
Szám: SZl130-4lZ020.
Jegyzőkönyv

KészÜlt Szikszó'Város Önkormrán yzat Kepviselő-testtilet ének 2020. február
órakor az Inkubátorház nagytermében, Hemádkércs, Nagykinizs és
községek képviselő-testületével megtartott közös testiileti ülésén.

l3. napján 17.00
szentistvánbaksa

Székely István alpolgármester
Szűcs Krisztián és Tóthné Erdő Emőke képviselők

Hornyák Borbála, Rontó Istvránné és Vizi Károlyné Horváth Mónika
képviselők

Dr. Piskóti István alpolgármester
Gál Péter, Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Hetesi Gergely, Kőhalmi Mónika,
Marjai Pál,Mező István és Stelmach Mariann képviselő[.

Tanácskozási joegal meghívottak közül jelen vannak:
Battáné dr. Tóth Zíta jegyző
Dr. Ruttkai TÍmea szervezési, hatósági és humánig azgatási osúályvezető
Kriván Ildikó gazdá|ko dási o sztályvezető

Sváb Antal polgármester: köszönti a megjelenteket,
az ülés hatátrozatkepes és azt megnyitja.

a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy

A jegYzőkÖnyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Kozma István és Jónás Béla
polgármesterek személyében.
A kéPviselŐ-testÜlet a hitelesítőkre tett javaslatot - 22 fő van jelen a szavazásnál _

egyhangúla g 22 igen szav azatta| elfogadta.
A jegYzőkÖnYvet Juhász Lilla a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozójavezeti.

Polgármester javasolja, hogy a testrilet a meghívóban - 1. sz. melléklet - szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését:

NAPIREND:

Kozma István pol gármester
Adám Zsolt alpolgármester
Geletóczki István és Petró Zsolt képviselők

Jónás Béla polgármester

Rontó István polgármester
Vizi Károly alpolgármester

Sváb Antal polgármester



l,/ A Szikszói KÖzÖs ÖnkormányzatiHivatal2020. évi költségvetésének elfogadása

A kéPviselŐ-testiilet a napirendre vonatkoző javaslatot - 22 fo van jelen a szavazásnál _
egYhangúlag 22 igen szavazattal elfogadta éő az alábbi elfogadott napirend szerint tartja
ülését:

NAPIREND:

1,/ A Szikszói KÖzÖs ÖnkormányzatiHivata|2020. évi költségvetésének elfogadása

Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbinapirendi pontokat tárgyalja:

NAPIREND:

1./ A Szikszói KÖzÖs ÖnkormányzatiHivatal2020.évi költségvetésének elfogadása

NAPIREND:

1./ A Szikszói KÖzÖs ÖnkormányzatiHivatal2020. évi költségvetésének elfogadása
|lőterj esztő : polgármester
(Irásos anyagcsatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)

Sváb Antal Polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.

Dr, GulYásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügy, Gazd,aságtr és Városfejlesztési
B izottság tár gy alta az előte{ esáést, melyet elfo gadásra j avasolnak.

Rontó István Polgármester: Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő_testtilete
tárgyalta az előterjesáést és egyhangúlag elfogadta Ű.
EgYéb hozzászőlás, módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjes úést _ 22 fő
van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 22 igen szaiazattal elfogadta és meihozta az alábbi
határozatokat:

Szám: l7/2020.GL 13.) K.T. HATÁROZAT
TárgY: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hivatal2020.évi költségvetésének elfogadása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testtilete a Szikszói Közös önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetését, 153.870.836.-Ft bevételi és kiadási fiíösszeggei az
előterj esaésnek megfelelően jóvrih agyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
végrehaj tásért felelős személy : gazdálko dási osztalyvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző

Szám: 19l2020.gL 13.) K.T. HATÁROZAT
TárgY: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hivatal2020.évi költségvetésének elfogadása
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Hernádkércs KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testtilete a Szikszói Közös
ÖnkormánYzati Hivaial 2020. évi költségvetését, 153.870.836.-Ft bevételi és kiadási
foösszegge l az előterlesztésnek megfelelően jtváhag}j a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
végrehajtásért felelős személy : gazdálkodási osztalyvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző

Szám: 7 l2020.ql.13.) K.T. HATÁROZAT
TárgY: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hivatal2020.évi költségvetésének elfogadása

NagYkinizs KÖzség Önkormányzatának Képviselő-teshilete a Szikszói Közös önkormányzati
Hivatal 2020. évi kÖltségvetósét, 153.870.836.-Ft bevételi és kiadási foösszeggel az
előterj esztésnek megfelelően j óváh agyja.

Felelős: polgármester
Határidő azornal
végrehaj tásért felelő s személy : gazdátko dási osáályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző

Szám: 8l2020.UI.13.) K.T. HATÁROZAT
TárgY: Szikszói KÖzÖs Önkornrányzati Hiva tal 2020. évi köItségvetésének elfogadása

Szentistvánbaksa KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testtilete a Szikszói Közös
Önkormányzati Hivatal 1OZO. évi költségvetését, 153.870.836._Ft bevételi és kiadási
foö s szeg ge l az előter1 esztésnek nre gfelelően j óváhagyj a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Vé grehaj tásért fel el ős személy : gazdálkodási osáályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző

Sváb Antal Polgármester: megk_öszöni a közös testületi ülésen jelenlévők részvételét,
bejelenti, hogY Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testiilete nllt üléssel folytatja
munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.
Jegyzőkönyv 17 őra l0 perckor.

Sváb
pol

M
hitelesítő

ü*a+
Jónás Béla
hitelesítő
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Szikszó Város Önkormányzata
3800 Szikszó, Kálvin tér l.

Szám: Sz.ll30-4l2020.

MEGnÍvÓ

Szikszó Város Önkormányzaténak Képviselő-testíiletét az Mötv. 44.§_ában biaosítottjXq|OrO$en ?0_2-0. fe.bTuár 13. napián (csütörtökön) 17:00 őrára i Szikszói KözösonkormrínyzatiHivatalközös,Iokobátoóképviselő-testiileti
ülésére összehívom.

Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

2020. február 13. napján l7:t5 őrátől Szikszó
testületének ülése

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

Város Önkormányzat Képviselő-

1./ A Szikszó Város Roma Nemzgtí5§gi Önkormányzatbeszámolójának elfogadása
E l ő t e rj e s zt ő : nemz e t i s é gi ö nla rmány z at e lnöke

2./ A Szikszói Ruszin Nemzgtíg§gi Önkorm ányzat beszámolójának elfogadása
E l ő t e rj e s z t ő : ne mz e t i s é gi ö nlror mány z at e lnö ke

3./ A Szikszói Kistérségi Szociális Szotgáltató Központ beszámolójának elfogadása
Előterj e sztő : intézményvezető

4.1 A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár beszámolójának
elfogadása

El őt erj e s zt ő : intézményv e zet ő
5./ Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető üryleteiből eredó fizetési
kÖtelezettségeinek megállapítása lAz előterjesztés 2020. februárlg. napján (hétfön) kerül
kikiildésre./

EI őt erj e s ztő : pol gárme s t er
Ó./ Szikszó Város Önkormányz at 2020. éü költségvetési rendeletének elfogadása /Az
előterjesaés2020. február 10. napjrán (hétftín) kertil kiktildésre./

El őterj e s zt ő : pol gárme s t er
7./ A helYi adókról szŐ|Ő 1612015. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosítása

El ő terj e s zt ő : pol gárme s ter
8.1 DÖntés letelePedési támogatásra vonatkozó helyr önkormányzati rendelet
elfogadásáról

EI őterj e s ztő : p ol gárme s t er
9 . l 

^z 
önkormán yzat 2020. évi közbes zerzési tervének j óváharyás a
El őterj e sztő : pol górmester

10./ A Polgármester 2020. évi szabadságütemezésének jóváharyása és tájékoztatás
elfogadása a 2019. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban

El ő terj e s zt ő : po l gárme s ter
11./ Döntés beruházási hitel felvételével kapcsolatban

El ő terj e s zt ő : pol gárme s ter

El őterj e sztő : pol gárme ster
1./ A Szikszói Közös



l2.1 DŐntés a Szikszó belterület 2t24 helyrajzi számú ingatlan önkormányzat részére
történő felajánlásának elfogadásával kapcsolatban

El őterj e s ztő : po l gárme ster
13.1 DÖntés Önkományzati tulajdonban lévő ingatlanok eladásra úörténő
meghirdetésével kapcsolatban

Előt erj e szt ő : pol górme ster
l4./ Döntés belterületi ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban

El őterj e s ztő : pol górme ster
15,/ DÖntés a SzikszŐ, zártkert 4273t2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti
szeződés meghosszabbításáról

Elő terj e s ztő : pol górme s ter
t6.1 Döntés személygépjármű inryenes varyonátruházására vonatkozó szenődés
megkötésével kapcsolatban

EI őterj e szt ő : pol górme st er
17.1 Döntés a szünidei ryermekétkeztetés biztosításának módjáról

Előterj e sztő : polgármester
18./ Tájékoztatás az Ideiglenes Bizottság tevékenységének jetenlegi állásáról

Táj él<oztató : alpo lgármester

- Egyebek

Szikszó, 2020. február 07. $-ffiffim
polgármester
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Szikszói Közös Önkormá nyzatiHivatal
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü
Tárry: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hivatal2020.éü költségvetésének elfogadása

Tisaelt Képvi selő-testiiletek !

Szikszó Város Önkormárryzat a 25l20l3.(I.3l.) K.T. határozatával, Hernádkércs Község
ÓnkorrránYzata a gl20l3.(I.3l.) K.T. haiénozatávat, Nagykini", rti".et orrkormárrpat
212013.(I.31.) K.T. határozatával, Szentistvarrbaksa..Község bnkormáír}z Ű a a/21t:.g.ir.1
K.T. haüírozatával fogadta el a Szikszói Közös öntorm,enyzatt Hivátal (a továbbiakban:
Hivatal) léhehozására irányuló Megállapodrást.

A MegállaPodás 17. pontjának a) bekezdése rendelkezik a Közös önkormánpati Hivatal
mindenkori költségvetésének elfogadási rendjéről.

Fent hivatkozott pont alapjfui a mindenkori költségvetését az atapítők együttes Képviselő_
testiileti ülésérr fogadják el.

Szíkszóí KÖzÖs Önkornlányzatí Hívatat feladatelláaósának 2 02 0. éví ft.nanszíroaúsa

A Hivatal a kÖltségvetési tÖrveny 2. melléklete I.l.a) Önkormányzati hivatal működésének
ÜÍmogatása jogcímen, a Helyi önkormányzatok működésének ,lltal.rro. üí.mogaLísán belü
részesÜl nevesített támogatísban. KÖzös Hivatalok esetébe,lr a támogaüís jogosultja a székírely
önkormanpat, esetiinkben Szikszó Vráros Önkormánlzata.

A trámogatás elismert hivatali létszám al_anján a szerrélyi és dologi kiadasok elismert átlagos
költségei figyelembevételével kerül megh atánozásta.

A 2020. éÜ kÖltségvetést a kö7ponti iriánymutatás alapjrán a 2019. költségvetesi évre
megrállaPÍtott üímogaüással kell tervezrri, mely 2020. mtircius l. napját követően módosításra
kerÜl. A beszímítrás figyelembevételét követően a Hivatal 2020. e"i -nroaési támogatása
43.696.249.-Ft.



Intéanény í m űkö dés i b evétele k
E bevételek kÖzÖtt került megfervezésre többek között aJárásiHivatal felé továbbszámláaásra
kerülő dologi kiadások, valamint szolgáltatási díjak 3.048.000.-Ft összegben.

MunkatÖrvérrYkÖnyve tryjarr 4 frt foglalkoztatunk, mely foglalkoztatrásolr{rozb&Ámogatást
igenyelt Hivatalunk. A GINOP bértámogatás összege 2020. evten 1.897.500.-Ft.

Fentiek alapján a Hivatal működési bevételeínek összege 5.029.110.-F't

Ö n ko r m óny zntí h o zzój áru lós

A Hivatal műkÖdéséhez Szikszó Város Önkormanyzat 2020. évi költségvetésében keriilt
meglervezé§re az irárrltó szervi támogatás melynek összege t48.832.444.-Ft.

F in a n s zír o ais i b evéte le k
Finanszírozási bevételek között került meglavezésre a 2019. évi pénzmaradvány 92,8g2.-Ft
összegben.

A Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hivata| 2020. éü költségvetésének bevételi főösszege
153.870.836._Ft.

Szíkszóí KÖzÖs Önkormónyzati Hívatal2019. évi köttsépaé§ kiadósaínak alakutása

Működésiköltségvetéskiemeltelőirányzatai:
o személyr jutüaüások

o Munkaadókat terhelő járulékok
o Dolog kiadrások

A személyi juűatósok előirányz-aÁ a Hivatal Szervezeti és Működési Szabalyzaában
meghatánozott letszárrrkeret alapjrán kerüh megfervezésre. 2020. évre t2 haü illefináy kerül
beállításra" figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, soros lépéseket. A minimálbér é§
garanált bérminimum emelését leszámítva 2019. évbez kepest a foglalkoáatottak szerrélyi
illefrrrenye nem emelkedett. A személyi juttatásokon belü a cafeteriá juttatások tervezésenél
figyelembe vételre keríiltek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 20ll. éü CxCx. törvény,
valamint a költségvetési törveny 60. § (4) bekezdés előírásai.

A munkaadókat terheő jórulékot tekintetében a hatályos jogszabályi elöírásokat vetttik
figyelernbe.

A dologi kiadósok előirárryzaüirrak tervezése soriin a Szikszói Közös Önkormánpati Hivatal
2019. éÜ teljesítési adataiból indultunk ki. Hivatali szinten megterrrezett dologi kiadások
Összege 27.364.300.,Et, melyből 3.092.800.-Ft a Hernádkércsi kirendeltség dologi
kiadásainak fedezetére lett betervezve.

Mindezek alapjrán a Szikszói Közös Önkormánpati Hivatal 2020. éü költségvetésenek
kiadási fiöösszege 153.870.836.-Ft.

Létszómkera

A KÖzÖs Hivatal engeÁélyezett létszáma aSzervezeti bontás alapján a következő:



Kinevezett vezető tisáségviselők (egyző)
S zervezési, H ató sági és Humáni g azgatási O sztály
Gazdálkodasi Osáály (Adócsoporttal együtt)
Építésügyi Osztáty
Kirerrdeltség
Közterület felügyelet
MT munkavállalók

lfr
9fő
8fö
2fő
3fő
2fő

10 fő- ebből: 6 fő GINOP támogatással foglalkoztatott

Kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletektől az előte1esztés megvitaüását és a lntározati
j avaslatok elfo gadrását.

Szikszó, 2020. február 7.

Battárré dr.TőthZita
jegyző sk.



Határozati iavaslat

Szám:
Tárry: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hivatal2020.éü költségvetésének elfogadása

Szikszó Város ÖnkormánYzatának Képviselő-testiilete a Szikszói Közös önkormánpatiHivatal 2020, éÜ kÖltségvetésé{ 153.870.836.-F't bevételi és kiadási frösszeggel azelőterj esaésnek megfelelően jóvráhagyj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal
vé grehaj üásért felel ő s személy : gazdálkodrás i o sztályv ezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Határozati iavaslat

§zám:
Tárry: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hivata|2020.éü költségvetésének elfogadása

Hernádkércs KÖzség. Ógorm anyz,atának Képviselő-testíilete a Szikszói KözösÖnkormánYzati Hivatal 2020. évi költségvetésé| 153.870.836._Ft bevételi és kiadrásifoösszeggel az előteqesáésnek megfelelően j?váhagyj u. 
- - -

Felelős: polgármester
Határidő: azorrial
v é grehaj tásért fel el ő s személ y : gazdálko dási o szüályv ezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző



Határozati iavaslat

Szám:
Tárry: SzÍkszói KÖzÖs Önkormányzati Hivatal2020.éü költségvetésének elfogadása

lPrklnizs KÖzség Önkormányzaüínak Képviselő-testíilete a Szikszói Közös önkormánpatiHivatal 2020. éÜ kÖltségvetésé| 153.8}0.836.-Ft bevételi és kiadrási ffiösszeggel azelőterjesáésnek megfelelően jóváh agyja.

Felelős: polgármester
Haüíridő: azonnal
végrehajtásért felelős személy: gazdálkodrás i osztályv ezető

Törverryességi szempontból látüa: jegyző

Határozati iavaslat

Szám:
Tárry: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati llivatal2020.évi költségvetésének elfogadása

Szentistvánbaksa KÖzség Önkormányzatínak Képviselő-testiilete a Szikszói Közös
ÖnkormánYzati Hivatal 1OZO. éü költségvetését, 153.870.83ó._Ft bevételi és kiadási
fo ö s sze g ge l az előteq eszté snek me gfel e l ő en j ó vahag}j a.

Felelős: polgármester
Hattíridő: azonnal
v é grehaj tásért fe l e l ő s személ y : gazdálko dás i o szüílyvezető

Törvényességi szempontból látta : jegyző
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JELENLrrl ív
Szikszó Város ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2020. februar 13. napján tartott ülésén
jelen voltunk:

Sváb Antal

Gál Péter

Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita

Hetesi Gergely

kőhalmi Mónika

Marjai Pál

Mező Istvrán

Dr. Piskóti István

stelmach Mariann

MEGHIVOTTAK:
Dr. Nagy Anita Magdolna

Piskótiné Gyöngyösi Ivetta

Pongrácz Péterné Lengyel Andrea

polgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

alpolgármester

képviselő

szrkszói Jarási Hivatal

intézményvezető

intézményvezető

Erkezés:
lrQllo 
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A szikszói közös Önkormánvzati Hivatal részéről:

Battriné dr. Tóü Zita

Dr. Ruttkai Tímea

krivan ndikó

Czentye Dóra

Juhász Lilla

jegyző

osztályvezető

osztályvezető

osztályvezető

jegyzőkönyvvezető

.+§§\
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SZENTISTVÁNBAKsA rÖzsÉc ÖNKoRMÁNYzAT KEpvlsrrŐ-rBsTÜLrTE

"rnr,Bxr,É,rr ív

Szentistvanbaksa Község Önkorm ányzat Kepviselő-testiiletenek 2020.
l7:00 órakor megtartott Kepüselő-testiileti ülésén jelen voltak:

februar 13.

Rontó István

Vizi Károly

Vizi Karolyné Horváth Mónika

Hornyrák Borbála

Rontó Istvanné

polgármester

alpolgármester

kepüselő

kepviselő

kepviselő

A Szikszói Közös Önkormanyzat Hivatal részeről:

Battáné dr. Tóth Zita jegyző

Dr. Ruttkai Tímea Szerv. Hat. és Humánig. Oszt.vez
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JELENLETI IV

polgármester

alpolgármester

kepüselő

Hernádkércs Község Önkormanyzat Kepviselő-testiiletének 2020. februar 13. napjan 17:00
órakor a Kepviselő-testiileti ülésén jelen voltak:

kozma Istvan

Ádám zsolt

Battané Dr. Tóth Zita jegyző

Dr. Ruttkai Tímea Szerrr. Hat. és Humánig. Oszt.vez

kepüselő

kepviselő

HERNADKERCS KOZSEG ONKORMAr\IYZAT KEPVISELO-TESTL]LETE

MEGIIIVOTTAK:



JELENLÉTI ÍV

Nagykinizs Község Önkormanyzat Kepüselő-testiileten ek 2020. februar
órakor tartott üésen jelen voltak:

13. napján 17:00

Jónás Béla

Székely Istvan

plaszkó Bertalan

polgármester

alpolgármester

kepviselő

kepviselő

kepviselő

T1.1^tedöTóthné Erdő Emőke

szűcs krisztian

A Szikszói Közös Önkormányzat Hivatal részerő|:

Battáné dr. Tóth Zita jegyző

Dr. Ruttkai Tímea Szerv. Hat. és Humánig. Oszt.vez

NAGYKINZS KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KEPVISprÓ-rrsrÜLETE

MEGHIVOTTAK:

aa:


