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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkcrmányzata Képviselő—testüiete

2026. február 12.

Jegyzőkönyv

Kéwült:

Karancsság Község Önkormányzata Képvíseiő—tgstüiete 2020.
fübruár 1.2.

nap—
ján 37.30 órátóí Ságújfaíu és Kishartyán Község Önkor
mányzata Képviséíö—tes—
tüíetéveí tartott együtteápíégröi
Az ülés helye:

Kubinyi—Prónay Kastély Díszterme —— 3162 Ságúg'faíu. Dózsa
György út 35.

Jelan vannak:

()!áh Nándorné paigármester
Győri Orsoiya aépdgármester
Berki András képvisew
Kiss Róbertné képviseiő
Mangó isis/án képviseiő
Szilvási mix/án képviselő

Vidéki Attiía képviselö
Távot;

...,

Meghívottak:

Schirlíng istván jegyző

Az ülést vezeti:

szemes Aüiía poigármester

Szentes Attila poigármeaer köszöntötte a megjeienteke
t, megálíapította, hagy az 5 tagú képviseiő—tes—
tűket 4 tagja ieien van, a képvise£ő—testüiet határazatkép
es, az üiést megnyitotta.
Oiáh Nándorné poigármester köszöntöits a megíeiemek
et, megáüapította, hogy a ? tagú képviselö—tes—
tület 7 tagga jelen van, a képvise§ö—testüíet határozatkép
es, az üiést megnyimtta.
Javasoka ;egyzökönyv hitáesítőnek Szítvási istván képvise
—főt. mefyet a képviselö—testület elfogadott.
Sándor Attiía poigármester köszöntötte a megjeienteket,
megáíiapította, hogy az 5 tagú kép—Wseiő—iesí—
üle! 4 tagja jelen van a képviselö—testwet hatámzatxé
pes, az ülést megnyítaíta,

Schiriing istván jegyző köszöntötte a megjeZenteket.
Szentes Anita poigármesierjavasoita a meghívúban szere
piö napirend effagaáását.
Napirend:

1. A Ságújfaiuí Köz63 Önkormányzati Hív—atal 2020.
évi köítségvetésének megtárgyaiása
Előterjesztő: Szentes Attila poigánnester (írásos)

2,

Egyebek

A képviseíő—testüíet ? igen szavazata: eífogadta a napir
endre tett javasiatctk

tk)

(Ságújfalu Község Önkormányzaia KépvisaIő—testüiet
e 4 igen szavazattaí elfogadta a napirendre tett
javaslatot. Kíshartyán Község Önkarmányzata Képvis
eió—testüfeíe 4 igen szavazatáaí elfogadta a napi—
rendre- tettjavaxíataí. )

l.,

A $ágú§falu§ Közel—33 Önkürmányzazí Hiva
tal 2925). Évi költgégvatésémk magtárgy
aiása
Előterjeaszw: üzemtan Atilla golgármeater
(lráswg)

Szentes, Áíillü polgármester részletasen
tágélcmziaita a képviselőn—testületeket Ságúg
falui Közös Önkor—u
mányzati Hivatal 2623. év§ köligégvatéserö
f. Elmandta. hagy a kúlwégvetarsi az
elözö év: támogatásssal
kellen tervezni a Magyar Allamxmcatár
ülsmutwása és a magadeíl ömzeg alapj
án. A számítoíf hivatal
létszám alapján Zűílűban za támmgatás
összegea 4680 919? fal—30256? 571450 ezer
mantra emelkedett. Vár;—
hatóan márcmsra véglagaa harang—al; állna
k majd rendelkezésre, A mimmálíg kiGÖ
áSGR lattak ísrvezve
a megállapadáWan alfagadmt fátazámm
al. A Közös Magara; költségweiwét a végl
eges gzámak temam—
iében ismétalmn tárgyalni szükséges
Schirlíng lmán www tágékmztaüa :: képm
salówtamülataket. hagy
(* a vagymnylíazkazatek leadásának hatá
rídaw január 31. valt. aki ezt Rem leljefslmí
m, az: a képmeiöi
jóga—alt nem gyakamlhatja A KÖMA aáatbámb
a töráéwö jeieníkezésl, illetve az abban való
azampiést
pedgg már a múlt ámen igamlni kelletz.
% Közös Hlvaiai 2929. ám kültwgvetéáa
ébm azaraplö tamogatas Ösazega a költségw
tésről szálla
törvény mamám még mmtegy 8 millió farin
tial kl fog ggéeszülm. A jülanleg magadml
üsmeggel, ;;
megallapacfásban szereplö létmámmai és
minimállg dclagl kiadáasai Haszan a költ
ségvetés laws:—
wie,
* a Ságúgfaéul Közös Önkormányzat; Hivat
al (szarva—zet: es Mülmdéae Szabályzata ax):
önkormányzati
5ZM$Z—ek maílékleeta így annak módosulá
sa csak rends—létmódesízasakkal tema—tö
meg. amaly
mandhámm képviselöáaszüíalet ámú Javas
olta, hogy a közőa hwazali 325832 íüggal
ál-zl—zént karütw
jön az ánkarmányzatl $ZM$Z—§k málé, A
közm; hivalali $ZM$Z falüivlzsgáwta % sxük
séges a vátmzások malt.
az Allam? számvevőszék Vtmgalmot lag latt
am (lmwmtte Dr. Duka; Miklós önkwma'nyzal
s helyze/t—
ias államtitkár figyelwmfelhlvá'sml) A hlva
iamái 93 az önkwmányzamlma'l __ aggy—két
kivétaltői ültü—
lgintve —— nagym régi, elavuáz azabályzaiak
vannak Ezek. pállása, frígmtésa sara—n kivül
műmagag
—— a halat? allanómw évek élt:—3 megmidai
lan az őnlmrmányzataknál és az: intézmén
yakwél annak esne——
mere, nagy kézen—lam felada? Lagkölcségha
zémnyabban külsö szakamber megbízáw
val adtam
meg a falaalaá ellátása, amelyre szükáéga
a ferrást bízmá'ítaná
rendszargazda alkalmazása, megbízás
a Str—lm történi meg a hardverag és $zaft
val'es, webiémák,
valammt az AS'zP—vef kapmeiamg nahéxség
ek alháritása metal—tében, amely mintán füf'l'á
fi igényel.
._ a hanzapalc üzemaitétéaét is; mialc'sbb szuk
gégas: megaldam, mivel kölelazó a közérdek
ű aáatak nyél—a
vánasságának háziasítása
_ slzlntén kötelezaitéség infwmáclébizmnaá
gí felállna fslztosítása. amive adatvédelmy
álsztwselö megbi—
záwa. Höhö cég és adati ajánlatai, a költzs
égzeíx magasak.) azal; kélffségalt la szüksége
s íarvazm.
szívás—í istván karancwágl képvlgelö elmon
dása, hagy a közös hwatalí állwhelyskre
vannak jelantkazök
és az egyiküknek megfelelö a vágmttfségs köny
velőnek
hentes Atilla palgázmestw elmanóia, nagy
az áiláshalyakre gályázamt kell kiírni, amal
yben warawlm
latni kell a mulwéges végzettségat.

Sam—láng lstvárz jegyző tágékcvztátsa a képm
selö—tesiületekst, hogy a pályázat miel
óbb kiírásra fog kűrium,
a üalgozók falvételénél a mlga'rmeater egye
áértésl large! gyakawll
Km Róbertné Mancs—sági képwsalö almon
clta. nagy azt hallotta, hogy az lparüzém
allél alveazík az
ónkwmányzaivktóí. Kérdése, hagy akka
r milyen bavételÉ lesz az önkormányzat
oknakx
means—as Atilla miga'rmester almandta,
hagy az!: iparüzagl adó regen szabad felh
asználású volt, Ma feln
aáamnanmmzás van, amely célhcz mm
Az iparűzéw adó felhagználása is uaz—azt
lesz! az ünkarmányf
gatak, önálló'aága asökken.

Schlrimg mil/án ;"egyzö tágákaztatta a képvisalöw
—twáületeket, hogy jelenleg az rpamzési adó
bízwyeg tételekkel lőné—nó csökkenthető
glam—ának
aége Meren
nem lőném.

ge—l :: tervek között, de goggzabálymódúsí
iás még

Szemles Atilla polgármester elmündta, hogy
az önkarmányzamk teiapíjlém adó kívm
ésével is élhetnek.

szemes Aüiia poigármester gavasaita a Ságúífaíuí
Közös Önkormányzati Hivata? 2020. évi köitségvet
é—
sének eifogadását.
Karancsság Község Önkcrmányzata Képvisewte
stüíete ? igen Havanna! az aiábbí határozatot
hozta:

Kaganmság Község ÖnkgmÉnyzata Képviselő—testü

iatémk

21/2026. (B. 12.) ő;;kbnnányza'ti háámzata
garancsság
Község Önkormányzata Képviaefő—w—testüiet
e a Ságújfaiuí Közös
Onkormányzati Hivatal 2020. évi köitségvet
ését 41.823218 Ft főösszeggei atfcgadja.
A
ifépviseiő—testüiat a költségvetés 41.82321
G Ft főösszegén belü! a Ságújfalui Közö
s
Onkormányzaü Hivata! kiemeít előirányzataina
k összagét az aiábbíak szerint hagyja jóvá:
Kiadások:
, szeméiyi juttatásai: 33378224 Ft,
—
munkaadót terhelő jáfutékok 5.988.812 Ft,

—

dotogi kiadások 2.556.174 Ft,

Bovételak:
— finanszímzási bevéta! 41.823.219 Ft,,
A hívataz iétszámkerete 12 fő.

Határidő: foiyamatos
Fela—165: jegyző, polgármester

(Ságújfa/u Község Önkormányzata Képviseíő—íestü
lete 4 igen szavazatfal elfogadta a határszatot.
Kis—
hartyán Közaég Önkormányzata Képviselő—testü
lete 4 igen szavazatra! elfogadta a határozatot.)

2.

Egyebek

Mive! észrevétez, hozzászóíás nem hangzott 64,
a pcígármestef az ülést 18.15 órakor bezárta.
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SÁGÚJFALUI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
202 O .
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE
WWW

mé'mmgsxms
gégéífaíui Közös Önkormányzati Hivata; 2829
. évi köttségvatéss:
A Ságújfaim Közös Önkormányzat? Hívataí az
alapf'tók —— Ságújfaíu, Karancaaság és Kíshaftyárz
Község
Önxmmányzatának Képviseiö—tesmie'tw — amaz Mant
a megáííapított köítsegvatés keretei közük gaxáá
íkfmík A
Ságúíiaiuí KÖZÖS Önkormányzat; Hivata; kóitségwtése
harapni a székhüty szefíntá Ságújíaíu Község Önkcrmányz
eia
küímégvetésé rerzdmíébe.
_
l"
.

Éevétmek

Az önkmmányzafí hivatásának közvetlenm nem ke£etkez§k
saw? bevéiaie, ;; fenmmó önkormányzat rám-zi % müködéshgz
kapát fínanszámzási havétaíböí gazdáikadik.
;
Fítganszgggzág bgvélg£ak
A 2019, évi zárt; pénzmamdvány 72375 Ft maradvány igénybevéwikém
Maruti tewezézsre.
Ságújfalu Önkormányzattóf intézmény fínanazímzás bavéteha
4'! őíőáíw F?

A Magyarország 2929, évi közponzí kőstiségvetésérw szóíó
2019, évi LXX!. törvény (füvábbíakban: küttségvatésá zöwén
y)
2A meiíékiet §, "La" pantja atapjém az: Önkwmányzati hívata
í működésének iámügatása 5.45'64000 vaö (eüsmart hivaiat
i
iétszám)
A Magyar Anamkínczsíár maman femfvía :; ügyeimet
wa, hogy az Önkmmanyzaté Hivata! mükódésének támog
atása
jagciman nem a 2020 évi támogatása, hanam a 2019.
évi támogatás össxege szerawai a 2020. évi megaíapazó
feímé'
rés
ereámény meííékietében,
A köítségvetés aifegadáaakar ugyanakkor ezzekkel az adataiaka! kai; számainia az önkürmányzazoknak.
A hivaismk törzskönyvezését követően 2520. fái—már
hónapban kerü! sor. az izom évi tömény miez—ina mam
a%a
fajíagas összagek ma'—alien az !, iaönkormányzatí hmm;
működésének támagatása ingem; 93 !gy a beszámítás
'figyalembevétaléwí az önkermányzamk ténytegesen
megillető támcgatás magánapnásárau Az így megáíiapím
ü éves
támogatásra hasz jpgssuu az Önkotmányzat, az idöará
nyas. téteíek karrekcíójára is sar kerü! 2020. március
havi nettó
finanszlmzásban.
gíadások
Szamgízx' gustgggggk; munkam; igásló gárggékgk és $ZOCIÉIi§
hazzggámíásmmgg
szwétyí juüsíásként mwazéasre kez—ütt a jegyző, a
hív./mai köztisztviseíók és 2020 mámms Möi 3 fő ú;
amgaza
összessn '%2 fő bérc—MA daiogi kiadásai; közm tewaz
ve zett január és február húnepfa Ságüjfaíu és Karan
csság
vcnátkozásában szakmai szotgáftaiás igénybevétele)
Ráma kívmi jutfatásmnt jeientkazik a munkábaujárm
a kapcsoiatos köliségtérítés és a doigazái cafetéria
juttagás
összege. A közös hívatai egy főre jutó cafataría kg;—rate brum:
290303— Ft ffőíév
A munkáítaiót temető adók, ;áruiékok asszem a bérekk
el arányogan. a törvényi mértékaknak magfeíeíüen kafüíí
ek
%ervezésm,

Dgggíkíadággg
A közé;—; ianntámású hivatal működése során a hmm!
körmégwtésében feímermnak olyan dotagi kiadások,
magnak
mindhárom teaíepwést érintik, mindhárom tetepaiést szoigáíják.
Ezek jeífamöen a szakmai kiadványok, anyakönyvi
kiadáaczk, ÉPER számítógépes pragmm aáa'imagömési
adriai, OPTMGS isndszer sszakmai szaígáitatáás
égénybevéteiének dijaí, kikatdatéwk, üzemeítatésí anyagai,
Hatámmü javagíat

Ságújfaiu Község Önkormányzata Képvéaeíö—mmiete
a ságúgfaáui Közút; Önkamányzati Hivata: 2020, évi
köttségvetéaét 4? 323213 Fi fööasmggei aifogaága
A Képvisafű—testüíat a köttsegvetég 41823279 Ft főma
zegén bak)! a Ságújfaiui Közös Óniwrmányzatí Hivata
! kmmefi
eiöüányzataínak össmgét az aiábbiak szerint hagyj
a ;"óvá:
Kiadások:
szemé£y§ juttatások
munkaadót ierhaíö jámíéíeak
daíagi kiadások
Bevéiekrki ünanaxímzásí bavétai
A nix/ata? %étszámicerate 72 fő.

332782243.
5383812: Fi
a_55m3'4w Fax
4.1 82323)" Ft

Ságúífaiuí Közös Önkcrmányzatí Hívataí
2820. évi köítségvatés
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05312— üzemeitetésí awagck beszerzése
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?;343
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399695

31139
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