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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. március 11.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2020. március 11, nap—

ján 17.30 órától Ságújfalu és Kishartyán Község Onkormányzata Képviselő-tes—
tületével tartott együttes üléséről
Az ülés helye:

Közösségi Ház — 3161 Kishartyán, Rákóczi út 68.

Jelen vannak:

Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsolya alpolgármester
Mangó lstván képviselö
Szilvási István képviselő
Vidéki Attila képviselő

Távol:

Berki András képviselő
Kiss Róbertné képviselő

Meghívottak:

Schirling István jegyző

Az ülést vezeti:

Oláh Nándorné polgármester

Szentes Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 tagú képviselő—testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselö-testület 5 tagja jelen van, a képviselö-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek Szilvási istván képviselőt, melyet a képviselő-testület elfogadott.
Sándor Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Schirling István jegyző köszöntötte a megjelenteket.
Szentes Attila polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását.
Napirend:

1.

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

2.

Egyebek

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

(Ságújfa/u Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett
javaslatot. Kishartyán Község Onkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a napi—

rendre tett javaslatot.)

1.

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

Sándor Attila polgármester felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását.
Schirling istván jegyző tájékoztatta a képviselő—testületeket, hogy a Közös Hivatal 2020. évi költségve-

tésének elfogadását követően a Magyar Államkincstár megküldte az erre az évre vonatkozó végleges
adatokat. A Közös Hivatal finanszírozására rendelkezésre álló alap- és kiegészítő támogatás, valamint

a tavalyi záró maradvány összege 72.722.332 Ft. Ez kiemelkedően magas összeg a korábbi évekhez
viszonyítva. A települések polgármesterei egyeztettek az előkészített költségvetés-módosításról. Több
olyan kiadási előirányzat is szerepel a módosításban, amely a költségvetésben — forrás hiányában —
nem került tervezésre, azonban kötelezően ellátandó feladatot jelentenek. (belső ellenőrzés, informatikai biztonsági felelős, GDPR tisztviselő, honlapok üzemeltetése, stb.) Ezeken kívül számításba lettek

véve a közös hivatali feladatellátáshoz kapcsolódó rezsi, irodaszer, nyomtatvány és egyéb (rendszergazda, továbbképzés, irattárazási feladatok, stb.) kiadások is, melyekkel a korábbi években nem lehe—
tett számolni. A dolgozók a garantált bérminimumot kapják, mivel a köztisztviselői bértábla a középfokú
végzettségűek tekintetében már egyáltalán nem érvényesül. Ennek kompenzálására a tavalyi éves bérkiegészítés — amelyre külön 7,3 millió forint összegű forrás állt rendelkezésre pályázati úton — és jutalom-keret arányait megközelítő, de el nem érő összeg került tervezésre.
Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy azt az információt kapta, hogy Sándor Attila polgármester

úr könyvelőt keres a közös hivatalhoz.
Sándor Attila polgármester elmondta, hogy nem keresett könyvelőt, hanem csak tájékozódott, hogy egy
közös hivatal könyvelését mennyiért látná el külsős könyvelő cég. A karancssági könyvelést ellátó cég

részéről Molnár Mária telefonos megkeresésre azt mondta, hogy legfeljebb 100.000 Ft/hó összegért
elvállalnák a közös hivatali könyvelést. A költségvetés módosításban Ságújfaluban így tulajdonképpen
5 fő van finanszírozva a könyvelést végző Varga Ernőnével együtt.
Ferenc Róbert alpolgármester kérdése, hogy van-e közös megállapodás közös könyvelő alkalmazásá—
ról. A polgármester a képviselő—testület felhatalmazásával tájékozódott könyvelési díjak vonatkozásá-

ban.
Szilvási István képviselő elmondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy a polgármesterek ezt nem beszélték
meg előzetesen.

Ferenc Róbert alpolgármester elmondta, hogy az sem lett megbeszélve, hogy a könyvelés külső szolgáltatásként 2.400.000 Ft összeggel szerepeljen a költségvetésben.
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy a korábbi hivatali létszám Ságújfaluban 3 fő, Karancsságon

3 fő, Kishartyánban 2 fő volt. A jegyző már korábban jelezte, hogy Karancsságon még legalább 2 fő,
Ságújfaluban pedig még legalább 1 fő alkalmazására van szükség a feladatok alapszintű ellátásához.
A támogatást 9 főre kapja a közös hivatal. Varga Ernőné nem a közös hivatal alkalmazottja. Ságújfalu—
ban az ott dolgozók több közös hivatali dolgot látnak el.
Sándor Attila polgármester elmondta, hogy a kishartyáni pénzügyes az egyedüli ellenjegyzésre jogosult
a közös hivatalban.
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy a könyvelésen kívül több feladat is el van látva.
Sándor Attila polgármester elmondta, hogy így tulajdonképpen 5 fő van Ságújfaluban.
Schirling István jegyző elmondta, hogy Varga Ernőné nem a közös hivatal alkalmazottja és nincs megbízása. Már 2018—ban jelezte, hogy ezt szükséges jogilag rendezni.
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy valakinek el kell látni a feladatot. Ilyen költségvetés az elmúlt 7—8 évben nem volt. Több soron megtakarítás fog jelentkezni, azonban a jogszabályi kereteken
belül kell felhasználni.

Sándor Attila polgármester elmondta, hogy ez a kiegészítő támogatás miatt van így, de hallani, hogy a

korábbi években is volt.
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy a közös hivatal kap egy alapfinánszírozást. 2016-tól kap
kiegészítő támogatást minden önkormányzat. Ebben több tétel szerepel. Ebben volt a közös hivatal
támogatása is. Ezzel tavaly szembesültek, a múlt év második felében, hogy ebből a közös hivatalhoz
hozzá lehet tenni. A Magyar Államkincstár nem adott megfelelő tájékoztatást. Több önkormányzat a
Belügyminisztériumhoz fordult, azonban visszamenőlegesen nem lehet módosítani. A TOOSZ is közreműködött a kérdésben.
A polgármester részletesen ismertette a településekre lebontott és kimutatott összegeket. Elmondta,

hogy a közös dolgok közös pénzből lesznek rendezve, de valószínűleg több helyen maradvány lesz.
Sándor Attila polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstárnál is érdeklődött, hogy a korábbi
években hogyan számították a kiegészítést.
Akkor az előző években is volt ilyen támogatás, amit fel lehetett volna használni a közös hivatal finanszírozásához?
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy akkor, amennyiben szükség lett volna plusz forrásra.

Sándor Attila polgármester megjegyezte, hogy akkor Karancsság külsős könyvelésének költségét is
lehetett volna fedezni, ha lett volna MAK iránymutatás.

Szentes Attila polgármester elmondta, hogy nem volt rá szükség.

Sándor Attila polgármester megjegyezte, hogy sok millió forintról van szó. Több helyen pereskedések
vannak emiatt, A kiegészitő támogatásnak az adóerőképesség volt az alapja.
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy nem tudtak e tekintetben a kiegészítő támogatásról, mivel

egymás ebr42 rendszerben szereplő adatait nem látják.
Sándor Attila polgármester megkérdezte, hogy nem tünt fel, hogy hirtelen nagy összegű lett a kiegészítő
támogatás?
Szentes Attila polgármester történeti visszatekintést adott a közös hivatalok kialakitásáról.
Ferencz Róbert alpolgármester megkérdezte, hogy a korábbi években mennyi volt a kiegészítő támogatás összege.

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy a korábbi évek nem érintik. Fair-nek érzi a költségvetést.
Ferencz Róbert alpolgármester elmondta, hogy nem érzi annak. Kérdés, hogy megállapodott-e a közös

hivatal külsős könyvelő alkalmazásáról? A közös hivatali megállapodás 5-4-2 fő alkalmazásáról szól,
de a költségvetésben 5-5-2 főt lát.

Szentes Attila polgármester elmondta, hogy jogfolytonosság alapján a korábbi években is így volt.
Ferencz Róbert alpolgármester elmondta, hogy tavaly is ezen volt a vita. Karancssággal is meg lett

fízettetve tavaly egy külsős könyvelés.
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy Varga Ernőné 50%-ban önkormányzati, 50 %-ban közös
hivatali könyvelési feladatokat lát el, de több olyan feladat is van, amit a ságújfalui dolgozók a közös
hivatalnak látnak el.
Ferencz Róbert alpolgármester elmondta, hogy ki, kinek, mennyit dolgozik, azt a jegyző dönti el.
Sándor Attila polgármester kérte a jegyzőt, hogy mutassa kia kiegészítő támogatás összegét a korábbi
évekre vonatkozóan.

Szentes Attila polgármester elmondta, hogy a Kincstár nem tudta kimutatni.

Szilvási István képviselő elmondta, hogy nem tehetnek róla, hogy Karancsságon ilyen béna polgármes-

ter és képviselők voltak.
Kuzselkáné Antal Kinga megkérdezte, hogy működik-e, hogy a közös hivatal finanszírozása átutalásra
kerül a közös hivatal számlájára.
Schirling István jegyző elmondta, hogy nincs áttéve havi szinten a finanszírozás összege.

Varga Ernőné elmondta, hogy azért nem, mert Ságújfalu a KlRA-végpont.
Schirling istván jegyző elmondta, hogy meg lehet változtatni. A finanszírozást át kellene utalni a közös

hivatal számlájára.
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy negyedévente lehet elszámolást készíteni, hogy éppen hol

tart a felhasználás. Feladatfinanszírozás van. Ha megmarad, vissza kell fizetni. ldén nyomon kell követni.

Sándor Attila polgármester javasolta, hogy szavazzanak a képviselő—testületek az előterjesztésről.
Szentes Attila polgármester javasolta a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2912020. (III. 11.) önkormányzati határozata
Karancsság
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui
Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 72.722.332 Ft főösszeggel elfogadja. A
Képviselő-testület a költségvetés 72.722.332 Ft főösszegén belül a Ságújfalui Közös
Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kiadások:

- személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
,. dologi kiadások

Eredeti előirányzat (Ft)
33.278.224
5.988.812
2.556.174

- finanszírozási kiadások

Bevételek:
- finanszírozási bevétel

Módosított előirányzat (Ft)
44.981.758
8.036.931
17.778.674
1.924.969

41 .823.210

72.722.332

A hivatal létszámkerete 12 fő.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester

(Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazattal elfogadta a határozatot. Kis—
hartyán Község Önkormányzata Képviselő—testülete 1 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
nem fogadta ela határozatot.)

Schirling István jegyző tájékoztatta a képviselő—testületeket, hogy a Közös Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása nem került elfogadásra, így az előző közös testületi ülésen elfogadott költségvetés
marad hatályban.
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy a bérekre van fedezet, illetve némi dologi kiadásra is.

2.

Egyebek

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a poígármesterek az ülést 19.20 órakor bezárták.
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ELÖTERJESZTÉS
ágúifalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók — Ságújfalu, Karancsság és Kishartyán Község
Önkormányzatának Képviselő-testületei - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Ságújfalu Község Önkormányzata
költségvetési rendeletébe.
Bevételek
Az önkormányzati hivatalnak közvetlenül nem keletkezik saját bevétele, a fenntartó önkormányzat által a működéshez
kapott finanszírozási bevételből gazdálkodik.
Finanszírozási bevételek
A 2019. évi záró maradvány 7.810 Ft maradvány igénybevételként került tervezésre.
Ságújfalu Önkormányzattól intézmény finanszírozás bevétele 72.714.522 Ft.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
2. melléklet !. 1.a. pontja alapján az Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.450.000 Ft/fő (elismert hivatali
létszám)
A Magyar Államkincstár azonban felhívta a figyelmet arra, hogy eredeti előirányzatként az Önkormányzati Hivatal
működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatásnak, hanem a 2019. évi támogatás összegének kellett
szerepelni a 2020. évi megalapozó felmérés eredmény melléklet alapján a Közös Hivatal költségvetésében.

A költségvetés elfogadásakor ezekkel az adatokkal kellett számolni.
A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban került sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és a
fajlagos összegek mellett az i. 1.a.Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím és így a kiegészítés
figyelembevételével a Közös Hivatalokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. Az így megállapított éves
támogatásra jogosult az önkormányzat, az időarányos tételek korrekciójára is sor kerül 2020. március havi nettó
finanszírozásban. 2020 február 23-án publikálásra kerültek a végleges számadatok. Az alap és a kiegészítő támogatási
összegek figyelembevételével az eredeti előirányzatok módosításra kerültek.
Kiadások
Személyi iuttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáiáru/ási adó
Személyi juttatásként tervezésre került a jelenlegi hivatali köztisztviselők és 2020. március 1-től 3 fő üj dolgozó,
összesen 12 fő bére, illetve jutalomkerete.

Béren kívüli juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói cafetéria juttatás
összege. A közös hivatal egy főre jutó cafeteria kerete bruttó 200.000.- Ft ifő/év.
A munkáltatót terhelő adók, járulékok összege a bérekkel arányosan, a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek
tervezésre.
Dologi kiadások
A közös fenntartású hivatal működése során a hivatal költségvetésében felmerülnek olyan dologi kiadások, melyek
mindhárom települést érintik, mindhárom települést szolgálják. Ezek jellemzően a szakmai kiadványok, anyakönyvi
kiadások, EPER számítógépes program adatmegőrzési díjai, OPTIJUS rendszer szakmai szolgáltatás
igénybevételének díjai, kiküldetések, üzemeltetési anyagok, GDPR, honlappal kapcsolatos kiadások, belső ellenőrzés,
irattározási kiadások, kötelező szabályzatok elkészítésének kiadásai, valamint az információbiztonsági felelős, illetve
rendszergazdai feladatok ellátása miatti kiadások. (A dologi kiadások között tervezve lett január és február hónapra
Ságújfalu és Karancsság vonatkozásában szakmai szolgáltatás igénybevétele, a bevételek ismeretében módosításra
került a kiadás összege.)
Határozati javaslat
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
költségvetésének módosítását 72.722.332 Ft főösszeggel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés
72.722.332 Ft főösszegen belül a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kiadások:

- személyi juttatások
— munkaadót terhelő járulékok
— dologi kiadások

Eredeti előirányzat (Ft)
33.278224
5.988.812
2.556.174

- finanszírozási kiadások
Bevételek:
— finanszirozási bevétel
A hivatal létszámkerete 12 fő.

Módosított előirányzat (Ft)
44.981 .758
8.036.931
17.778.674
1.924.969

41 .823210

72.722.332

05641 - Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

081311 - Előző évi költségvetési maradvány

098161— Központi irányító szervi támogatás

8813

8816
Összesen

0534111- Foglalkoztatottak kiküldetései
05321— informatikai szolgáltatás igénybevétele

05331 — Közüzemi dijak

053341 — Javítás karbantartás

053221— Telefon költség

05351— Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
05311 -Szakmai anyagok beszerzése
05312- üzemeltetési anyagok beszerzése

053337- Egyéb szolgáltatások

05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

052— Munkaadói járulékok

051110 - Egyéb költségtérítések

051 1091 - Közlekedési költségtérítés

0511071—Béren kivüli juttatások

051103 Céluttatás, projektprémium (Jubileumi jutalom)

051101- Törvény szerinti illetmények munkabérek
051102 — Normatív jutalmak

Főkönyvi szám

K1101
K1102
K1103
K1107
K11091
K1110
K2
K336
K337
K351
K311
K312
K322
K334
K331
K341
K321
K64

Rovatszám

999000

999000

999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000
999000

Szakfeladat szám

011130

011130

011130
011130
011130

011130

011130
011130
011130
011130
011130
011130
011130
011130
011130
011130
011130
011130
011130
011130

COFOG

2020. évi költségvetésének módosítása

Ságújfaiui Közös Önkormányzati Hivatal

41 823 210

473 980
319 992

5988 812
1021 125
130 000
267 877
87 200
256 000

1 698 108
645 716

30 934 400

72 722 332

10 705 734
1 698 108
645 716
366 000
8 036 931
5 727 125
250 000
3 396 358
134 444
2 056 000
464 000
160 000
1 200 000
700 000
4 099 992
1 515 724

31 566 200

Kiadás
Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

41 815 400
41 823 210

7 810

72 714 522
72 722 332

7 810

Bevétel
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Rendszergazda költsége
Informatikai bizt. fel.

K322
K322

Kommunikációs szolgáltatás
Telefon költség

K64

K351

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

Működési célú előzetesen felszámított áfa

Összes kiadás

K337

K321

K334

K331

A K322

Informatikai szol iáltatások
Kommunikációs szol áltatások
Közüzemi dijak
Javítás , karbantartás
Egyéb szol: altatás

üzemeltetési anyagok
K312

K341

Kiküldetések kiadásai

Települések átszámlázott kiadásai

K337

Könyvelés díja (Varga Ernőné)
lrattározás szakemberekkel
Egyéb szol- áltatások
Bankk" tség
Postakoltség

Kötelező továbbképzések (NKE)
Mérlegképes továbbképzés
üzemorvosi szolgáltatás

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
BB—Accountant Office BT könwelöiroda díja
Belsö ellenörzés

Honlapok

opmus

EPER rendszer díja

K336

K312

üzemeltetési anyagok beszerzése
Nyomtatványok, irodaszerek (toner, tüzögép, lyukasztó, bélyegző, stb )

GDPR

K311

Szakmai anyagok beszerzése
HVG szakanyag elö zetes
Költségvetés: levelek folyóirat el' izetése
Kötelező szabályzatok

267 877

108 000
108 000

15157

71 240

86 397

69 120

473 980

130 000

1129 125

406 389

325 120

91 560

Bruttó

2 288 297 267 877 2 556174

473 980

1 30 000
70 000
60 000

367 200

253 925

1 021 125
400 000

263 856
56 136

319 992

256 000

4 360

87 200

ÁFA
4 360

87 200

Nettó

Eredeti előirányzat

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének módositása
Dologi és felhalmozási kiadások

992
000
000
000

125
000
000
925

16 307 285

1 515 724

4 000 000
1 800 000
360 000
360 000
1 200 000
160 000
120 000

1 04 000
104 000

700 000

100 000
2 403 200
1 000 000
130 000
70 000
60 000

70 000

5 727
400
1 500
253

56136
900 000

263 856,

3 739
420
600
1 500

3 396 358

3 396 358

409 2451

75 600

324 000

97 200

1 080 000
486 000
97 200

28 080

28 080

270 000

783 000
108 000
405 000

243 000

15157

162 000
405 000
71 240

1 009 797
113400

69 120

47 244
256 000

4 360
12 756

87 200 A

134444

Nettó

1 924 969

s 080 000

132 080

700 000

130 000

6 510 125

4 749 789

325 120

151 560

Bruttó

19 703 643

Módosított előirányzat

