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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

6/2015. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. május 26-án  

(kedd) 18
00

  órai kezdettel Tabdi Község Képviselő-testületével megtartott együttes testületi 

üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 

     Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

 

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, 

Martinkó János, Turú Gyula képviselők, Filus Jánosné 

jegyző 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester, Brada István, Kelemen 

István képviselők (bejelentetten). 

 

Tabdi képviselő-testület részéről: 

Jelen vannak:  Fábián Sándor polgármester, Kovács László 

alpolgármester, Földházi Ferenc, Hetényi Vivien, Kiss 

Sándor, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné 

képviselők  

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. A Képviselő-testület a 

napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND 

 

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi feladatellátásáról 

Előadó: jegyző 

 

3. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása 

Előadó: polgármester 
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1.) napirend 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

Fábián Sándor Tabdi polgármestere: Az előzetesen kiküldött anyag részletesen tartalmazza a 

hivatal 2014. évi költségvetési adatait. Kérdés, hozzászólás van-e az írásos anyaghoz? 

 

Turú Gyula képviselő: 10 fő szerepel a Közös hivatal létszámában, ebben a két polgármester 

bele számít? A bérük az önkormányzat költségvetését terheli? 

 

Fábián Sándor Tabdi polgármestere: A hivatal létszámában az ott dolgozó köztisztviselők 

száma tartozik, plusz a jegyző. Ez Tabdinál 5 főt jelent, Kaskantyúnál 4 főt, illetve a jegyzőt 

fele-fele arányban. 

 

Filus Jánosné jegyző: A feladatfinanszírozásra a támogatást az önkormányzat kapja, ebből 

azonban a feladat nem finanszírozható le, az önkormányzatok kiegészítik, Kaskantyú ezt az 

összeget átadja Tabdinak. 

 

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere: Az önkormányzatot és a hivatalt nem lehet 

összekeverni, az önkormányzat mi vagyunk, a hivatal pedig az önkormányzat intézménye, 

úgy mint pld. az óvoda. A két önkormányzat közös hivatalt működtet mindkét település a 

saját dolgozóit finanszírozza, illetve a jegyzőt közösen 50-50%-ban. 

 

Turú Gyula képviselő: Akkor ezt úgy kell érteni, hogy a hivatalnak is van egy költségvetése, 

és most annak a beszámolóját tárgyaljuk? 

 

Filus Jánosné jegyző: Igen, pontosan így van. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2015.(V. 26.) sz. határozat 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi zárszámadása 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 25. §-a alapján Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatal  2014. évi zárszámadásának  kiadási főösszegét 50.639.167  Ft-ban, a  

bevételi főösszegét 2.289.859  Ft saját  bevétellel,  48.453.699 Ft finanszírozási bevétellel, 

104.391 Ft maradvánnyal   állapítja meg.  A bevételi és kiadási előirányzat és a teljesítés 

adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
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2.) napirend 

Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi feladatellátásáról 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

 

Fábián Sándor Tabdi polgármestere: A Hivatal működésével kapcsolatban, van-e kérdés, 

észrevétel a képviselők részéről? 

 

Turú Gyula képviselő: A gépjárműadó tartozásoknál Tabdinál 11 esetben, Kaskantyún 2 

esetben volt gépjármű forgalomból történő kivonás, miből adódik ez? 

 

Filus Jánosné jegyző: Ez legtöbb esetben olyan vállalkozásokról szól, akik próbálnak kibújni 

az adófizetési kötelezettség alól, több mint egy év hátralékkal rendelkeznek, ebben az esetben 

kezdeményezzük a kivonást.  

 

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere: Ezek általában a behajthatatlan tartozások közé 

fognak kerülni. 

 

Filus Jánosné jegyző: Az adóerőképességnél ezt be kell számítani, ezért kapunk kevesebb 

állami támogatást, és még az adó sem kerül befizetésre. Kétszeresen is negatívan érinti így az 

önkormányzatot. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi 

határozatot hozta: 

 

23/2015.(V. 26.) sz. határozat 

Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatal munkájáról 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 
 

3.) napirend 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása 
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Írásos előterjesztés csatolva 

 

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere: Az előterjesztést mindenki megkapta, mely 

tartalmazza a költségvetés módosításának okát.  

 

Filus Jánosné jegyző: A kifutó lakásfenntartási támogatások miatt volt szükség a költségvetés 

módosítására. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2015.(V. 26.) sz. határozat 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi költségvetés módosítása 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kaskantyú Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatal  2015. május  26-i  költségvetés módosításakor a  kiadási főösszeget 

42.108.530 Ft-ban, a  bevételi főösszeget  12.000 Ft-ban állapítja meg: 

 

a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett 

létszáma: 
 ezer forintban 

Kiemelt előirányzat 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Személyi juttatás 24.701 24.701 0 0 24.701 

Munkaadót terhelő járulék 6.676 6.676 0 0 6.676 

Dologi kiadás 6.718 6.718 0 0 6.718 

E. működési célú kiadás 730 4.013 0 0 4.013 

Összesen 38.825 42.108 0 0 42.108 

Engedélyezett létszám (fő) 10 

Közfoglalkoztatott (fő) 0 

 

b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege: 
ezer Ft-ban 

Kiemelt előirányzat 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Közhatalmi bevétel 0 0 0 0 0 

Intézményi bevétel 12 12 0 0 12 

Egyéb működési célú 

támogatás bevételei 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Összesen 12 12 0 0 12 
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2. A Képviselőtestület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 

4. pontja alapján megállapítja, hogy  

 

a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban 

jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát,  

 

b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal 

működtetésének központi támogatással nem fedezett  finanszírozásához – figyelembe 

véve a 2015. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt 

bérkompenzáció támogatás várható 278.892 Ft-os összegét,  3.521.115 Ft támogatás 

pénzeszköz átadást   

 

kell tervezni. 

 

3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2015. 

évi költségvetési rendeletének módosítását 2015. május 31. napjáig terjessze elő. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. május 31. 

 

 

 

Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 

 


