétel nem hangzik el, Kovács Szilárd polgármester szavazásra kéri fel a 
Hangony Község Önkormányzatának Képviselő – Testületét a határozati javaslat alapján. 
 
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 
3/2016. (I. 27.) határozata 

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 
 
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a  
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeinek főösszegét 41.672 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
A megállapított bevételi fő összeg: 
Irányító szervi támogatás:        41.037 eFt 
Előző évi maradvány                 635 eFt 
                                                                                                 41.672 eFt 
 
2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadások fő összegét 41.672 eFt-ban állapítja 

meg. 
 
A megállapított kiadási főösszeg részletezése:  
Személyi juttatások:        27.979 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok:       7.581 eFt 
Dologi kiadások:          2.747 eFt 
Működési célú támogatás:        3.365 eFt   
                                                                                                 41.672 eFt       
 
 
Kiadások részletezése: 
 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:    23.842 eFt 
Jutalom:            950 eFt 
Helyettesítés:                 600 eFt    
Béren kívüli juttatás:           1.487 eFt 
Közlekedési költségtérítés:               500 eFt 
Egyéb költségtérítés:                200 eFt 
Külső személyi juttatások:          400 eFt 
Személyi juttatás:       27.979 eFt 
 
Szociális hozzájárulási adó:         7.018 eFt 
Egészségügyi hozzájárulás:                280 eFt 
Munkáltató által fizetett SZJA         283 eFt 
Munkaadói járulék:           7.581 eFt 
 
Készletbeszerzés:           100 eFt 
Kommunikációs szolgáltatások:          300 eFt 
Szolgáltatási kiadások:        1.666 eFt 
Kiküldetés kiadásai:                 150 eFt 
Vásárolt ÁFA            531 eFt 
Dologi kiadások:         2.747 eFt 
 
Működési célú támogatás:            3.365 eFt   
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3. A közös önkormányzati hivatal létszámát a képviselő-testület 2016. évre 10 főben állapítja 
meg, továbbá a közös önkormányzati hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 
200 eFt-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 megállapított bevételi főösszeg forrása az önkormányzati hivatal működésének 
támogatása, mely normatívát 2016. évben a Hangony Község Önkormányzata kap meg. A 
normatíva és a közös önkormányzati hivatal működési kiadási főösszege között különbözetet 
(3.365 eFt) a fenntartó önkormányzatok a székhely és a kirendeltségek hivatalainak 
működtetésére fordítják lakosságarányos felosztás szerint.   
 
A lakosságszám arányos felosztás az alábbi:  
 
Hangony  (1617fő)   1.925 eFt 
Domaháza  (890 fő)   1.059 eFt 
Kissikátor   (320 fő)     381 eFt 
 
6. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a 

2016. 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 2016. 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 Önkormányzata Képviselő - Testülete 
2/2016. (I. 27.) határozata 

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 
 
Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a  
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeinek főösszegét 41.672 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
A megállapított bevételi fő összeg: 
Irányító szervi támogatás:        41.037 eFt 
Előző évi maradvány                 635 eFt 
                                                                                                 41.672 eFt 
 
2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadások fő összegét 41.672 eFt-ban állapítja 

meg. 
 
A megállapított kiadási főösszeg részletezése:  
Személyi juttatások:        27.979 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok:       7.581 eFt 
Dologi kiadások:          2.747 eFt 
Működési célú támogatás:        3.365 eFt   
                                                                                                 41.672 eFt       



 10 

 
 
Kiadások részletezése: 
 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:    23.842 eFt 
Jutalom:            950 eFt 
Helyettesítés:                 600 eFt    
Béren kívüli juttatás:           1.487 eFt 
Közlekedési költségtérítés:               500 eFt 
Egyéb költségtérítés:                200 eFt 
Külső személyi juttatások:          400 eFt 
Személyi juttatás:       27.979 eFt 
 
Szociális hozzájárulási adó:         7.018 eFt 
Egészségügyi hozzájárulás:                280 eFt 
Munkáltató által fizetett SZJA         283 eFt 
Munkaadói járulék:           7.581 eFt 
 
Készletbeszerzés:           100 eFt 
Kommunikációs szolgáltatások:          300 eFt 
Szolgáltatási kiadások:        1.666 eFt 
Kiküldetés kiadásai:                 150 eFt 
Vásárolt ÁFA            531 eFt 
Dologi kiadások:         2.747 eFt 
 
Működési célú támogatás:            3.365 eFt   
 
3. A közös önkormányzati hivatal létszámát a képviselő-testület 2016. évre 10 főben állapítja 

meg, továbbá a közös önkormányzati hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 
200 eFt-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 megállapított bevételi főösszeg forrása az önkormányzati hivatal működésének 
támogatása, mely normatívát 2016. évben a Hangony Község Önkormányzata kap meg. A 
normatíva és a közös önkormányzati hivatal működési kiadási főösszege között különbözetet 
(3.365 eFt) a fenntartó önkormányzatok a székhely és a kirendeltségek hivatalainak 
működtetésére fordítják lakosságarányos felosztás szerint.   
 
A lakosságszám arányos felosztás az alábbi:  
 
Hangony  (1617fő)   1.925 eFt 
Domaháza  (890 fő)   1.059 eFt 
Kissikátor   (320 fő)     381 eFt 
 
6. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a 

2016. 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 2016. évi költségvetése 
tárgyában. 
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő. 5 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 

 
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 

8/2016. (I. 27.) határozata 
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 

 
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a  
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeinek főösszegét 41.672 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
A megállapított bevételi fő összeg: 
Irányító szervi támogatás:        41.037 eFt 
Előző évi maradvány                 635 eFt 
                                                                                                 41.672 eFt 
 
2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadások fő összegét 41.672 eFt-ban állapítja 

meg. 
 
A megállapított kiadási főösszeg részletezése:  
Személyi juttatások:        27.979 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok:       7.581 eFt 
Dologi kiadások:          2.747 eFt 
Működési célú támogatás:        3.365 eFt   
                                                                                                 41.672 eFt       
 
 
Kiadások részletezése: 
 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:    23.842 eFt 
Jutalom:            950 eFt 
Helyettesítés:                 600 eFt    
Béren kívüli juttatás:           1.487 eFt 
Közlekedési költségtérítés:               500 eFt 
Egyéb költségtérítés:                200 eFt 
Külső személyi juttatások:          400 eFt 
Személyi juttatás:       27.979 eFt 
 
Szociális hozzájárulási adó:         7.018 eFt 
Egészségügyi hozzájárulás:                280 eFt 
Munkáltató által fizetett SZJA         283 eFt 
Munkaadói járulék:           7.581 eFt 
 
Készletbeszerzés:           100 eFt 
Kommunikációs szolgáltatások:          300 eFt 
Szolgáltatási kiadások:        1.666 eFt 
Kiküldetés kiadásai:                 150 eFt 
Vásárolt ÁFA            531 eFt 
Dologi kiadások:         2.747 eFt 
 
Működési célú támogatás:            3.365 eFt   
 
3. A közös önkormányzati hivatal létszámát a képviselő-testület 2016. évre 10 főben állapítja 

meg, továbbá a közös önkormányzati hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 
200 eFt-ban határozza meg.  
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Hangony Közsé gi Önkormányzat Ké pvlsető - Testülete
1 12016. (l. 28.) önkormán yzaí i rendelete

az112013. (ll. 15.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők
közszol gá lati jogviszonyá nak egyes ké rdé sei rő l módosí tásáról

Hangony Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011, é vi CXIX. törvé ny 237, §-ában kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvé ny 32.cikk (1) bekezdé s a, pontjában meghatározott feladatkörben eljárva
Hangony Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testület 1t2O13, (l!,15,) önkormányzati
rendelet a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes ké rdé seiről
módosí tásáról a következőket rendeli el:

í .§

Hangony Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestület 1l2O13, (l1.15.) önkormányzati
rendelet önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők közszolgálati
jogviszonyának egyes ké rdé seiről 3. § helyé be a következő rendelkezé s lé p:

(1) A közszolgálati tisztviselők ré szé re az önkormányzat az alábbi juttatásokat
állapí tja meg:

a) llletmé nyelőleg,
b) ké pzé si, továbbké pzé si támogatás,
c) bankszámlahozz{lárulás, melynek összege az é ves költsé gveté si törvé nyben

meghatározott havi összeg,
d) gyógy- é s vé dőszemüveg támogatás.

(2) A juttatások é s támogatások fedezeté t a Hangonyi Közös önkormányzati
Hivatal é ves költsé gveté se biztosí tja.

(3) A juttatások mé rté ké t, felté teleit, az elbí rálás é s elszámolás rendjé t, a
visszaté rí té s szabályait a jegyző a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Közszolgálati Szabályzatában állapí tja meg.

2.§

A rendelet a kihirdeté st követó napon lé p hatályba.

t _-*:,*,=__* }--, =---kovács szilárd
polgármester

A rendelet kihirdeté sre került 2016.január 28-án.

.{,tl-v..r--- \

Henyecz,Sándorné
iegyző

\

&t\_l._.r,__ \
Henyecz Sándorné, : 

iegyző
...!,.,,,





Kiss i k6to r Kiizs6g 0n ko rm 6 ny zat K6pv ise | 5-testU let
1 12016. (1.28.) dn kormin yzati rendelet

az 112013. (11.15.) tinkormAnyzati rendelete a kiizszolgilati tisztvisel5k
ktizszol 96 lati jogviszo ny6nak egyes k6rd6sei r5l m6dositAsa

Kissik6tor Kozs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6-testUlete a kdzszolgAlati tisztvisel6kr6l
sz6l6 2011. 6vi CXIX. tdrv6ny 237. $-5ban kapott felhatalmazds alapj6n az
Alaptorveny 32. cikk (1) bekezd6s a. pontj6ban meghatilrozott feladatkdrben elj6rva
Kissik6tor Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6testUlet 112013. (11.15.) dnkormAnyzati
rendelet m6dositSsArol a kovetkez6ket rendeli el:

1.S

Kissik6tor Kozs6g Onkormdnyzat K6pvisel6testUlet 112013. (11.15.) onkorm6nyzati
rendelet onkormdnyzati rendelete a kdzszolg6lati tisztvise16k kdzszolg6lati
jogviszony6nak egyes k6rd6seir6l 3. $ hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

(1) A kozszolg6lati tisztvisel6k r6sz6re az dnkorm6nyzat az alSbbi juttatiisokat

6llapltja meg:

a) llletmenyel6leg,
b) k6pzesi, tovSbbk6pz6si t6mogat6s,
c) bankszdmla hozzitjiuul5s, melynek dsszege az 6ves kolts6gvet6si t6rv6nyben

meghat6rozott havi dsszeg,
d) gy6gy- 6s v6d6szemUveg tdmogat6s.

(2) A juttatiisok 6s t6mogat6sok fedezet6t a Hangonyi Kozos Onkorm6nyzati
Hivatal 6ves k6lts6gvet6se biztositja.

(3) A juttat6sok m6rt6k6t, felt6teleit, az elbirSlSs 6s elsz6molSs rendj6t, a
visszat6rlt6s szab6lyait a jegyzo a Hangonyi Kozos Onkorm6nyzati Hivatal

Kdzszolg{lati Sza bSlyzattban 5l lap itja meg.

A rendelet a kihirdet6st kdvet6 nap

Ffocsik Lirszl6
polg6rmester

A rendelet kihirdetesre kerUlt 2016. janu6r 28-An.
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