Ügyszám: 3616-2/2013.
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata és Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, Óbarok Község Önkormányzata Hivatalának Tanácstermében, 2013. május 30án, 16 óra 30 perc kezdettel megtartott együttes, nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Ugron Zoltán Gábor
Bálint Istvánné
Csizmadia Zsolt
Varga Mihály
Szabó Zoltán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester

Igazoltan távol:
Fuchs János
dr. Török Péter

képviselő
képviselő

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Borbíró Mihály
Boros Ferenc
Gyurits Tamás
Takácsné
Schmidmayer Henriett
Igazoltan távol:
Komlós Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

képviselő

Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.
Vendég: 0 fő.
Ugron Zoltán Gábor, Mány Község polgármestere:
Üdvözlöm Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Óbarok Község
Önkormányzata Képviselő-testülete megjelent képviselőit. Az együttes Képviselő-testületi
ülésünket megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselőtestületéből 5 fő képviselő, megjelent, megállapítom, hogy az ülés Mány község részéről
határozatképes.
Borbíró Mihály, Óbarok Község polgármestere:
Én is üdvözlöm mind a mányi, mind az óbarki képviselőket. Óbarok Község Önkormányzata
5 fős Képviselő-testületéből 4 fő képviselő megjelent, így megállapítom, hogy az ülés Óbarok
község részéről is határozatképes.
Ugron Zoltán Gábor, Mány község polgármestere:
Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjaira. Kérem, Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testületét, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint szíveskedjenek elfogadni:
Határozati javaslat:

2
Tárgy: A 2013. május 30-i együttes képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
1. Beszámoló a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (2013. január 1. előtt: MányÓbarok Községek Körjegyzősége) 2011. szeptember 1. – 2012. december 31. közötti
tevékenységéről
2. A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
3. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal bankváltásáról
4. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
egyéb juttatásairól
5. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
6. 2013. évi igazgatási szünet elrendelése
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Kérdezem, Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy van-e a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot!
Mány község 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
65/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. május 30-i együttes képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
1. Beszámoló a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (2013. január 1. előtt: MányÓbarok Községek Körjegyzősége) 2011. szeptember 1. – 2012. december 31. közötti
tevékenységéről
2. A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
3. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal bankváltásáról
4. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
egyéb juttatásairól
5. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
6. 2013. évi igazgatási szünet elrendelése
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjára. Kérem, Óbarok Község Önkormányzata
Képviselő-testületét hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint szíveskedjenek elfogadni:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. május 30-i együttes képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
1. Beszámoló a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (2013. január 1. előtt: Mány-Óbarok
Községek Körjegyzősége) 2011. szeptember 1. – 2012. december 31. közötti
tevékenységéről
2. A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
3. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal bankváltásáról
4. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
egyéb juttatásairól
5. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
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illetménykiegészítéséről
6. 2013. évi igazgatási szünet elrendelése
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot!
Óbarok 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
58/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. május 30-i együttes képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
1. Beszámoló a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (2013. január 1. előtt: MányÓbarok Községek Körjegyzősége) 2011. szeptember 1. – 2012. december 31. közötti
tevékenységéről
2. A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
3. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal bankváltásáról
4. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
egyéb juttatásairól
5. Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
6. 2013. évi igazgatási szünet elrendelése
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont: Beszámoló a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (2013. január 1. előtt:
Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége) 2011. szeptember 1. – 2012. december 31. közötti
tevékenységéről
dr. Majoros Ildikó jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény
81. § (3) A jegyző
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
Törvényi kötelezettségemnek teszek eleget e beszámoló beterjesztésével. Mint Önök előtt is
ismeretes Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Óbarok Község
Önkormányzata Képviselő-testülete – előre látva a jövőbeni változásokat, annak elébe menve 2011. szeptember 1-el létrehozta Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségét.
A jogszabályi változásoknak eleget téve 2013. január 1.-el pedig a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatalt.
A Körjegyzőség 10 fő 8 órás és egy fő részmunkaidős köztisztviselővel működött.
2011-ben – látva azt, hogy a Kormányzat egyre nagyobb lakosságszámot összefogó közös
hivatalok létrejöttét szorgalmazza – felvettük a kapcsolatot Szár és Újbarok községek
önkormányzataival, az esetleges együttműködés reményében. Ebben az időszakban a 2013.
évi, az Országgyűlés elé terjesztett központi költségvetés még olyan létszámot tartalmazott a
négy település ellátására létrehozandó hivatal számára, amellyel – megfelelő
munkaszervezéssel – el tudtuk volna látni mind a négy települést (17 fő).
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A végleges központi költségvetés azonban olyan alacsony finanszírozott létszámmal számolt
(12 fő), amellyel egészen biztosan nem tudtuk volna ellátni sem a hivatalra háruló
önkormányzati végrehajtási feladatokat, sem a közigazgatási feladatokat. Ezért, valamint
azért, mert Szár és Újbarok községek vezetése minimális hajlandóságot sem mutatott a
jelenlegi hivatali felépítésük változtatására, nem tudtak az önkormányzatok képviselői
megállapodni.
A közigazgatás átalakítása azonban még a Körjegyzésünket sem hagyta érintetlenül. Nem
csupán a nevében jött létre változás, hanem két finanszírozott álláshelyet is elvettek tőlünk.
Tették ezt annak indokolásával, hogy több ügykör ügyintézését átvette a 2013. január 1-el
felállt Bicskei Járási Hivatal. Valójában azonban olyan ügykörök kerültek ki az ügyintézésünk
alól, amelyek nagyon kis esetszámban, vagy egyáltalán nem jelentek meg, illetve az olyan
ügyek, amelyeket egy évben csak egyszer kell intézni. Ugyanakkor azóta vissza is kaptunk
hatáskört, ilyen pl. a nagyon bonyolult telepengedélyezési eljárás.
Finanszírozott létszámunk 8,32 fő, amelyet a fenntartó önkormányzat 9 főre egészített ki.
A 2013. január 1-én létrejött Mányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése a
következő:

Óbarok Község
polgármestere

Mány Község
polgármestere

jegyző
Szervezési és informatikai
ügyintéző

Pénzügyi vezető

Igazgatási ügyintéző

Szociális ügyintéző,
ügyfélszolgálat
Műszaki ügyintéző,
ügykezelő

Gazdasági

előadó

Gazdasági előadő II.

I.
Adóügyi ügyintéző

I. Szervezési és informatikai ügyintéző, valamint műszaki ügyintéző, ügykezelő:
Feladata, Mány Község Önkormányzata és Óbarok Község Önkormányzata képviselőtestületeinek, bizottságainak, önkormányzati tisztségviselőinek, valamint a településeken
működő kisebbségi önkormányzatok működésének, valamint a Közös Hivatal működésének
technikai, szervezési, titkársági feladatainak biztosítása.
Alatta egy fő köztisztviselő dolgozik, aki az ügyvitelt is ellátja.
Főbb feladataik:
a) a hivatal postai, iktatási, ügyirat-kezelési és irattározási feladatai
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A Körjegyzőségben az iratkezelési feladatok osztottan kerülnek ellátásra, 2011. szeptember 1.
óta mindkét településen a Promaker Kft. e-iktat iktatóprogramja segíti a munkát. Az
iktatóprogram internetalapú, ezért nagyon sokszor lassan működik, megnehezítve ezzel az
iktatási feladatok ellátását. Az ügyiratforgalom statisztikáját mindkét településre összevontan
kell elkészíteni, melynek elkészítését nagyban segíti a számítógépes program. A jegyző
feladatkörébe tartozó államigazgatási feladat- és hatáskörök intézése részben a
székhelytelepülésen, részben Óbarkon történik, ennek megfelelően az ügyiratok iktatása is
részben Mányon, részben Óbarkon történik.
2012. év ügyiratforgalmát az alábbi táblázat szemlélteti:
Összesen
Iktatott ügyirat
főszámra
Iktatott ügyirat
alszámra
Államigazgatási
hatósági
határozatok
száma
Önkormányzati
hatósági
határozatok
száma

6643
3329

1174

180

A táblázatból is jól látható, hogy közel 10.000 irat iktatása történt meg az elmúlt évben, ami
évek óta fokozatosan növekvő tendenciát mutat. Az iratok döntő része a szociális és
gyermekvédelmi igazgatás, valamint az adóügyi igazgatás terén keletkezik, de emelkedik az
önkormányzati és általános igazgatási ügyek száma is. Az utóbbi időben rendkívüli módon
megszaporodott a különböző jelentések és statisztikák kérése, amelyek elkészítését a rövid
határidőre történő kérésük is nehezíti.
Az évek óta növekvő ügyiratforgalom nagy adminisztrációs terhet jelent valamennyi kolléga
számára. Mindkét településen gondot okoz az iratanyagok mennyiségének nagymértékű
növekedése, amely együtt jár azok elhelyezésének problémájával is.
Mányon 2012. első félévben volt iratselejtezés és levéltári irattározás.
A fenti két ügyintéző feladata a keletkezett ügyiratok postázása, valamint az e-mailban érkező
megkeresések ügyintézőkhöz továbbítása is.
Óbarkon a fenti feladatokat az ott dolgozó igazgatási ügyintéző látja el, számos más dolga
mellett. Csak képességének és szorgalmának köszönhető, hogy nem igényel ebben a
munkában segítséget.
b) Képviselő-testületek, bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek
vezetése, nyilvántartások készítése
A fenti feladatot ellátó köztisztviselők munkája rendkívül megnőtt. Nem csak a testületi
ülések száma jelent feladatot számukra, de a döntések azonnali jegyzőkönyv és kivonat
készítést és a Kormányhivatalnak történő továbbítást igényelnek, amelynek rendszerét mára
már jogszabály is szabályozza. A mennyiséget jól mutatja, hogy Mányon a befűzött testületi
ülési jegyzőkönyvek és mellékleteik 2009-ben két vékony kötet volt, 2011-ben pedig 5 vastag
kötet volt, amely 2012-ben még több lesz. Ennek oka az, hogy jogszabály írja elő még a
jegyzőkönyv kötelező tartalmát is, attól eltérni nem lehet.
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A műszaki ügyintéző, ügykezelő látja el az iratok érkeztetésének feladatát, a jegyző és a
polgármester hatáskörében maradt műszaki jellegű feladatokat, valamint az ügyfélszolgálati
tevékenységet is. Ellátja a végrehajtó és más közigazgatási hatóságok megkeresései alapján a
hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatokat is, a népesség nyilvántartást, és 2012.
május 31-ig ellátta a szabálysértési ügyintézést is.
A szervezési ügyintéző ellátja a polgármester és a jegyző kapcsolatrendszerébe tartozó
rendezvények, személyes találkozások előkészítését, közreműködik azok technikai
lebonyolításában.
Elvégzi a polgármester és a jegyző által meghatározott szervezési feladatokat, valamint a
polgármester és a jegyző munkanaplóinak vezetését, az iktatott ügyirat elintézésében a
közreműködést.
Gyakran előfordul, hogy váratlanul, rövid időn belül elvégzendő feladatok jelentkeznek a
munkája során.
A szervezési ügyintéző felsőfokú végzettségű.
II. Az anyakönyvezés
Az elmúlt években ezen a területen ismét jogszabályváltozás történt. Ez vonatkozik az
anyakönyvezésre és a honosítási eljárásra egyaránt.
A mányi anyakönyvezést végző kollégánk 2012. május 1-től távozott a hivatalból, helyét a
szintén anyakönyvvezetői végzettségű, de könyvelő kollégánk vette át. Sajnos ezzel a
területtel nem tudott megfelelően foglalkozni. Az ő munkaviszonya is megszűnt
hivatalunknál 2012. december 31. Azóta az Óbarki igazgatási ügyintéző kolléganőnk jár át
Mányra is az anyakönyvi ügyek intézésére. Nagy hátralékot kellett ledolgoznia, illetve sok
hibát kellett kijavítania.
III. Szociális ügyintézés
Hagyatéki ügyintézés:
A hagyatéki ügyintézést Mányon a szociális ügyintéző, Óbarkon az igazgatási ügyintéző
végzi. Mindkét településen rendelkezésre áll a TAKARNET program, amely a közjegyzői
munka előkészítéséhez szükséges, és nagyban megkönnyíti az ügyintézők feladatát.
Szociális ügyek intézése:
A szociális ügyintézést szintén az a két kolléga végzi, akik a hagyatéki ügyintézést. Feladatuk
az állam által finanszírozott normatív, illetve az önkormányzati segélyek megállapítása. Ezen
kívül a közmunka program irányítása, az abban részt vevőkkel a szerződések megkötése és a
kapcsolódó ügyintézés is. A közfoglalkoztatások megszervezésére az önkormányzat évente
Közfoglalkoztatási Tervet készít, amely a finanszírozásnak is alapja amellett, hogy előrelátóbb
lehet a munkák szervezése. A közfoglalkoztatást a kiközvetítések alkalmával mindenki
vállalta, így a kérelmezők segélyezését nem kellett megszüntetnünk .
A munkaügyi központtal az E-ADAT programon keresztül is kapcsolatot tartunk, ide minden
határozat, valamint a közfoglalkoztatások megkezdése és befejezése is rögzítésre került.
Probléma, hogy vannak ügyfelek, akik nem tartják rendszeresen a kapcsolatot a munkaügyi
központtal, ez pedig a segélyezés megvonását eredményezi.
Jelentős terhet jelentett az „Út a munkához program” keretében történő közcélú foglalkoztatás
bonyolítása, hiszen sok munkaszerződés kerül megkötésre. Ezzel együtt megnövekedtek az
adminisztrációs terhek is, hiszen minden munkavállalónak munkába állása előtt munka
alkalmassági vizsgálaton, valamint munkavédelmi oktatáson kell részt vennie. Ennek
megszervezése, időpontok egyezetése nem kis feladat, miután az orvosi vizsgálat Bicskén
történik, a munkavédelmi oktatás a helyszínen történik. Az adminisztrációs terhet növeli,
hogy a szerződéskötésen kívül a szabadságok nyilvántartása, lejelentése, kereseti igazolások
kiállítása, munkabérek egyeztetése, utalványozása, pénztári kifizetésének bonyolítása, havi
elszámolás elkészítése, lejelentése, visszaigénylés adminisztrációja.
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Gyámügyi feladatok
A kollégák a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokat látták el. Sok gondot okozott a
településeken a szülők életvitele, amely miatt védelembevételre is sor került.
Ezt a tevékenységet 2013. január 1-től a Bicskei Járási Hivatal vette át, de maradtak az ehhez
szükséges előkészítő feladatok, mint pl. a környezettanulmány elkészítése.
Veszélyeztető körülmények, melyek a gyermekek testi, értelmi, érzelmi fejlődését gátolják
leggyakrabban a szülők alkoholizmusa, gyermekek elhanyagolása, munkanélküliség miatti
anyagi veszélyeztetés
Bursa Hungarica:
„A típusú” ösztöndíj támogatást mind Mányon, mind Óbarkon kaptak a gyermekek.
IV. Adóhatósági ügyek:
Az adóhatósági ügyeket egy fő köztisztviselővel látja el a Hivatalban. Ő intézi mind a két
település adóhatósági ügyeit.
2012. május 1-től a hosszú ideje adóügyeket intéző kolléganőnk távozott a hivatalból, ezért
helyette másik ügyintézőt kellett alkalmazni. A távozó kolléganő visszajárt betanítani az új
ügyintézőt, amely több-kevesebb sikerrel járt.
Tetézte a bajt, hogy az új ügyintéző a hat hónap próbaidő letelte után három nappal
bejelentette, hogy veszélyeztetett terhes, és betegállományba is ment.
Helyette nem találtunk hirtelen ügyintézőt, ezért megbízási szerződéssel kellett
helyettesítésről gondoskodnunk. Sajnos, a fenti nehézségek nyomot is hagytak az adóbehajtás
színvonalán és mértékén. 2013. február 15-től van új, állandó kézben az adóügyintézésünk,
amelyhez nagy reményeket fűzünk.
V. Működési engedélyek
2012-ben a működési engedélyeket intéző kolléganőnk nyugdíjba ment. Ezt a feladatot a
körjegyző vette át tőle.
VI. Pénzügyi csoport
Az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben, valamint a
költségvetési szervek beszámolási, könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendeletben
meghatározott feladatokat 4 fő köztisztviselővel látta el a Hivatal, 2013. január 1-től pedig 3
fővel, akik a körjegyzőség mindkét településének pénzügyi feladatait végzik. A költségvetési
koncepció készítése, a költségvetés és a beszámoló összeállítása, illetve intézményi
koordinálása mind ennek a csoportnak a munkája.
2012. június 1-től a pénzügyi vezetői feladatokat Hopka Rita látja el.
Mivel a könyvelési feladatokat ellátó köztisztviselőnk 2012. december 31-ig volt állományban,
illetve a másik pénzügyesünk nyugdíjba ment, mára már szakképzett könyvelőket tudunk
alkalmazni. A szakképzettség azért is fontos, mert számos átfogó, törvényi szintű
jogszabályváltozás történt, úgy a költségvetés készítésének és elfogadásának, beszámolási,
nyilvántartási kötelezettségeknek a megváltozása, mint egyéb más változások (új könyvelési
program), melyek következtében a feladatok ellátása még pontosabb, körültekintőbb
munkavégzést igényelt. A továbbképzések folyamatosan biztosítva vannak a dolgozók
számára.
Itt szeretném bemutatni a fenntartó önkormányzatokkal történő elszámolást is:
Elszámolás a fenntartó önkormányzatokkal
I. 2011. szeptember 1 – 2011. december 31. közötti időszak:
Összes teljesült kiadás: 12 616 000 Ft
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Összes teljesült bevétel: 11 923 000 Ft
- ebből teljesült normatív állami támogatás: 3 412 240 Ft
- ebből teljesült önkormányzati támogatás Óbarok: 2 173 595 Ft
- ebből teljesült önkormányzati támogatás Mány :4 469 165 Ft
- ebből népszámlálás: 1 863 000 Ft
- ebből kamatbevétel: 5 000 Ft
Bevétel - kiadás: - 693 000 Ft
Elszámolás 2011. évre:
- Óbarok (780 fő): átutalt – támogatásként kimutatott összeg = - 171 600 Ft
- Mány (2 370 fő): átutalt – támogatásként kimutatott összeg = - 521 400 Ft
A 2011. évi hiányzó támogatás beszámításra került a 2012. évben teljesített önkormányzati
támogatásba.
II. 2012. január 1 – 2012. december 31. közötti időszak:
Összes teljesült kiadás: 46 294 320 Ft
Összes teljesült bevétel: 46 690 400 Ft
- ebből teljesült normatív állami támogatás: 5 118 360 Ft
- ebből teljesült önkormányzati támogatás Óbarok: 10 308 478 Ft
- ebből teljesült önkormányzati támogatás Mány: 31 222 562 Ft
- előző évi pénzmaradvány: 41 000 Ft
Bevétel - kiadás: 396 080 Ft
Elszámolás 2012. évre:
- Óbarok: átutalt – támogatásként kimutatott összeg = + 98 273 Ft
- Mány: átutalt – támogatásként kimutatott összeg = +297 807 Ft
Részmunkaidős köztisztviselő személyi juttatásának elszámolása:
- éves bruttó személyi juttatás: 775 208 Ft
- ebből 2 órára jutó kiadás: 258 403 Ft (Körjegyzőség)
- ebből 4 órára jutó kiadás: 516 805 Ft (Óbarok)
Az év során Óbarok község által ezen kiadás fedezetére átutalt finanszírozást (128 226 Ft),
továbbá az éves önkormányzati támogatás túlfizetését (98 273 Ft) figyelembe véve 290 306 Ftot kell még átutalni.
Mány község esetében a 2012. évi túlfizetés beszámításra kerül a 2013. évben teljesített
önkormányzati támogatásokba.
Mint látható, igencsak összetettek és egyben szerteágazóak is a hivatali feladatok, amelyek
naprakész szakmai és jogszabályi ismereteket követelnek meg az itt dolgozó munkatársaktól.
Hivatalunk továbbra is legfontosabb feladatának tekinti Mány és Óbarok lakosainak
színvonalas, korszerű, ügyfélközpontú, jogszabályoknak megfelelő ellátását a hatáskörébe
tartozó ügyekben, továbbá az önkormányzat működésének biztosítását, a képviselő-testületek,
és bizottságainak munkájának szakmai és ügyviteli hátterének kiszolgálásán keresztül.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Önkormányzati
Hivatal írásbeli beszámolóját elfogadni szíveskedjék.
Ugron Zoltán Gábor, Mány község polgármestere:
Határozati javaslat:
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Tárgy: Beszámoló a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2011. szeptember 1. – 2012.
december 31. közötti tevékenységéről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője 2011. szeptember – 2012. december 31. közötti
tevékenységéről szóló beszámolóját és a Hivatal pénzügyi elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
66/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Beszámoló a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2011. szeptember 1. – 2012.
december 31. közötti tevékenységéről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője 2011. szeptember – 2012. december 31. közötti
tevékenységéről szóló beszámolóját és a Hivatal pénzügyi elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Felkérem Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: Beszámoló a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2011. szeptember 1. – 2012.
december 31. közötti tevékenységéről
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője 2011. szeptember – 2012. december 31. közötti
tevékenységéről szóló beszámolóját és a Hivatal pénzügyi elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
59/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Beszámoló a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2011. szeptember 1. – 2012.
december 31. közötti tevékenységéről
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Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője 2011. szeptember – 2012. december 31. közötti
tevékenységéről szóló beszámolóját és a Hivatal pénzügyi elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
2. Napirendi pont: A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
módosítása
Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szerint:
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
5. A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a
döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a
14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait
zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”
A Jegyző asszony kérésére terjesztem elő a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésének módosítását tartalmazó táblázatot, melyet a Hivatal készített, és az általa
szükségesnek tartott, év közben felmerült problémák megoldásához szükséges
módosításokat tartalmAz előirányzat módosítások indokolása:
A Közös Hivatal személyi állományában 2 változás következik be évközben, mivel 1 fő
nyugdíjba megy, 1 fő pedig szülési szabadságra fog menni. A zökkenőmentes ügymenet
érdekében elengedhetetlen, hogy a betanítások, illetve a szabadság kivétele és a felmentési
idő miatt + 1-1,5 hónap személyi jellegű kiadással kell terveznünk, mely a járulékokkal
együtt 868 eFt többletköltséget jelent éves szinten.
A szülési szabadságra menő Rácz Andrea kolléganőnk felsőfokú végzettségű, a helyét
szintén felsőfokú végzettségű dolgozóval szeretné a Jegyző asszony betölteni, ugyanis az
általa végzett munka bonyolultsága megköveteli ezt a végzettségi szintet.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal,
előterjesztéshez mellékelt költségvetés módosítást elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja.
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi költségvetés módosítása
e Ft-ban
Megnevezés
(a)

Eredeti
Módosított
%
a
módosított
előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz
(d)
(b)
(c)
viszonyítva (e)
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1. Működési bevételek

0

0

28 595

28 595

0

0

0

0

8. Felhalmozási és tőke jellegű
bev.
0

0

2.Intézményi
bevétel

működési

3.
Hatósági
köthető m. bev.

jogkörhöz

4. Irányító
támogatás

szervtől

kapott

5. Támogatások
6.
Önk.
támogatása
7.
Előző
visszatérülés

költségvetési
évi

ktgvetési

9.Tárgyi eszk.,immat. javak
ért.
10. Önk. sajátos felh. és
tőkebevételei
11. Pénzügyi
bevételei

befektetések

12. Támogatásértékű bevételek

15 551

16419

13. Tám.értékű
bevételek

15 551

16419

0

0

18. Tám.kölcsönök, visszatér.,
igénybevétel, alap- és váll. tev.
közötti elszámolások
0

0

19. Költségvetési hiány belső
fin. szolg. pénzforgalom nélküli
bevétel
0

0

működési

14. Tám.értékű felhalmozási
bevételek
15.
Véglegesen
pénzeszközök

átvett

16. Működési célú pénzeszk.
átvétel
17.
Felhalmozási
pénzeszk. átvétel

célú

20.
Előző
évek
pénzmaradvány igénybev.
21.
Előző
évek
maradvány igénybev.

váll.
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22. Értékpapírok értékesítésének
bevétele
0

0

23. Kötvények kibocsátásának
bevétele
0

0

24. Hitelek

0

0

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevétel
0

0

28. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 146

45014

29. Személyi juttatások

28 112

28795

30.
Munkaadót
járulék

7 268

7453

31. Dologi és egyéb folyó
8 270
kiadások

8 270

25. Működési célú hitelek
26. Fejlesztési célú hitelek

terhelő

32. Speciális célú
(szoc.segély, ell pb j.)

tám.

33. Támogatás értékű kiadás
34. Lebonyolítási célú kiadás
35. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott
tám.
36. Fejlesztési kiadások
37. Felújítási kiadások
38. Általános tartalék

496

496

44 146

45014

39. Céltartalék
40. Hitel törlesztés
41.
Kölcsönök
értékp. kiadás

nyújtása,

42. Függő, átfutó, kiegyenlítő
kiadás
43. KIADÁS ÖSSZESEN
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: jegyző
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Fuchs János, a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdálkodási Bizottság
elnöke:
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A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
33/2013. (V.27.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:

Tárgy: A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak
szerint elfogadásra javasolja, úgy, hogy az általános tartalékból 300.000,- Ft legyen
felhasználva a munkabér kiegészítéséhez, a fennmaradó 568.000,- Ft-ot biztosítsák az
Önkormányzatok.

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetés módosítása
e Ft-ban
Megnevezés
(a)

Eredeti
előirányzat (b)

Módosított
előirányzat (c)

1. Működési bevételek

0

0

4. Irányító szervtől kapott támogatás

28 595

28 595

5. Támogatások

0

0

7. Előző évi ktgvetési visszatérülés

0

0

8. Felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

0

12. Támogatásértékű bevételek

15 551

16419

13. Tám.értékű működési bevételek

15 551

16419

0

0

18. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel,
alap- és váll. tev. közötti elszámolások

0

0

19. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel

0

0

22. Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

0

23. Kötvények kibocsátásának bevétele

0

0

24. Hitelek

0

0

2.Intézményi működési bevétel
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.

6. Önk. költségvetési támogatása

9.Tárgyi eszk.,immat. javak ért.
10. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei
11. Pénzügyi befektetések bevételei

14. Tám.értékű felhalmozási bevételek
15. Véglegesen átvett pénzeszközök
16. Működési célú pénzeszk. átvétel
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel

20. Előző évek pénzmaradvány igénybev.
21. Előző évek váll. maradvány igénybev.

25. Működési célú hitelek

Teljesítés (d)

% a módosított előirányzathoz
viszonyítva (e)
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26. Fejlesztési célú hitelek
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

0

0

28. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 146

45014

29. Személyi juttatások

28 112

28795

30. Munkaadót terhelő járulék

7 268

7453

31. Dologi és egyéb folyó kiadások

8 270

8 270

496

496

44 146

45014

32. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell pb j.)
33. Támogatás értékű kiadás
34. Lebonyolítási célú kiadás
35. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott tám.
36. Fejlesztési kiadások
37. Felújítási kiadások
38. Általános tartalék
39. Céltartalék
40. Hitel törlesztés
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás
42. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
43. KIADÁS ÖSSZESEN

Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy
a munkabér kiegészítéshez az általános tartalékból 300.000,- Ft legyen felhasználva a
munkabér kiegészítéséhez, és csak a többit biztosítsák az Önkormányzatok.
Ugron Zoltán Gábor, Mány község polgármestere:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gazdálkodási Bizottság határozata szerinti
módosító javaslatot elfogadjuk-e?
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere:
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja
úgy, hogy az általános tartalékból 300.000,- Ft legyen felhasználva a munkabér
kiegészítéséhez, a fennmaradó 568.000,- Ft-ot biztosítsák az Önkormányzatok.
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi költségvetés módosítása
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e Ft-ban
Megnevezés
(a)

Eredeti
Módosított
%
a
módosított
előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz
(d)
(b)
(c)
viszonyítva (e)

1. Működési bevételek

0

0

28 595

28 595

0

0

0

0

8. Felhalmozási és tőke jellegű
0
bev.

0

2.Intézményi
bevétel

működési

3.
Hatósági
köthető m. bev.

jogkörhöz

4. Irányító
támogatás

szervtől

kapott

5. Támogatások
6.
Önk.
támogatása
7.
Előző
visszatérülés

költségvetési
évi

ktgvetési

9.Tárgyi eszk.,immat. javak
ért.
10. Önk. sajátos felh. és
tőkebevételei
11. Pénzügyi
bevételei

befektetések

12. Támogatásértékű bevételek

15 551

16419

13. Tám.értékű
bevételek

15 551

16419

0

0

18. Tám.kölcsönök, visszatér.,
igénybevétel, alap- és váll. tev.
közötti elszámolások
0

0

19. Költségvetési hiány belső
fin. szolg. pénzforgalom nélküli
bevétel
0

0

működési

14. Tám.értékű felhalmozási
bevételek
15.
Véglegesen
pénzeszközök

átvett

16. Működési célú pénzeszk.
átvétel
17.
Felhalmozási
pénzeszk. átvétel

célú

16
20.
Előző
évek
pénzmaradvány igénybev.
21.
Előző
évek
maradvány igénybev.

váll.

22. Értékpapírok értékesítésének
0
bevétele

0

23. Kötvények kibocsátásának
bevétele
0

0

24. Hitelek

0

0

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő
0
bevétel

0

28. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 146

45014

29. Személyi juttatások

28 112

28795

30.
Munkaadót
járulék

7 268

7453

31. Dologi és egyéb folyó
8 270
kiadások

8 270

25. Működési célú hitelek
26. Fejlesztési célú hitelek

terhelő

32. Speciális célú
(szoc.segély, ell pb j.)

tám.

33. Támogatás értékű kiadás
34. Lebonyolítási célú kiadás
35. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott
tám.
36. Fejlesztési kiadások
37. Felújítási kiadások
38. Általános tartalék

496

496

44 146

45014

39. Céltartalék
40. Hitel törlesztés
41.
Kölcsönök
értékp. kiadás

nyújtása,

42. Függő, átfutó, kiegyenlítő
kiadás
43. KIADÁS ÖSSZESEN
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: jegyző
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Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
67/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint
elfogadja úgy, hogy az általános tartalékból 300.000,- Ft legyen felhasználva a munkabér
kiegészítéséhez, a fennmaradó 568.000,- Ft-ot biztosítsák az Önkormányzatok.
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi költségvetés módosítása
e Ft-ban
Megnevezés
(a)

Eredeti
Módosított
% a módosított
előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz
(b)
(c)
(d)
viszonyítva (e)

1. Működési bevételek

0

2.Intézményi
bevétel

működési

3.
Hatósági
köthető m. bev.

jogkörhöz

0

4. Irányító szervtől kapott
28 595
támogatás

28 595

5. Támogatások

0

0

0

0

0

0

6.
Önk.
támogatása

költségvetési

7. Előző évi
visszatérülés

ktgvetési

8. Felhalmozási
jellegű bev.

és

tőke

9.Tárgyi eszk.,immat. javak
ért.
10. Önk. sajátos felh. és
tőkebevételei
11. Pénzügyi befektetések
bevételei
12.
Támogatásértékű
15 551
bevételek

16419
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13. Tám.értékű működési
bevételek
15 551

16419

14.
Tám.értékű
felhalmozási bevételek
15.
Véglegesen
pénzeszközök

átvett
0

0

18.
Tám.kölcsönök,
visszatér.,
igénybevétel,
alap- és váll. tev. közötti
elszámolások
0

0

19. Költségvetési hiány belső
fin. szolg. pénzforgalom
nélküli bevétel
0

0

16.
Működési
pénzeszk. átvétel

célú

17.
Felhalmozási
pénzeszk. átvétel

célú

20.
Előző
évek
pénzmaradvány igénybev.
21.
Előző
évek
maradvány igénybev.

váll.

22.
Értékpapírok
értékesítésének bevétele
0

0

23.
Kötvények
kibocsátásának bevétele
0

0

24. Hitelek

0

0

0

0

44 146

45014

29. Személyi juttatások

28 112

28795

30.
Munkaadót
járulék

7 268

7453

31. Dologi és egyéb folyó
kiadások
8 270

8 270

25. Működési célú hitelek
26. Fejlesztési célú hitelek
27.
Függő,
kiegyenlítő bevétel
28.
ÖSSZESEN

átfutó,

BEVÉTELEK

terhelő

32. Speciális célú
(szoc.segély, ell pb j.)
33.
Támogatás
kiadás
34.

Lebonyolítási

tám.
értékű
célú
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kiadás
35. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott
tám.
36. Fejlesztési kiadások
37. Felújítási kiadások
38. Általános tartalék

496

496

44 146

45014

39. Céltartalék
40. Hitel törlesztés
41. Kölcsönök
értékp. kiadás

nyújtása,

42.
Függő,
kiegyenlítő kiadás

átfutó,

43. KIADÁS ÖSSZESEN
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: jegyző

Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Felkérem Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az alábbi határozati
javaslatot a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott módosításokkal
elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja
úgy, hogy az általános tartalékból 300.000,- Ft legyen felhasználva a munkabér
kiegészítéséhez, a fennmaradó 568.000,- Ft-ot biztosítsák az Önkormányzatok.
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi költségvetés módosítása
e Ft-ban
Megnevezés
(a)

Eredeti
Módosított
%
a
módosított
előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz
(d)
(b)
(c)
viszonyítva (e)

1. Működési bevételek

0

0

28 595

28 595

2.Intézményi
bevétel

működési

3.
Hatósági
köthető m. bev.

jogkörhöz

4. Irányító
támogatás

szervtől

kapott
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5. Támogatások

0

0

0

0

8. Felhalmozási és tőke jellegű
bev.
0

0

6.
Önk.
támogatása
7.
Előző
visszatérülés

költségvetési
évi

ktgvetési

9.Tárgyi eszk.,immat. javak
ért.
10. Önk. sajátos felh. és
tőkebevételei
11. Pénzügyi
bevételei

befektetések

12. Támogatásértékű bevételek

15 551

16419

13. Tám.értékű
bevételek

15 551

16419

0

0

18. Tám.kölcsönök, visszatér.,
igénybevétel, alap- és váll. tev.
közötti elszámolások
0

0

19. Költségvetési hiány belső
fin. szolg. pénzforgalom nélküli
bevétel
0

0

működési

14. Tám.értékű felhalmozási
bevételek
15.
Véglegesen
pénzeszközök

átvett

16. Működési célú pénzeszk.
átvétel
17.
Felhalmozási
pénzeszk. átvétel

célú

20.
Előző
évek
pénzmaradvány igénybev.
21.
Előző
évek
maradvány igénybev.

váll.

22. Értékpapírok értékesítésének
0
bevétele

0

23. Kötvények kibocsátásának
0
bevétele

0

24. Hitelek

0

25. Működési célú hitelek
26. Fejlesztési célú hitelek

0
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27. Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevétel
0

0

28. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 146

45014

29. Személyi juttatások

28 112

28795

30.
Munkaadót
járulék

7 268

7453

31. Dologi és egyéb folyó
kiadások
8 270

8 270

terhelő

32. Speciális célú
(szoc.segély, ell pb j.)

tám.

33. Támogatás értékű kiadás
34. Lebonyolítási célú kiadás
35. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott
tám.
36. Fejlesztési kiadások
37. Felújítási kiadások
38. Általános tartalék

496

496

44 146

45014

39. Céltartalék
40. Hitel törlesztés
41.
Kölcsönök
értékp. kiadás

nyújtása,

42. Függő, átfutó, kiegyenlítő
kiadás
43. KIADÁS ÖSSZESEN
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: jegyző
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
60/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint
elfogadja úgy, hogy az általános tartalékból 300.000,- Ft legyen felhasználva a munkabér
kiegészítéséhez, a fennmaradó 568.000,- Ft-ot biztosítsák az Önkormányzatok.
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
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2013. évi költségvetés módosítása
e Ft-ban
Megnevezés
(a)

Eredeti
Módosított
% a módosított
előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzathoz
(d)
(b)
(c)
viszonyítva (e)

1. Működési bevételek

0

0

28 595

28 595

0

0

0

0

8. Felhalmozási és tőke jellegű
bev.
0

0

2.Intézményi
bevétel

működési

3.
Hatósági
köthető m. bev.

jogkörhöz

4. Irányító
támogatás

szervtől

kapott

5. Támogatások
6.
Önk.
támogatása
7.
Előző
visszatérülés

költségvetési
évi

ktgvetési

9.Tárgyi eszk.,immat. javak
ért.
10. Önk. sajátos felh. és
tőkebevételei
11. Pénzügyi befektetések
bevételei
12. Támogatásértékű bevételek

15 551

16419

13. Tám.értékű
bevételek

15 551

16419

0

0

18. Tám.kölcsönök, visszatér.,
igénybevétel, alap- és váll. tev.
közötti elszámolások
0

0

működési

14. Tám.értékű felhalmozási
bevételek
15.
Véglegesen
pénzeszközök

átvett

16. Működési célú pénzeszk.
átvétel
17.
Felhalmozási
pénzeszk. átvétel

célú
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19. Költségvetési hiány belső
fin. szolg. pénzforgalom nélküli
bevétel
0

0

20.
Előző
évek
pénzmaradvány igénybev.
21.
Előző
évek
maradvány igénybev.

váll.

22. Értékpapírok értékesítésének
0
bevétele

0

23. Kötvények kibocsátásának
0
bevétele

0

24. Hitelek

0

0

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevétel
0

0

28.
ÖSSZESEN

44 146

45014

29. Személyi juttatások

28 112

28795

30.
Munkaadót
járulék

7 268

7453

31. Dologi és egyéb folyó
kiadások
8 270

8 270

25. Működési célú hitelek
26. Fejlesztési célú hitelek

BEVÉTELEK

terhelő

32. Speciális célú
(szoc.segély, ell pb j.)

tám.

33. Támogatás értékű kiadás
34. Lebonyolítási célú kiadás
35. Ir.sz.alá tart.kv-i sz.adott
tám.
36. Fejlesztési kiadások
37. Felújítási kiadások
38. Általános tartalék

496

496

44 146

45014

39. Céltartalék
40. Hitel törlesztés
41. Kölcsönök
értékp. kiadás
42.
Függő,
kiegyenlítő kiadás

nyújtása,
átfutó,

43. KIADÁS ÖSSZESEN
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Határidő: 2013. december 31.
Felelős: jegyző
3. Napirendi pont: Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal bankváltásáról
dr. Majoros Ildikó jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal jelenleg a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti a
költségvetési fizetési számláját.
Mány Község Önkormányzata a 20/2013. (III.27.) önkormányzati határozatával a jelenlegi
számlavezető bank váltásáról döntött. A döntés indoka, hogy a jelenlegi számlavezető bank a
Raiffeisen Bank Zrt. ügyintézésében az utóbbi időben folyamatos problémák és határidő
csúszások merültek fel. Továbbá megszűnt a számlanyitáskor még üzemelő Bicskei Fiók, ezért
miden egyes ügyintézés miatt legközelebb lévő Tatabányai Fiókhoz kell utazni. Egy-egy ilyen
út jelentős kiadásokkal jár.
Emiatt négy másik banktól kértünk be ajánlatot a számlavezetésre vonatkozóan, amelyeket –
táblázatban foglalva - az előterjesztéshez csatolok.
Mány Község Önkormányzata új számlavezető bankja a Kereskedelmi és Hitelbank lett.
Mivel a fent vázolt problémák a Hivatal számlavezetésével kapcsolatban is fennállnak, és
jelentős hátránnyal járna csupán a Hivatal számlavezetése miatt a Raiffeisen Bankkal
kapcsolatot tartani, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árajánlatokat tekintse át, és a
bankváltás lehetőségét vitassa meg a fentiek alapján, majd döntsön az esetleg változtatásról.
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal bankváltásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatalnál számlavezető bankot kíván váltani. A beérkezett ajánlatok közül a
Kereskedelmi és Hitelbankot választja ki.
Ezért felhatalmazza a Jegyzőt a Kereskedelmi és Hitelbankkal kötendő számlavezetési
szerződés előkészítésére és az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: folyamatosan
Felelős: jegyző
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
36/2013. (V.27.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal bankváltásáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra
javasolja Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal számlavezető bankot váltson és a beérkezett ajánlatok közül a
Kereskedelmi és Hitelbankot válassza ki.
Határidő: azonnal
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Felelős: elnök
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 4 igen, 0
nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
68/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal bankváltásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatalnál számlavezető bankot kíván váltani. A beérkezett ajánlatok
közül a Kereskedelmi és Hitelbankot választja ki.
Ezért felhatalmazza a Jegyzőt a Kereskedelmi és Hitelbankkal kötendő számlavezetési
szerződés előkészítésére és az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: folyamatosan
Felelős: jegyző
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Felkérem Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal bankváltásáról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatalnál számlavezető bankot kíván váltani. A beérkezett ajánlatok közül a
Kereskedelmi és Hitelbankot választja ki.
Ezért felhatalmazza a Jegyzőt a Kereskedelmi és Hitelbankkal kötendő számlavezetési
szerződés előkészítésére és az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: folyamatosan
Felelős: jegyző
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
61/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal bankváltásáról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatalnál számlavezető bankot kíván váltani. A beérkezett ajánlatok
közül a Kereskedelmi és Hitelbankot választja ki.
Ezért felhatalmazza a Jegyzőt a Kereskedelmi és Hitelbankkal kötendő számlavezetési
szerződés előkészítésére és az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: folyamatosan
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Felelős: jegyző
4. Napirendi pont: Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők egyéb juttatásairól
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány-Óbarok Községek Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők egyéb
juttatásairól szóló 11/2011. (VIII.31.) rendelet hatályon kívül helyezésére azért van szükség,
mert a hivatal átalakulásával megszűnt a Körjegyzőség, helyét a Mányi Közös Önkormányzati
Hivatal vette át.
Mivel a jogszabály szerkesztési szabályok szerint a rendelet elnevezését nem lehet
megváltoztatni, és a rendelet nevében olyan hivatali elnevezés szerepel, amely már nem
létezik, helyes lenne a teljes rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása.
A rendeletnek nem csak az elnevezése, hanem a szövege is több helyen tartalmazza a
Körjegyzőség megnevezését.
Az új rendelet megalkotását azonban mindenképpen indokolja, hogy a köztisztviselőknek járó
juttatásokról dönteni kell. Ezek közül pedig vannak olyanok, amelyeket kötelező adni, és
vannak, amelyek adhatók.
1. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
szóló 50/1999. (XI.23.) EüM rendelet szerint a munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi
orvosnál kezdeményezni a munkavállaló rendszeres szem- és látásvizsgálatának elvégzését.
„1. § E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel –
a) minden olyan, az Mvt. 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében
foglalkoztatott munkavállalóra, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül
rendszeresen képernyős eszközt használ, továbbá
b) az a) pont szerinti munkavállalót foglalkoztató minden munkáltatóra.”
5. §4 (1)5 A munkáltató köteles – a külön jogszabályban1 előírtak figyelembevételével – a
foglalkozás-egészségügyi orvosnál (a továbbiakban: orvos) kezdeményezni a munkavállaló
szem- és látásvizsgálatának elvégzését
a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,
b) ezt követően kétévenként,
c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható
összefüggésbe.
6. § Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által
használt szemüveg, vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a
munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti
munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.
7. § Az 5-6. §-ban foglalt rendelkezések végrehajtásából eredő költségek a munkavállalóval
szemben nem érvényesíthetők.”
A fentiek alapján tehát a napi négy óránál hosszabb ideig számítógép előtt dolgozó
köztisztviselő részére – a szükséges mértékig – szemüveget kell biztosítani.
2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint:
„152. § (1) A kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő
szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen:
a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
b) albérleti díj hozzájárulás,
c) családalapítási támogatás,
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d) szociális támogatás,
e) illetményelőleg,
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
g) üdülési támogatás.
(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjaiban foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja
meg.
(3) A kormánytisztviselő, a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint
eltartott gyermeke – a kormánytisztviselő teljesítménye alapján, a Kormány által
meghatározott rendben – üdülési támogatásban részesíthető. Az üdülési támogatást a
kormánytisztviselőt a 151. § szerint megillető cafetéria-juttatás éves összegébe nem kell
beszámítani.
(4) A nyugállományú kormánytisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság
alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.
(5) Az elhunyt kormánytisztviselőt a hivatali szerv vezetője a közszolgálat halottjává
nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott kormánytisztviselő akkor nyilvánítható a
közszolgálat halottjává, ha jogviszonyát nem büntetőeljárásban hozott bírói ítélet alapján vagy
méltatlanság jogcímén történő felmentéssel, vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették
meg.
(6) A szerv megszűnése esetén az (5) bekezdésben meghatározott feladatot a jogutód szerv,
ennek hiányában a felettes vagy az általa kijelölt szerv látja el.
(7) Az (5) és (6) bekezdésekben meghatározott szerv a közszolgálat halottjává nyilvánított
személy temetési költségeit részben vagy egészben átvállalja.”
A fenti jogszabályi hivatkozás nem tartalmazza a jogszabálytervezetben javasolt támogatási
formákat, de nem is sorolja fel kategorikusan azokat. A felsorolás előtt a „különösen”
kifejezést használja, amely azt jelenti, hogy más támogatásokat is meg lehet határozni.
Mivel a jogszabályi hivatkozásban szereplő támogatások feltételeit a jegyző határozza majd
meg, és az éves költségvetésben kér arra a Tisztelt Képviselő-testülettől pénzügyi keretet, az
itt fel nem sorolt egyéb juttatást a jelen rendeletben kell meghatározni.
A köztisztviselők cafeteria juttatása kötelező, annak mértékét is meghatározza a fenti törvény.
A haláleset azonban kiszámíthatatlan, és általában nincsenek a családok ennek anyagi
vonzatára felkészülve, ezért nagy segítséget nyújtana a köztisztviselőknek a temetési
költségekhez történő hozzájárulás.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése
alapján a szabályozás várható következményeiről
A
rendelet-tervezet
megnevezése

Mány Község Önkormányzatának /2013. ( )
önkormányzati
rendelete
a
Mányi
Közös
Önkormányzati
Hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselők egyéb juttatásairól

Társadalmi hatás

A rendelet tartalmazza a közös hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselőkre vonatkozó, 2013. január 1-től hatályos
jogszabályoknak megfelelő döntéseket.

Gazdasági hatás

Az önkormányzat gazdálkodására nincs hatással.
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Költségvetési hatás

Költségvetési hatása minimális, a dologi kiadások körébe
bele kell férjen.

Környezeti következmények

Nincs.

Egészségi következmények

Egészségügyi következményei abban vannak, hogy a
köztisztviselők szemüveggel történő ellátása kihat az
egészségükre, látásuk megőrzésére.

Adminisztrációs terhek

A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre
kis mértékben van csak hatása, ezeket a feladatokat
korában is ellátta az önkormányzat hivatala.

A rendelet megalkotásának A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
szükségessége
biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.23.) EüM
rendelet és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény teszi szükségessé megalkotását
A jogalkotás elmaradásának Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
várható következményei
Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló
Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy javaslatuk?
Fuchs János a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
34/2013. (V.27.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:

Tárgy: Döntés Mány Község Önkormányzatának, a Mányi Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló, /2013. ( )
önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatban
Mány Község Önkormányzati Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja Mány
Község Önkormányzatának, a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló rendelet-tervezetét az alábbi
módosítással:
2. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselő részére a szakorvos javaslata alapján, a
munkavégzéshez szükséges, előírt minőségben kétévente, a képernyő előtti munkavégzéshez
szükséges, éleslátást segítő szemüveget biztosít.
Felelős: elnök
Határidő azonnal
Borbíró Mihály Óbarok Község Önkormányzata polgármester:
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Mivel mindenképpen meghatározott összegnek kellene lennie a rendeletben, annak
érdekében, hogy az évről, évre tervezhető legyen a költségvetésben. Ezért azt javaslom, hogy
az illetményalap %-ában határozzuk meg a juttatás összegét. A mértékére vonatkozóan pedig
az illetményalap 100 %-ára teszek javaslatot.
Ugron Zoltán Gábor Mány Község Önkormányzata polgármester:
Tulajdonképpen ez a javaslat a mi elképzelésünknek és a korábban elhangzott véleményeknek
is jobban megfelel, ezért ennek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem elő a
rendeletalkotási javaslatot:
Javaslat:
Mány
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megalkotja
Mány
Község
Önkormányzatának /2013. ( ) önkormányzati rendeletét a Mányi Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól.
Mány Község Önkormányzati Képviselő-testületének
/2013. ( ) rendelete
a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a képernyő előtti
munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.23.)
EüM rendelet 1. §-a és 5. § - 7. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 152. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyára (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselő részére a munkaegészségügyi orvos javaslata
alapján kétévente, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást segítő szemüveget
biztosít.
(2) A képviselő-testület a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg árának
megtérítését a mindenkori illetményalap 100 %-ának megfelelő összegben vállalja.
3. § (1) Az elhunyt köztisztviselőt a közszolgálat halottjának kell tekinteni.
(2) A közszolgálat halottjának temetési költségeit a Hivatal részben, a költségek 30 %-ának
erejéig, de legfeljebb a mindenkori illetményalap 200 %-ának megfelelő összegben átvállalja.
4. § (1) A Hivatal köztisztviselője közvetlen hozzátartozója vagy olyan rokona halála esetén,
akinek eltartásáról gondoskodott, temetési segélyre jogosult.
(2) A segély összege a számlával igazolt költségek 15 %-a, de legfeljebb a mindenkori
illetményalap 100 %-a.
5. § A Képviselő-testületek juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető
keretösszegeket a Képviselő-testületek együttes ülésén elfogadott éves költségvetésében
biztosítják.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 11/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet.
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Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy javaslatuk?
Ha nincs, kérem, szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Mány Község
Önkormányzatának 11/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletét a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól.
Mány Község Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2013.(V.31.) rendelete
a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb
juttatásairól
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése
a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a képernyő előtti
munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.
(XI.23.) EüM rendelet 1. §-a és 5. § - 7. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 152. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyára (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselő részére a munkaegészségügyi orvos javaslata
alapján kétévente, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást segítő
szemüveget biztosít.
(2) A képviselő-testület a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg árának
megtérítését a mindenkori illetményalap 100 %-ának megfelelő összegben vállalja.
3. § (1) Az elhunyt köztisztviselőt a közszolgálat halottjának kell tekinteni.
(2) A közszolgálat halottjának temetési költségeit a Hivatal részben, a költségek 30 %-ának
erejéig, de legfeljebb a mindenkori illetményalap 200 %-ának megfelelő összegben
átvállalja.
4. § (1) A Hivatal köztisztviselője közvetlen hozzátartozója vagy olyan rokona halála
esetén, akinek eltartásáról gondoskodott, temetési segélyre jogosult.
(2) A segély összege a számlával igazolt költségek 15 %-a, de legfeljebb a mindenkori
illetményalap 100 %-a.
5. § A Képviselő-testületek juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető
keretösszegeket a Képviselő-testületek együttes ülésén elfogadott éves költségvetésében
biztosítják.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 11/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet.

Ugron Zoltán Gábor

dr. Majoros Ildikó
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polgármester

jegyző

Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Tisztelt Képviselő-testület!
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Mány-Óbarok Községek
Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 17/2011.
(VIII.31.) rendelet hatályon kívül helyezésére azért van szükség, mert a hivatal átalakulásával
megszűnt a Körjegyzőség, helyét a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal vette át. Ugyanakkor
a jogszabályok változása miatt a Közös Hivatalt érintő rendeletalkotás a székhely
önkormányzat feladata. Nekünk annyi lehetőségünk van, hogy a rendelet tartalmát
megtárgyaljuk, közös elhatározásra jussunk a székhely önkormányzat képviselő-testületével.
Javaslat:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Óbarok Község
Önkormányzatának /2013. ( ) önkormányzati rendeletét a Mány-Óbarok Községek
Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 17/2011.
(VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. ( ) rendelete
a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők egyéb
juttatásairól szóló 17/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. §-ában foglaltak alapján a
következőket rendeli el.
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. § Hatályát veszti a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 17/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet.
Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Óbarok Község
Önkormányzatának 6/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletét a Mány-Óbarok Községek
Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 17/2011.
(VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013.(V.31.) rendelete
a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők egyéb
juttatásairól szóló 17/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
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Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. §-ában
foglaltak alapján a következőket rendeli el.
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. § Hatályát veszti a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 17/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet.

Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Mány-Óbarok Községek Körjegyzősége 2013. január 1-el megszűnt, helyét a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal vette át. A vele kapcsolatos rendeletalkotás a Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a feladata.
A jelenleg hatályos rendeletnek nem csak az elnevezése, hanem a szövege is több helyen
tartalmazza a Körjegyzőség megnevezését.
Az új rendelet megalkotását azonban mindenképpen indokolja, hogy a köztisztviselőknek járó
juttatásokról dönteni kell. Ezek közül pedig vannak olyanok, amelyeket kötelező adni, és
vannak, amelyek adhatók.
1. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
szóló 50/1999. (XI.23.) EüM rendelet szerint a munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi
orvosnál kezdeményezni a munkavállaló rendszeres szem- és látásvizsgálatának elvégzését.
„1. § E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel –
a) minden olyan, az Mvt. 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében
foglalkoztatott munkavállalóra, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül
rendszeresen képernyős eszközt használ, továbbá
b) az a) pont szerinti munkavállalót foglalkoztató minden munkáltatóra.”
5. §4 (1)5 A munkáltató köteles – a külön jogszabályban1 előírtak figyelembevételével – a
foglalkozás-egészségügyi orvosnál (a továbbiakban: orvos) kezdeményezni a munkavállaló
szem- és látásvizsgálatának elvégzését
a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,
b) ezt követően kétévenként,
c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható
összefüggésbe.
6. § Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által
használt szemüveg, vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a
munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti
munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.
7. § Az 5-6. §-ban foglalt rendelkezések végrehajtásából eredő költségek a munkavállalóval
szemben nem érvényesíthetők.”
A fentiek alapján tehát a napi négy óránál hosszabb ideig számítógép előtt dolgozó
köztisztviselő részére – a szükséges mértékig – szemüveget kell biztosítani.
2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint:
„152. § (1) A kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő
szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen:
a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
b) albérleti díj hozzájárulás,
c) családalapítási támogatás,
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d) szociális támogatás,
e) illetményelőleg,
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
g) üdülési támogatás.
(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjaiban foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja
meg.
(3) A kormánytisztviselő, a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint
eltartott gyermeke – a kormánytisztviselő teljesítménye alapján, a Kormány által
meghatározott rendben – üdülési támogatásban részesíthető. Az üdülési támogatást a
kormánytisztviselőt a 151. § szerint megillető cafetéria-juttatás éves összegébe nem kell
beszámítani.
(4) A nyugállományú kormánytisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság
alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.
(5) Az elhunyt kormánytisztviselőt a hivatali szerv vezetője a közszolgálat halottjává
nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott kormánytisztviselő akkor nyilvánítható a
közszolgálat halottjává, ha jogviszonyát nem büntetőeljárásban hozott bírói ítélet alapján vagy
méltatlanság jogcímén történő felmentéssel, vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették
meg.
(6) A szerv megszűnése esetén az (5) bekezdésben meghatározott feladatot a jogutód szerv,
ennek hiányában a felettes vagy az általa kijelölt szerv látja el.
(7) Az (5) és (6) bekezdésekben meghatározott szerv a közszolgálat halottjává nyilvánított
személy temetési költségeit részben vagy egészben átvállalja.”
A fenti jogszabályi hivatkozás nem tartalmazza a jogszabálytervezetben javasolt támogatási
formákat, de nem is sorolja fel kategorikusan azokat. A felsorolás előtt a „különösen”
kifejezést használja, amely azt jelenti, hogy más támogatásokat is meg lehet határozni.
Mivel a jogszabályi hivatkozásban szereplő támogatások feltételeit a jegyző határozza majd
meg, és az éves költségvetésben kér arra a Tisztelt Képviselő-testülettől pénzügyi keretet, az
itt fel nem sorolt egyéb juttatást a jelen rendeletben kell meghatározni.
A köztisztviselők cafeteria juttatása kötelező, annak mértékét is meghatározza a fenti törvény.
A haláleset azonban kiszámíthatatlan, és általában nincsenek a családok ennek anyagi
vonzatára felkészülve, ezért nagy segítséget nyújtana a köztisztviselőknek a temetési
költségekhez történő hozzájárulás.
Mivel nekünk a rendelet tartalmát van lehetőség jóváhagyni, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete által most elfogadottnak
megfelelően módosított rendelet tervezet tartalmát megtárgyalni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának 11/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló
rendelet tartalmának jóváhagyása
Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mány Község Önkormányzatának
11/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló rendelet tartalmát az alábbiak szerint
jóváhagyja.
Mány Község Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2013.(V.31.) rendelete
a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a képernyő előtti
munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.23.)
EüM rendelet 1. §-a és 5. § - 7. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 152. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyára (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselő részére a munkaegészségügyi orvos javaslata
alapján kétévente, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást segítő szemüveget
biztosít.
(2) A képviselő-testület a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg árának
megtérítését a mindenkori illetményalap 100 %-ának megfelelő összegben vállalja.
3. § (1) Az elhunyt köztisztviselőt a közszolgálat halottjának kell tekinteni.
(2) A közszolgálat halottjának temetési költségeit a Hivatal részben, a költségek 30 %-ának
erejéig, de legfeljebb a mindenkori illetményalap 200 %-ának megfelelő összegben átvállalja.
4. § (1) A Hivatal köztisztviselője közvetlen hozzátartozója vagy olyan rokona halála esetén,
akinek eltartásáról gondoskodott, temetési segélyre jogosult.
(2) A segély összege a számlával igazolt költségek 15 %-a, de legfeljebb a mindenkori
illetményalap 100 %-a.
5. § A Képviselő-testületek juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető
keretösszegeket a Képviselő-testületek együttes ülésén elfogadott éves költségvetésében
biztosítják.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 11/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
62/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának 11/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól
szóló rendelet tartalmának jóváhagyása
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Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mány Község Önkormányzatának
11/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló rendelet tartalmát az alábbiak
szerint jóváhagyja.
Mány Község Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2013.(V.31.) rendelete
a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb
juttatásairól
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése
a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a képernyő előtti
munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.
(XI.23.) EüM rendelet 1. §-a és 5. § - 7. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 152. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyára (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselő részére a munkaegészségügyi orvos javaslata
alapján kétévente, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást segítő
szemüveget biztosít.
(2) A képviselő-testület a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg árának
megtérítését a mindenkori illetményalap 100 %-ának megfelelő összegben vállalja.
3. § (1) Az elhunyt köztisztviselőt a közszolgálat halottjának kell tekinteni.
(2) A közszolgálat halottjának temetési költségeit a Hivatal részben, a költségek 30 %-ának
erejéig, de legfeljebb a mindenkori illetményalap 200 %-ának megfelelő összegben
átvállalja.
4. § (1) A Hivatal köztisztviselője közvetlen hozzátartozója vagy olyan rokona halála
esetén, akinek eltartásáról gondoskodott, temetési segélyre jogosult.
(2) A segély összege a számlával igazolt költségek 15 %-a, de legfeljebb a mindenkori
illetményalap 100 %-a.
5. § A Képviselő-testületek juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető
keretösszegeket a Képviselő-testületek együttes ülésén elfogadott éves költségvetésében
biztosítják.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 11/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont: Döntés a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
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A Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők illetmény
kiegészítéséről szóló 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
azért van szükség, mert a hivatal átalakulásával megszűnt a Körjegyzőség, helyét a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatal vette át.
Mivel a jogszabályszerkesztési szabályok szerint a rendelet elnevezését nem lehet
megváltoztatni, és a rendelet nevében olyan hivatali elnevezés szerepel, amely már nem
létezik, helyes lenne a teljes rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása.
A rendeletnek nem csak az elnevezése, hanem a szövege is több helyen tartalmazza a
Körejegyzőség megnevezését.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint:
„234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek
mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat
meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke
legfeljebb 20%.”
Mány és Óbarok Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásukban úgy döntöttek, hogy a
Körjegyzőségnél foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők 20 %, a középfokú
végzettségű köztisztviselők 10 % illetménykiegészítést kapnak.
E megállapodásnak megfelelően készült el a rendelettervezet, mivel a hatályos
önkormányzati rendeleteket összhangba kell hozni a megállapodásban foglaltakkal.
Az illetménykiegészítés mértéke nem csökkenhet, illetve nem lehet csökkenteni az
illetményalapot sem.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni
szíveskedjenek.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése
alapján a szabályozás várható következményeiről
A rendelet-tervezet
megnevezése

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete k
/2013. ( ) önkormányzati rendelete a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Társadalmi hatás

A rendelet tartalmazza a közös hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselőkre vonatkozó, 2013. január 1-től hatályos
jogszabályoknak megfelelő döntéseket.

Gazdasági hatás

Az önkormányzat gazdálkodására nincs hatással.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása nincs, a Hivatal költségvetése
tartalamazza a fedezetet.

Környezeti következmények

Nincs.

Egészségi következmények

Nincs.

Adminisztrációs terhek

A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre
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kis mértékben van csak hatása, ezeket a feladatokat
korában is ellátta az önkormányzat hivatala.
A rendelet megalkotásának
szükségessége

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény teszi szükségessé megalkotását.

A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló
Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Javaslat:
Mány
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megalkotja
Mány
Község
Önkormányzatának /2013,. ( ) önkormányzati rendelete a Mányi Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. ( ) önkormányzati rendelete
a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény
kiegészítéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőt rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban:
Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
2. § A köztisztviselők illetményalapja 40.000,- Ft.
3. § (1) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatal felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselője részére - alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű
- illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatal középfokú iskolai
végzettségű köztisztviselője részére - alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § Hatályát veszti a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott
köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati
rendelet.
Ugron Zoltán Gábor

dr. Majoros Ildikó
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polgármester

jegyző

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Mány Község
Önkormányzatának 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény
kiegészítéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése
a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következőt rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban:
Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
2. § A köztisztviselők illetményalapja 40.000,- Ft.
3. § (1) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatal felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselője részére - alapilletménye 20 %-ának megfelelő
mértékű - illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatal középfokú iskolai
végzettségű köztisztviselője részére - alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § Hatályát veszti a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott
köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati
rendelet.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők illetmény
kiegészítéséről szóló 18/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
azért van szükség, mert a hivatal átalakulásával megszűnt a Körjegyzőség, helyét a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatal vette át, és az jogszabályok alapján a székhelytelepülés hoz
rendeletet a közös hivatalokat érintő ügyekben.
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Javaslat:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2013. ( ) önkormányzati
rendeletét a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők
illetmény kiegészítéséről szóló 18/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezéséről
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. ( ) önkormányzati rendelete
a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők illetmény
kiegészítéséről szóló 18/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezéséről
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőt rendeli el.
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. § Hatályát veszti Óbarok Község Önkormányzatának a Mány-Óbarok Községek
Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló
18/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete.
Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 7/2013. (V.31.)
önkormányzati rendeletét a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott
köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló 18/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
hatályon kívül helyezéséről
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők
illetmény kiegészítéséről szóló 18/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
hatályon kívül helyezéséről
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőt rendeli el.
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. § Hatályát veszti Óbarok Község Önkormányzatának a Mány-Óbarok Községek
Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló
18/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete.
Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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A Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott, a Mány-Óbarok Községek
Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló 12/2011.
(VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére is szükség van, mert a hivatal
átalakulásával megszűnt a Körjegyzőség, helyét a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal vette
át.
Mivel a jogszabály-szerkesztési szabályok szerint a rendelet elnevezését nem lehet
megváltoztatni, és a rendelet nevében olyan hivatali elnevezés szerepel, amely már nem
létezik, helyes lenne a teljes rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása.
A rendeletnek nem csak az elnevezése, hanem a szövege is több helyen tartalmazza a
Körjegyzőség megnevezését.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint:
„234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek
mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat
meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke
legfeljebb 20%.”
Mány és Óbarok Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Mányi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásukban úgy döntöttek, hogy a
Körjegyzőségnél foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők 20 %, a középfokú
végzettségű köztisztviselők 10 % illetménykiegészítést kapnak.
E megállapodásnak megfelelően készült el a rendelettervezet, mivel a hatályos
önkormányzati rendeleteket összhangba kell hozni a megállapodásban foglaltakkal.
Az illetménykiegészítés mértéke nem csökkenhet, illetve nem lehet csökkenteni az
illetményalapot sem.
Mivel az új jogszabályok szerint a székhelytelepülés hoz rendeltet a Közös Hivatalt érintő
ügyekben nekünk a rendelet tartalmát, van lehetőség jóváhagyni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezet tartalmát megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjenek, mivel az nem tartalmaz változást az jelenleg hatályos rendelethez
képest.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
szóló rendelet tartalmának jóváhagyása
Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mányi Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete tartalmát az
alábbiak szerint jóváhagyja.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (V.31) önkormányzati rendelete
a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény
kiegészítéséről
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőt rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban:
Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
2. § A köztisztviselők illetményalapja 40.000,- Ft.
3. § (1) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatal felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselője részére - alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű
- illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatal középfokú iskolai
végzettségű köztisztviselője részére - alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § Hatályát veszti a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott
köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati
rendelet.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
63/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete a Mányi
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
szóló rendelet tartalmának jóváhagyása
Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mányi Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete tartalmát
az alábbiak szerint jóváhagyja.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (V.31) önkormányzati rendelete
a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény
kiegészítéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése
a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
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közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következőt rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban:
Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
2. § A köztisztviselők illetményalapja 40.000,- Ft.
3. § (1) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatal felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselője részére - alapilletménye 20 %-ának megfelelő
mértékű - illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatal középfokú iskolai
végzettségű köztisztviselője részére - alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § Hatályát veszti a Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott
köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati
rendelet.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont: 2013. évi igazgatási szünet elrendelése
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) szabályozza a
köztisztviselők számára is az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségét.
A rendelet hatálya az alábbiakra terjed ki:
„1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivétellel - a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. és 2. §-ában
meghatározott közigazgatási szervekre és az ott foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőre,
szakmai vezetőre, valamint az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba
beosztott bíróra és ügyészre (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselő), valamint
munkavállalóra terjed ki.”
A Kttv. szerint:
1. § E törvény hatálya
e) a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete,
a közös önkormányzati hivatala (a továbbiakban: képviselő-testület hivatala)
köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára
terjed ki.
A Korm.rendelet az alábbiak szerint szabályozza az igazgatási szünetet:
„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig
tart,
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b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében
ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a
szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a
lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.
15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet
elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”
A Kttv. lehetőséget biztosít a képviselő-testület részére, hogy a köztisztviselők szabadságának
összehangolt kiadása érdekében igazgatási szünetet elrendeléséről döntsön.
„232. § (3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány
ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet
el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre
megállapított alapszabadságának a háromötödét.”
Ez azt jelenti, hogy az igazgatási szünet alatt kiadható szabadság személyenként nem lehet
több, mint 15 munkanap.
Az igazgatási szünet a Közös Hivatalt érinti. Az igazgatási szünet tartamára a jegyző jogosult
az ügyeletet és a készenlét módját meghatározni, a munkát megszervezni.
A halasztást nem tűrő ügyek esetében a jegyző köteles a munkát úgy megszervezni, hogy az
ügyfelek érdeke ne sérüljön.
Ilyenek például:
·
anyakönyvi ügyek (születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése),
·
ügyfél érdekének súlyos veszélyeztetése,
·
hatósági bizonyítvány,
·
krízishelyzetbe került személyek támogatása.
A Ktv. nem mondja ki, hogy milyen formában dönt a képviselő-testület az igazgatási szünet
elrendeléséről.
Az igazgatási szünet engedélyezéséről a képviselő-testületnek határozat formában kell
döntenie.
„67. § A polgármester
d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására;”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. évi igazgatási szünet elrendelése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselők munka- és
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő
egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 13. § - 15. §-ára tekintettel, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó
köztisztviselők részére nyáron 2013. július 22-től 2013. augusztus 25-ig, télen 2013. december
hó 23-tól 2014. január 5-ig igazgatási szünetet rendel el.
Határidő: 2013. december 31.
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Felelős: Jegyző
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a határozati javaslattal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk?
Varga Mihály, Mány Község Önkormányzatának képviselője:
Kérem, hogy az igazgatási szünet alatt is legyen ügyfélszolgálat, és tájékoztassák a lakosságot,
hogy az ügyfélszolgálat akkor is elérhető.
Csizmadia Zsolt Mány Község Önkormányzatának képviselője:
Nekem is ez a véleményem, és talán helyesebb is lenne, ha az igazgatási szünet kifejezést nem
is írnák ki, csak azt, hogy ügyeleti rendszerben működik a hivatal.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha több hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata 7fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
69/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. évi igazgatási szünet elrendelése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselők munka- és
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő
egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 13. § - 15. §-ára tekintettel, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó
köztisztviselők részére nyáron 2013. július 22-től 2013. augusztus 25-ig, téle 2013. december
hó 23-tól 2014. január 5-ig igazgatási szünetet rendel el.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Jegyző
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Kérem Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületét hogy a határozati javaslatot az
alábbiak szerint szíveskedjenek elfogadni:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. évi végi igazgatási szünet elrendelése
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselők munka- és
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő
egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 13. § - 15. §-ára tekintettel, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó
köztisztviselők részére nyáron 2013. július 22-től 2013. augusztus 25-ig, télen 2013. december
hó 23-tól 2014. január 5-ig igazgatási szünetet rendel el.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: jegyző
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
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Óbarok 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
64/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. évi végi igazgatási szünet elrendelése
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselők munka- és
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő
egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 13. § - 15. §-ára tekintettel, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó
köztisztviselők részére nyáron 2013. július 22-től 2013. augusztus 25-ig, télen 2013.
december hó 23-tól 2014. január 5-ig igazgatási szünetet rendel el.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: jegyző
Ugron Zoltán Gábor, Mány község polgármestere:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy van-e bárilyen bejelenteni valójuk?
Ha nincs, megköszönöm a két Önkormányzat Tisztelt Képviselőinek részvételét, bízom a
további eredményes együttműködésünkben!
Borbíró Mihály Óbarok Község polgármestere:
Én is köszönöm a Tisztelt Képviselők figyelmét, csatlakozom az előttem szólóhoz.
Ugron Zoltán Gábor Mány község polgármestere:
Az együttes Képviselő-testületi ülést bezárom (17 óra 18 perc).
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

