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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Kunszállás Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-án 16 órai kezdettel 
megtartott nyílt együttes üléséről. 

 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Seres István, Szénási 

Zoltánné, Fekete István képviselők, 
 Hegedűs Gáborné megbízott címzetes főjegyző, 

 
Kovács Imre polgármester, 
Balogh Attila, Kürtösiné Cseri Márta, Kertész Károly, Nemcsok Zoltán 
képviselők 
Dr. Bóna Csaba jegyző, 
Katona Istvánné gazdálkodási főelőadó, 

 
Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 

 
NAPIREND: 
 

1./  Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
Előadó: Dr. Bóna Csaba jegyző 

 
2./  Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 

Előadó: Csáki Béla, Kovács Imre polgármesterek 
 

3./  Egyebek 
 Előadó: Polgármester 

 
4./ Interpelláció 

 
Csáki Béla: köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával 
került sor az összehívásra. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és 
jegyzőkönyv-vezetőnek Szabó Renátát felkérni.     

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

I.NAPIREND: Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata 

 
Csáki Béla: a Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról készült anyagot a képviselő tagok megkapták (1. sz. melléklet). Átadom a 
szót dr. Bóna Csaba jegyző úrnak.  
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dr. Bóna Csaba: kiegészíteni valóm nincs, de néhány dolgot még pontosítani szeretnék. Az 
első pontosítás a 8. szakasz 2. bekezdésének ae) pontjában lenne, mely szerint az 
anyakönyvi és hagyatéki ügyintéző ügyfélfogadási ideje a kunszállási székhelyen páros 
hét péntekenként 8-12 óráig lesz, de mivel Kunszálláson péntekenként nincs 
ügyfélfogadási idő, így én ezt a pontot nem hagynám benne. A többi ügyintéző sem tart 
ügyfélfogadást, így a szociális ügyintéző sem fog. Az Államkincstárnál elkészült a Közös 
Hivatal törzskönyvi bejegyzése és adószáma is.  
A héten meg fog történni a márciusi bérek átutalása, illetve a segélyek kifizetése is. Csáki 
Béla polgármester úrral egyeztetve, Fülöpjakabon ügyfélmentes napnak a szerdai napot 
jelöltük meg. A pénztári ügyfélfogadást is lecsökkentettük 3 napra.  
 

Kovács Imre: csak annyit szeretnék mondani, hogy Fülöpjakabon is működni fog 
véleményem szerint ez az ügyfélmentes nap, Kunszálláson 2012. szeptember 1-je óta van 
ilyen nap, a pénteki nap, és elég gyorsan megszokták a lakók, illetve az ügyintézők is 
zökkenőmentesen tudják folytatni munkájukat.  

 
Kertész Károly: mi a tegnapi testületi ülésünkön tárgyaltuk az SZMSZ-t, átbeszéltük, 

semmiféle problémát nem találtunk benne, véleményem szerint jó. Remélem 
zökkenőmentes lesz az együttműködés, ehhez kívánok sok sikert! 

 
Csáki Béla: köszönjük szépen, mi is a legjobbakat reméljük, bízunk benne! 
 
Polyák Tibor: a pénztár nyitva tartása lecsökkent 3 napra, így a segélyek kifizetését is 

ezekhez a napokhoz kell majd igazítani? 
 
dr. Bóna Csaba: Kunszálláson ezzel nincs probléma, nem hiszem, hogy ebből itt bármilyen 

probléma is származna.  
 
Kovács Imre: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról készült előterjesztés elfogadását.  
 
Kunszállás Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Kunszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
38/2013. (03.26.) önkormányzati határozata 
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. március 26. 
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Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról készült előterjesztés elfogadását.  
 
Fülöpjakab Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
29/2013. (03.26.) önkormányzati határozata 
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. március 26. 
 
 

II.NAPIREND: Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
 

Csáki Béla: a Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről készült 
anyagot a képviselő tagok megkapták (2. sz. melléklet). Átadom a szót Katona Istvánné 
gazdálkodónak.  

 
Katona Istvánné: kiegészíteni nem kívánom, de a felmerült kérdésekre szívesen válaszolok.  
 
Szénási Zoltánné: azt szeretném kérdezni, hogy a mellékelt dologi kiadásoknál 8 hónapról 

van szó, de az hogyan jön ki?  
 
Katona Istvánné: szokás volt itt is a bér kifizetése minden hó végén. Nálunk is így volt ez, 

míg a finanszírozás nem változott, de szerintem nem lesz belőle gond, ha esetleg hó elején 
lesz bérkifizetés. A közös hivatalnak meg van már a törzskönyve, de nem vagyok azért 
abban biztos, hogy április 2-án teljes biztonsággal tudunk-e már utalni, így a 
polgármesterekkel és a jegyző úrral úgy beszéltük meg, hogy még ebben a hónapban 
(április) teljesüljenek ezek a kiadások, így nem szükséges, csak a 8 hónappal számolni. A 
decemberi bér mindig a következő évet terheli, tehát a dologi kiadásoknál ez már egy 
következmény.  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni a dologi kiadásokkal kapcsolatban, hogy a két 

településre vonatkozóan nem ugyanúgy vannak kitöltve a rublikák. Ennek mi az oka, vagy 
ezek miből tevődnek össze? 
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Katona Istvánné: mindkét település megtervezte a költségvetését januártól, és most 
próbáltuk szétszedni ezeket az eddig eltelt időszakra. Kicsit hiányosan van lekönyvelve, 
hiszen nem vagyunk naprakészek, hiszen még az előző évet zárjuk. Kivettük az eddig 
eltelt időszakot, és azzal számoltunk, ami maradt. Tehát ez a költségvetés csak a hivatalra 
vonatkozik.  

 
Szénási Zoltánné: az én kérdésem még az lenne, hogy a 2014. évi várható közös hivatali 

állami támogatások alapján javaslatot kell tenni a létszámra, ez azt jelenti, hogy 
létszámcsökkentés várható? 

 
Katona Istvánné: úgy gondolom, hogy addig, amíg nem ismerem az új számokat, nem 

nyilatkoznék. Addig ez nem merül fel, amíg bírjuk fizetni a jelenlegi létszámot. A munka 
nem biztos, hogy olyan mértékben csökken, de a közös hivatal felállását követően kell 
valamennyi átmeneti idő, amíg az is kiderül, hogy valóban ennyi emberre van-e szükség, 
illetve, hogy a hivatalnak a következő 8 hónapra mennyi lesz a támogatása.  

 
Csáki Béla: úgy gondolom, hogy ez a létszám már az, ami alá már nem lehet menni, hiszen 

mindenkire plusz feladatok hárulnak. Az Önkormányzati Szövetségeknek van egy 
Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET), melyet a Belügyminisztérium hívott össze, és 
többek között a kistelepülések létszámgondjaival is foglalkoztak, van remény a javításra. 
Mi átmenetileg 4 fővel dolgozunk, de ha azt látjuk, hogy egyre több a munka, és a 
finanszírozás is engedi, akkor valamelyest emelni fogunk a státuszon. Egy kis időnek el 
kell most ahhoz telnie, hogy meglássuk, hogyan is tudunk így működni.  

 
Polyák Tibor: azt szeretném kérdezni, hogy Fülöpjakabon az ellátottak pénzbeli juttatásai 

ennyivel magasabb összegben szerepelnek, mint Kunszálláson? 
 
Katona Istvánné: igen. Az ápolási díj átkerült a Járási Hivatalhoz, de ide tartozik pl. a 

lakásfenntartási támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a foglalkozást 
helyettesítő támogatás, vagyis az alanyi jogú támogatások.  

 
Csáki Béla: Fülöpjakabon elég sokan vették igénybe a lakásfenntartási támogatást. Régebben 

ez még a képviselő – testület hatáskörébe tartozott, akkor is sokan megkapták, hiszen a 
jogszabályoknak megfeleltek.  

 
Katona Istvánné: ez a segélyezési kör az, ami államilag támogatott, és a visszaigényelhető 

rész 80-90 %. Ha a jogosultnak alanyi jogon jár a támogatás, akkor célszerű támogatást 
adni, hiszen az önkormányzatot 10-20 % terheli. A jövedelmi viszonyokból vagy a 
gyermekek létszámából kifolyólag lehet ilyen nagy létszámú segélyezett Fülöpjakabon.  

 
Csáki Béla: igen, a jövedelmi viszonyok állnak az első helyen, az a fő szempont.  
 
Kovács Imre: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetéséről készült előterjesztés elfogadását.  
 
Kunszállás Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Kunszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
39/2013. (03.26.) önkormányzati határozata 
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi költségvetése 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Kunszállási Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  

2)  A 2013. évi költségvetési évben a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
 

a)  bevételi főösszege:     63.446 ezer forint; 
  melyből 
  aa) átvett pénzeszköz     63.446 ezer forint 

 
b) kiadási főösszege:     63.446 ezer forint, 
    melyből 
    ba) személyi juttatások:    19.107 ezer forint, 
    bb) munkaadókat terhelő járulékok:     5.464 ezer forint, 
    bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   13.159 ezer forint, 
    bd) ellátottak pénzbeli juttatásai:   25.716 ezer forint. 

 
c) engedélyezett létszám: 10,5 fő. 

 
3) A Képviselő - testület a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria - 

juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben határozzák 
meg.  

 
4) A Képviselő – testület vállalja a közös hivatalba átvételre kerülő köztisztviselők 

alapilletményei 10 %-os mértékének megfelelő összegű illetménykiegészítésének 
finanszírozását, illetve az ennek megfelelő önkormányzati rendeleti szabályozás 
végrehajtását.  

 
5) A képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi koncepció előterjesztésével 

egyidejűleg, legkésőbb azonban a féléves végrehajtási beszámolóval egyidejűleg 
tájékoztassa a képviselő – testületeket a 2014. évi várható közös hivatali állami 
támogatásról, ennek megfelelően tegyen javaslatot a létszámra.  

 
6) A képviselő – testület megbízza Kunszállás Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal 

költségvetésének Kunszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon.  

 
7) A Képviselő – testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon.  
 
Felelős: Kovács Imre polgármester, a végrehajtásért: dr. Bóna Csaba jegyző 
Határidő: 2013. március 26.  
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Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetéséről készült előterjesztés elfogadását.  
 
Fülöpjakab Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
30/2013. (03.26.) önkormányzati határozata 
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi költségvetése 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1) Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Kunszállási Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  

2)  A 2013. évi költségvetési évben a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
 

a)  bevételi főösszege:     63.446 ezer forint; 
  melyből 
  aa) átvett pénzeszköz     63.446 ezer forint 

 
b) kiadási főösszege:     63.446 ezer forint, 
    melyből 
    ba) személyi juttatások:    19.107 ezer forint, 
    bb) munkaadókat terhelő járulékok:     5.464 ezer forint, 
    bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   13.159 ezer forint, 
    bd) ellátottak pénzbeli juttatásai:   25.716 ezer forint. 

 
c) engedélyezett létszám: 10,5 fő. 

 
3) A Képviselő - testület a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria - 

juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben határozzák 
meg.  

 
4) A Képviselő – testület vállalja a közös hivatalba átvételre kerülő köztisztviselők 

alapilletményei 10 %-os mértékének megfelelő összegű illetménykiegészítésének 
finanszírozását, illetve az ennek megfelelő önkormányzati rendeleti szabályozás 
végrehajtását.  

 
5) A képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi koncepció előterjesztésével 

egyidejűleg, legkésőbb azonban a féléves végrehajtási beszámolóval egyidejűleg 
tájékoztassa a képviselő – testületeket a 2014. évi várható közös hivatali állami 
támogatásról, ennek megfelelően tegyen javaslatot a létszámra.  
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6)  A Képviselő – testület megbízza Fülöpjakab Község Polgármesterét, hogy Fülöpjakab 
Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésében gondoskodjon a Kunszállási Közös 
Önkormányzati Hivatal részére történő pénzeszköz átadásról.  

 
7) A Képviselő – testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester, a végrehajtásért: dr. Bóna Csaba jegyző 
Határidő: 2013. március 26.  
 
 

III.NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: a Kunszállási Képviselő – testületnek lenne még egy napirendi pontja. Átadom a 

szót Kovács Imre polgármesternek.  
 
Kovács Imre: itt ragadnám meg az alkalmat, ha már a testületi létszámunk is megvan, hogy 

Kunszállás 2013. évi költségvetését szeretnénk módosítani. Az erről készült anyagot a 
képviselő tagok megkapták (3. sz. melléklet).  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő a 2013. évi költségvetési módosításról szóló rendelet 
megalkotását. 

 
Kunszállás Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2013. (03.27.) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.26.) rendelet módosításáról 

 
 
2.) 
Csáki Béla: a Képviselő – testület nevében szeretnék köszönetet mondani Hegedűs Gáborné 

Irénkének a megbízott, helyettes jegyzői feladatok elvégzéséért. További sikeres és jó 
munkát, illetve tanulást kívánunk Neked! 

 
Hegedűs Gáborné: meg szeretném köszönni Polgármester Úrnak és a Képviselő – 

testületnek is az eddig végzett munkáját és a közösen végzett munkát. Örülök, hogy rám 
gondoltak, amikor szükség volt a munkámra. Az április 1-jétől létrejövő Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz sok sikert és eredményes együttműködést kívánok mindkét 
félnek.  
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Csáki Béla: van-e még kérdés? 
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
                      Csáki Béla                                                            Hegedűs Gáborné  
                     polgármester                                                       megbízott címzetes főjegyző                  
 
 
 
 

  Kovács Imre          dr. Bóna Csaba 
  polgármester                jegyző 


