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Készült:  Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzata Képviselő- 

    testületének 2017. május 23-án megtartott nyilvános együttes testületi üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  
 
1./ Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése módosításának  
     megtárgyalása, elfogadása.     Palotás   68/2017.(V.23.) határozat 
 Előterjesztő: Szabó Mihály polgármester          Kisbágyon  39/2017.(V.23.) határozat 
             Szarvasgede  32/2017.(V.23.) határozat 
 
2./ Palotási Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása,  
     elfogadása.                    Palotás  69/2017.(V.23.) határozat 

Előterjesztő: Szabó Mihály polgármester          Kisbágyon  40/2017.(V.23.) határozat 
             Szarvasgede  33/2017.(V.23.) határozat 
 
3./ Palotás Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
    megtárgyalása, elfogadása.      Palotás  70/2017.(V.23.) határozat 

Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző          Kisbágyon  41/2017.(V.23.) határozat 
             Szarvasgede 34/2017.(V.23.) határozat 
 
 
 
 
 



 2 

Palotás Község Önkormányzata 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V E  

 
 
Készült:  Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzata Képviselő- 

    testületének 2017. május 23-án megtartott nyilvános együttes testületi üléséről 
 
Testületi ülés helye: Községháza 
                                  Palotás, Kossuth út 1. 
Jelen vannak:  
Palotás Képviselő-testülete: Szabó Mihály polgármester, Almási Lajos alpolgármester, 
Ambrus Nándorné, Dúzsné Szita Mária Éva, Hegyi Tamás, Krekács Istvánné, Polonkai Katalin 
önkormányzati képviselők 
Kisbágyon Képviselő-testülete: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, 
Jancsó Mónika, Mérészné Holecz Mária, Pogány Károly önkormányzati képviselők 
Szarvasgede Képviselő-testülete: Kovács Ottó Béla polgármester, Pilinyi Zoltán 
alpolgármester, Divald Szabolcs önkormányzati képviselők 
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző, Molnárné Ocsovszki Henriette pü-i ügyintéző 
Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző 
 
Az együttes ülést Szabó Mihály Palotás község polgármestere vezeti le. 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a palotási képviselő-testület határozatképes, 
mivel a 7 fős testület 7 tagja jelen van, a kisbágyoni képviselő-testület határozatképes, mivel az 
5 tagú testület 5 tagja jelen van, a szarvasgedei képviselő-testület szintén határozatképes, mivel 
az 5 tagú testület 3 tagja jelen van.  
 
Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőinek Divald 
Szabolcs és Pilinyi Zoltán képviselőket egyhangúlag elfogadja. 
 
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, így az ülés napirendje a 
következő: 
 



 3 

N a p i r e n d: 
1./ Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése módosításának 
megtárgyalása, elfogadása   
2./ Palotási Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása, 
elfogadása      
3./ Palotás Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalása, elfogadása     
 
I. NAPIREND: 

 
Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése módosításának 

megtárgyalása, elfogadása 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Szabó Mihály polgármester: Még zárszámadás előtt van egy utolsó lehetőség a módosításra, 
mely a pontosítások elvégzésével megtörtént. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül, elfogadja a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
68/2017.(V.23.) Képviselő-testületi határozat 

 
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

39/2017.(V.23.) Képviselő-testületi határozat 
 

SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
32/2017.(V.2.) Képviselő-testületi határozat 

 
 

Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 
megtárgyalták a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 
módosítását és az alábbi határozatot hozzák: 
 
1./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése az alábbiak 

szerint módosul: 
A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 39 071 000 forintról 41 
647 000 forintra 
A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 39 071 000 forintról 41 
647 000 forintra módosul  
Az 1/a melléklet illetve az 1/b mellékletben részletezettek szerint. 
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2./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói finanszírozása 35 870 000 
forintról 36 465 000 forintra módosul. 

 
3./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítását Palotás 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő 2016. évi 
költségvetés módosításában szerepeltetni kell.  

 
           Határidő: azonnal 
           Felelős: dr. Tóth Gabriella jegyző 

 
 
II. NAPIREND: 
 

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása, 
elfogadása 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

Szabó Mihály polgármester: A zárszámadást minden évben május 31-ig el kell fogadni, 
amely határidőre el is készült. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül, elfogadja a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
69/2017.(V.23.) Képviselő-testületi határozat 

 
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

40/2017.(V.23.) Képviselő-testületi határozat 
 

SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
33/2017.(V.2.) Képviselő-testületi határozat 

 
 

Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 
megtárgyalták a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozzák: 
 
1./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolót 41 638 767 forint bevétellel, 38 905 155 forint 
kiadással az 1/a-1/b-1/c-1/d. mellékletekben részletezettek szerint elfogadják.  
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2./ A három önkormányzat közötti elszámolási különbözet nem keletkezett, mivel a 
2016. évi maradvány teljes egészében a 2017. évi költségvetésben 
igénybevételre kerül. 
A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal maradványát 2 733 612 forinttal, az 
2/a melléklet szerint jóváhagyják, mely összeg a 2017. évi költségvetésében 
igénybevételre került.  
 

3./ A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlegét az 2/b melléklet, 
eredmény-kimutatását a 2/c melléklet, vagyonleltárát a 2/d melléklet 
tartalmazza. 

 
4./ A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 

maradvány összege Palotás Önkormányzat zárszámadási rendeletében egy címet 
alkot. 

 
 

           Határidő: önkormányzati zárszámadási rendelet  
           Felelős: dr. Tóth Gabriella 

                  jegyző 
 
 
III. NAPIREND: 
 

Palotás Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalása, elfogadása. 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Próbáltam a beszámolóban néhány oldal terjedelemben 
összefoglalni azt a tevékenységet, amelyet a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal végez. Azt 
gondolom, ez az a beszámoló, amiben felsorolhatatlan az a sokrétű feladatkör, amit az itt 
dolgozó köztisztviselőknek el kell látni nap mint nap. A főbb dolgokra kitértem és látható, 
hogy 2016. évben összesen 62 képviselő-testületi ülést készített elő a Közös Hivatal, emellett 
ugyanígy a társulások, bizottságok üléseit is mi készítjük elő, így a tavalyi évben mindösszesen 
94 jegyzőkönyvet küldtük be a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályára. 
Ezeknek az előkészítése, jegyzőkönyvezése, végrehajtása, a rendeletek Nemzeti 
Jogszabálytárba történő feltöltése óriási feladat a Közös Hivatal számára, a jelenlegi  
létszámkerettel. A tavalyi évben ránk háruló feladatokon kívül, mint a beszámolóban látható 
összesen 15 hatósági ellenőrzésen estünk át, amelyek előkészítése, zökkenőmentes lefolytatása 
mögött óriási munka van, amit csak köszönni tudok a Közös Hivatal valamennyi dolgozójának. 
Idén először a beszámolóban felsoroltam azokat a pályázatokat, melyek a Közös Hivatal 
közreműködésével kerültek benyújtásra. Nekünk nincs meg a lehetőségünk mint egy-egy 
képviselő-testületnek, hogy mindig egy-egy településben gondolkozzunk, hanem egyöntetűen, 
mindhárom település elképzeléseinek a megvalósítását segítenünk kell. Nagy örömmel tölt el, 
hogy a 2016. évben benyújtott több mint 25 pályázat közül számos nyertes lett, aminek a 
megvalósítása viszont az idei évben jelenti a munkánk jelentős részét. Ez a Közös Hivatal már 
rég túl nőtt azon, hogy közigazgatási feladatokat lát el és elintézi a helyi lakosok kérelmeivel 
kapcsolatos ügyeit, a hivatal munkája sokat változott. Bár létrejöttek járások, létrejöttek 
központok megyei szinten, mégsem érezzük úgy, hogy bármennyit csökkent volna a ránk 
háruló feladat, sőt az ellenkezőjét tapasztaljuk. Január 1-től hivatalosan csatlakoztunk az ASP 
szakrendszerhez, tehát adó szakrendszerben és gazdálkodásban már az átállás szakát éljük, 
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ezekben a rendszerekben a munkát a nulláról kell kezdeni, ami a napi feladatokon kívül, óriási 
terhet ró minden itt dolgozó köztisztviselőre, és csak köszönni tudom munkájukat.  
 
Kovács Ottó Béla polgármester: Az ASP rendszer bevezetése az adórendszert is érintette, ott 
is adódtak problémák, adattisztítások, átvezetések és sokszor egymásnak ellentmondóan jönnek 
ki adatok a korábbi rendszerből és az új rendszer beviteléből. Ebből adódóan a hivatalos 
tájékoztatások félreérthetően kerültek ki és néha az ügyfélnek is igaza van. A kolléganők 
magas szinten helyt állnak, én biztatom őket és köszönöm a Közös Hivatal apparátusának 
munkáját. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Kisbágyon Község Önkormányzata nevében én is szeretném 
megköszönni a Közös Hivatal valamennyi dolgozójának és elsősorban a hivatal vezetőjének 
áldozatkész munkáját. A könyvelési tételek és ügyiratszámok legalacsonyabban Kisbágyonra 
prognosztizálódnak, lehet, hogy velünk van talán a legkevesebb baj, de én mégis szeretném 
megköszönni, hogy a háttérben mindenki lelkiismeretesen dolgozik és a pályázatokhoz és 
mindenféle más tevékenységhez támogatólag hozzájárul a hivatal.  Túl vagyunk terhelve, 
mindenkinek kitartást kívánok, hogy ez a 2017-es év is legalább ennyire eredményes legyen. 
 
Dúzsné Szita Mária képviselő: Én igazából a bizottsági anyagokon látom, hogy milyen magas 
színvonalúak, igazából túl sok kérdés nem merült fel, mert minden érthető, megvannak az 
összefüggések. Le a kalappal és folytatódjon így, ne adja fel senki. Ha megnézzük a Közös 
Hivatal költségvetését, egyik önkormányzatnak sem kellett kiegészíteni és ez nagyon fontos.  
 
Szabó Mihály polgármester: A magam részéről is köszönetet mondok a hivatalnak, nap mint 
nap tapasztalom a tevékenységet és tapasztalom a feszített munkát, nem egyszerű megfelelni. 
Az ügyfelek, a lakosság egyre idegesebb, egyre feszültebb, nagyon nehéz bánni velük, csak 
köszönni és becsülni lehet, hogy ezt a tevékenységet ilyen színvonalon ellátják a 
köztisztviselők, annak ellenére, hogy az anyagi megbecsülés nincs megfelelő arányban ezzel a 
tevékenységgel.  
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a beszámoló elfogadását. 
 
A PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül, elfogadja a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

PALOTÁS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
70/2017.(V.23.) Képviselő-testületi határozat 

 
KISBÁGYON Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

41/2017.(V.23.) Képviselő-testületi határozat 
 

SZARVASGEDE Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
34/2017.(V.2.) Képviselő-testületi határozat 
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Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 
a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadták. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: dr. Tóth Gabriella jegyző 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, Palotás község 
polgármestere megköszöni a képviselők részvételét, az együttes ülést bezárja. 
 
IV. Egyebek: 
 
a.) Szarvasgede ügyfélfogadás 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Pintér Balázsné köztisztviselő 2017. május  31-el nyugállományba 
vonul, jelenleg már a felmentési idejét tölti. Erre tekintettel március 1. napjával került 
felvételre Hivatalunkba Koncz Anita aljegyző, Pintér Balázsné helyének betöltése céljából. 
Tekintettel arra, hogy eddig heti 4 napon az ügyfélfogadás Szarvasgedén Pintér Balázsné 
személyében biztosított volt, jelenleg arra a megoldásra jutottunk, hogy minden kedden délelőtt 
9-12 óráig Koncz Anita aljegyző végez ügyfélfogadási feladatokat Szarvasgedén. Ott végzi a 
hagyatéki ügyek intézését is, tehát a szarvasgedei ügyfeleknek továbbra sem kell befáradnia 
Palotásra, hanem az idézésük arra a napra szól, amikor ő kint tartózkodik Szarvasgedén, ő látja 
el Szarvasgede, Kisbágyon helyi adójával kapcsolatos adóügyintézői feladatokat is, tehát a 
szarvasgedei ügyfelek adóban is tudnak hozzá helyben fordulni. Csütörtök délutánonként pedig 
Katonáné Illés Hajnalka igazgatási ügyintéző szociális és igazgatási ügyekben látja el az 
ügyfélfogadási feladatokat, így jelen pillanatban minden ügytípusban biztosított az 
ügyfélfogadás Szarvasgedén. Egyéb időpontokban természetesen, ha az ügyfelek igénylik 
akkor a falugondnoki szolgálattal bármelyik nap biztosított a bejutás a Közös Hivatalba. Bízom 
benne, hogy ez a megoldás hosszútávon működőképes lesz és a szarvasgedei ügyfeleket 
továbbra is magas színvonalon ki tudjuk szolgálni.  
               
 
 
 
 

    Szabó Mihály sk       Nagy Attiláné sk          Kovács Ottó Béla sk 
                 polgármester                           polgármester                                 polgármester 
  
 
 

dr. Tóth Gabriella sk 
jegyző 

 
                      Divald Szabolcs sk      Pilinyi Zoltán sk 
                képviselő                            alpolgármester 
                                                                                                 
                                                     jegyzőkönyv hitelesítők 
 


