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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. november 19.-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5141 Jásztelek, Szabadság utca 71. alatti emeleti
tanácskozó termében.
Jelen vannak: 306-Kovács Balázs, Fajka Gábor, Hegyesi József; Szendrei Péter, Szűcs Gergely, Vámosi
Norbert képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

-

polgármester
jegyző

Jásztelek Községi Önkormányzata részéről jelen van: Tóth Nóra polgármester, és 6 fZí: Kovács Nóra,
Molnár Ádám, Tuzáné Farkas Katalin, Turóczi Lászlóné, Illés Tibor önkormányzati képviselők. 1 fő
képviselő (Fülöp Istvánné) bejelentette távolmaradását.
meghívottak: 1 f’á
Tóth Nóra polgármester köszöntötte ajelenlévőket. Jásztelek Képviselőtestülete elfogadta a napirendet.
Szűcs Lajos polEármester: Jó napot kívánok! Köszöntöm a mai ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Jászboldogháza képviselőtestülete teljes létszámmal, 7 fő jelen van, tehát
az ülés határozatképes. Azírásban a meghívót a képviselők megkapták. Egy napirend van
kitűzve: A Jászteleki közös Onkormányzati Hivatal működtetésével, fenntartásával kapcsolatos
napirend megtárgyalása. Megkérdezem, hogy van- e ehhez kapcsolódóan valakinek más
javaslata, kérdése vagy bejelentése?
Ha nincs hozzászólás, akkor szavazásra bocsájtom, Jászboldogháza részéről, aki elfogadja a
napirendet azjelezze. Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúlag
elfogadta a napirendet.
A képviselőtestület 7 76 jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
138/201 9.(XI. 19.) KéDvjselőtestületi Határozat
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza község önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, és a mai ülésen a
meghívóban kiadott napirendeket tárgyalja.
Határidő: 2019. november 13.
Felelős: Szűcs Lajos polgánnester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Képviselőtestület tagjai
—

1 .Nanirend
Előterjesztés a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal további működésének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
..

Tóth Nóra ool~ármester: A 2019. november 13-án megtartott Képviselőtestületi ülésen
önkormányzatunk Képviselő-testülete kapott egy hét gondolkodási időt a közös hivatal működésével
kapcsolatban. A Képviselőtestület tárgyalt a lehetőségekről. A későbbiekben kifejtem az álláspontunkat,
de előtte meg kívánok kérdezni, hogy Jászboldogháza Képviselőtestülete ragaszkodik-e az előző ülésen
elhangzott álláspontjához.
Szűcs Lajos: Van-e javaslat?
Tóth Nóra ool2ármester: Jásztelek Községi Onkormányzata nem kívánja felbontani Jászboldogháza
Községi Onkormányzatával megkötött közös hivatal működésére szóló együttműködési megállapodást.
Szeretnénk a közös munkát továbbra is folytatni. Hajlandók vagyunk kompromisszumos egyezség
megkötésére. A tartozástól eltekinteni nem fogunk tudni, de szeretnénk a pénzügyi számításokról
..

159
tárgyalni. Az elismert hivatali létszám alapján kiszámolt támogatási összegből indultunk ki, és nem
vesszük figyelembe a támogatás csökkentést. 2018. és 2019. évi összeg Így kevesebb lenne. Hajlandók
vagyunk a kevesebb, csökkentett összeget elfogadni’ Hajlandók vagyunk tárgyalni a Jegyző Ur bérével
1/3 Jászboldogháza önkormányzata és 2/3 Jásztelek önkormányzata részéről történő megfizetésével
kapcsolatosan. A gesztorságról nem beszéltünk, mert Jászboldogházán elhangzott, hogy 2020. évi
központi költségvetés alapján kedvezőbb helyzetben lenne Jászboldogháza, ha nem lennének gesztor
önkormányzat. Erről most nem tárgyaltunk.
Szűcs Lajos: Nem mi leszünk jobb helyzetben, ha nem Jászboldogháza tesz a gesztor, hanem Jásztelek
lesz jobb helyzetben. Mi ugyanolyan helyzetben leszünk, ha nem leszünk gesztorok, mert módosul a
költségvetési törvény. Nem hangzott el, hogy visszamenőleg 2018-2019-re vonatkozik a csökkentés,
vagy csak az előttünk álló évekre. Még mindig ragaszkodunk ahhoz, hogy 2018-2019 évi tartozásunkról
kellene tárgyalnunk, mert a megállapodásunk szerint szigorúan magas tartozásunk keletkezett. Azért
nem foglalkoztunk ezzel eddig, mert a jogszabály alapján csak a választások után 60 napig lehet róla
tárgyalni. A választások után 60 napig van lehetőség a megállapodás módosítására. A 2018. 2019.
költségvetésben két olyan tétel van: 2018-ról 3.699.054 Ft. 2019. évben a számításunk szerint
4.671.509,- Ft. A két évi tartozás összesen 8.370.563,- Ft., melyről tárgyalnunk kell. Az egyik, amiről
beszélnünk kell, a Jászteleket érintő nonnatíva megvonás tétele, és annak a szétosztása. Kérem Jásztelek
Községi Onkormányzatát, hogy a normatíva megvonást ne érvényesítse Jászboldogházára vonatkozóan.
Ez a két év tekintetében (2018: 1.689.321,- Ft és 2019: 1.774.344,-Ft) összesen 3.433.665,-Ft. A másik
csökkenthető tétel, melyet kérnénk ajegyzői bér kompenzációja, melynek fejében kaptunk I főt. Azután
ez nem jól alakult. Nem volt elég a finanszírozás, és hiány keletkezett. A 6. dolgozó bére ugyanúgy
hiányként jelentkezett. Nem volt addig probléma, ameddig kiegészítő támogatást megkaptuk. Ha a
jegyző bérének nem az 50%-át fizetjük, hanem csak az 1/3-át, mely egy évre 1.689.321,- Ft, két évre
2.593.168,- Ft. Ha ezt a két összeget elengedné Jásztelek Község Onkormányzata, akkor 2.343.730,- Ft
tartozásunk maradna.
Nem kértünk sokat a múlt héten, amikor azt kértük, hogy Jásztelek Község Onkormányzata
engedje cl a teljes tartozást. Most is ezt kérem annak fejében, hogy mennyire jól jár Jásztelek
Község Onkormányzata, ha gesztor marad. Ez nagyon nagy engedmény. Nagyon rosszul esett,
amikor mi nem pályázhattunk hivatal felújításra, Új bútorok beszerzésére, informatikai és klíma
berendezésre. A jogszabály gesztor önkormányzatot helyezi előnybe, a társult önkormányzattal
szemben. Az évek alatt egyszer sem volt olyan pályázat, amelyre, mint társ önkormányzat tudott
volna pályázni. Sokat nyerhet Jásztelek, ha gesztor önkormányzat tud maradni. Nem kérünk
nagy engedményt. Fontos lett volna minden évben tárgyalni a költségvetés alakulásáról, de a
megállapodáson nem lett volna lehetőség akkor sem változtatni. Eddig plusz (Onhiki/Reki)
támogatást tudtunk hozzá kérni. Az idei év az, amikor nem tudtunk plusz forrást kapni. Beadtuk
a rendkívüli önkormányzati támogatásra a pályázatot és elutasították kérelmünket. Ha Jásztelek
Községi Onkormányzata, mint gesztor csődbe megy, akkor ők pályázhatnak majd kiegészítő
támogatásra. Jászboldogháza Község Önkormányzata részére ilyen címen nem adnak
támogatást.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján készítettünk egy kimutatást.
..

Polgármester úr kiosztotta Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestület tagjai részére
Jászboldogháza Községi Onkormányzat Közös Hivatali hozzájárulásáról készült tájékoztatót,
majd átadta a szót Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete részére.
Tóth Nóra: Kérem a Képviselőtársakat, ha a kiosztott tájékoztatóval kapcsolatosan kérdésük,
véleményük van, kérem mondják el.
Mi 2020-tól gondoltuk az elmondott engedményeinket. A megkötött megállapodásra hivatkozva nem
tudjuk a teljes tartozást elengedni. 2018. és 2019. évre elismerjük a támogatás csökkentést, amely
Jásztelek Onkormányzatát terheli. Ennek összege kb. 3 millió forint. Ezt az összeget elismeijük a 2018.
és 2019. évre vonatkozóan, és elengedjük. De a Jegyző úr bérére vonatkozó kérést nem tudjuk teljesíteni.
Ezzel már amit tudtunk azt elengedtük, de mindenben nem tudunk engedményt tenni.
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Szűcs Lajos: Kérem Jásztelek Községi Önkormányzatának Képviselőtestületét, hogy az egész tartozást
engedje el, és ennek fejében nem ragaszkodunk a gesztorsághoz. Ez az egyik megoldás. A másik
megoldásnál marad a tartozás, de kéijük 2020461 a gesztorságot.
Molnár Ádám: Véleményem ugyanaz, mint eddig. Volt egy megállapodás, és az abban rögzítettekhez
ragaszkodunk. Szerződéskötéskor kellett volna átgondolni. Visszamenőleg nem tudunk engedményeket
tenni. Most tudunk majd dönteni a megállapodás módosításáról 2020-tól.
Szűcs Lajos: Mi a vélemény a gesztorság átadásával kapcsolatosan?
Turóczi Lászlóné: A gesztorsággal járó támogatásoktól elesnénk, ha nem Jásztelek maradna a gesztor.
Jól értem? Az egyetlen pályázati támogatás a hivatal felújítása volt, amitől elesett Jászboldogháza
Onkormányzata.
Szűcs Lajos: Minden évben kiírta a Belügyminisztérium azt a pályázatot, ahol a székhely települések
pályázhattak csak. Jásztelek is pályázott épületfelújításra és informatikai rendszer felújítására. Ezekre
nem pályázhattunk, mert nem mi voltunk a gesztorok.
Molnár Ilona: bformatikai rendszerből Jászboldogháza hivatala is részesült, mert az ASP program
bevezetéséhez vált szükségessé.
Dr. Dinai Zoltán: 3-3 számítógépet kaptunk.
Szűcs Lajos: Nem volt lehetőségünk pályázni, pedig nagyon szerettünk volna. Szerettünk volna hivatal
felújítást, Új bútorokat, klímát, mert nagyon elavultak a berendezéseink.
Illés Tibor: Jászboldogháza Onkormányzatának csak az a hátránya származott, hogy nem tud, mint
gesztor pályázni? Másról még nem hallottam. Egyetértek Molnár Ádám képviselőtársammal, hogy van
egy megállapodás, melyben írásban vannak foglalva az együttműködésre vonatkozók.
Szűcs Lajos: Nem csak abban van hátránya. Ezért kezdeményeztem a jelenlegi tárgyalást a szerződés
módosítására vonatkozólag, hogy megbeszéljük a hibákat. Nem az a célunk, hogy megszüntessük a
megállapodást.
Kovács Nóra: Nem fogadta el Jászboldogháza önkormányzata az engedményünket.
Tóth Nóra: Adtunk 3 millió forint engedményt.
Szűcs Lajos: Jásztelek Önkormányzata úgy is követelheti a tartozásunkat, hogy már nem leszünk
semmilyen társulásba. De akkor az együttműködés már nem lenne felhőtlen.
Tóth Nóra: Hajlunk a megegyezés felé, ésszerű megoldást keressük. 3 millió forintot már engedtünk.
Tisztelt Képviselők! Várom ajavaslatokat. Javaslom, hogy tárgyaljuk akkor a 2018. és 2019-es jegyzői
bér 2/3 átvállalásáról. Ha segítség lehet, akkor beszéljünk róla. Kérek véleményeket.
Molnár Adám: Legyen, de az már a teljes engedmény.
Joó-Kovács Balázs: Kötünk 5 évre egy szerződést. Lerögzítünk benne mindent. Közben a szerződést
érintő dolgokban, tőlünk nem függő szabályozott változások bekövetkeznek. A szerződésben ki kellene
kötni, hogy amennyiben ilyen jellegű változás történik, akkor az anyagiak tekintetében tárgyalhatunk.
Vagy ez mind fölösleges lenne, mert nem nyúlhatunk bele! Ezért eleve hátrányos helyzetben vagyunk.
Ameddig tudtunk pályázni, és a pénzt tovább tudtuk adni Jásztelek Onkormányzatának, addig nem volt
probléma. De most már az, mert ki vették a támogatás köréből. Ezt már nem kapjuk vissza.
Faika Gábor: A jelenlegi helyzet ebben az évben derült ki, mert nem kaptunk támogatást hozzá.
Dr. Dinai Zoltán: A megállapodásban részletesen ki lehetne dolgozni az elszámolás módját ajogszabály
alapján. 5 évre nem ismerjük a költségvetési törvényt. Nem tudjuk, hogy mit hoz ajövő. A szerződésben
kisebb módosításokat lehet megtenni, a főbb pontokon nem lehet változtatni.
Szűcs Lajos; Eddig az önkormányzati hozzájárulást mindig utólag fizettük Ici Jászteleknek, amikor a
támogatást megkaptuk.
Tóth Nóra és Szűcs Lajos polgármesterek 5 perc szünetet rendeltek el, majd az ülés folytatódott tovább.

Szűcs Lajos: Jásztelek Községi Önkormányzatával szeretnénk fenntartani a Jászteleki Közös
Önkormányzati Hivatalt. Kérni szeretnénk, hogy az önkormányzat maradvány tartozását, mely kb.
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2.343.730 Ft, öt év alatt, öt egyenlő részletben fizethetnénk meg Jásztelek Községi Önkormányzata
részére, mert ha nem tudunk állami támogatást kapni, akkor Jászboldogháza Községi Onkormányzat
költségvetésében nines meg ennek fedezete. Nem kaptunk rá állami támogatást, a kérelmünk elutasításra
került. Ugy látszik, hogy a jövő évi központi költségvetés már teljesen külön számolja a két
önkormányzat részére a közös hivatal működéséhez járó normatívát. Az iparűzési adó bevétel alapján
Jászboldogházától nem is von el normatívát, és nem is tesz hozzá. Megvonásra nem kell számítanunk.
Az együttműködési megállapodás módosítását javasoljuk, melynek megtárgyalására és elfogadására
még több, mint 20 nap van. Köszönjük Jásztelek Képviselőtestületnek a kérésünk elfogadását.
Tóth Nóra uol2ármester: Van-e a képviselőknek hozzászólása, véleményt?
Kovács Nóra: A több részletben történő megfizetés rendben van, de sokallom az 5 évet.
Illés Tibor: Véleményem szerint szűkíteni kellene, mert én is sokallom az öt évet.
Tóth Nóra: Elfogadom a hátralék öt év alatt történő megfizetését.
Molnár Adám: Elfogadom a hátralék öt év alatt történő megfizetést.
Tuzáné Farkas Katalin: Hamég az előre viszi a megállapodás, akkor elfogadom és támogatom.
Molnár Ilona: Amennyiben a normatívából év végére pénzmaradvány keletkezik, akkor az
tartozás törlesztésre felhasználható? Es a következő években?
Szűcs Lajos: Egymillió Forint marad. 2020. január 1-től béremelésre is kell számítanunk,
garantált bérminimumra mindenkinek ki kell egészíteni a bérét, valamint egy Fő köztisztviselő
nyugdíjba vonul. Ez az összeg arra lesz elegendő. A megállapodásba bekerülhet, bogy ha
pénzmaradvány keletkezik, akkor tárgyalhatunk róla. Közös Képviselőtestületi ülést tarthatunk.
Joó-Kovács Balázs: Javaslom, bogy ne csak akkor jöjjünk össze, amikor probléma van.
Szükségesnek tartom a közös képviselőtestületi ülést.
Vámosi Norbert: Támogatom a közös képviselőtestületi ülés megtartását.
Faika Gábor: Szükségesnek látom én is a közös képviselőtestületi ülést.
Szűcs Lajos ool2ármester: Javaslatom az a1ábbi~.
2018. és 2019. évre Jásztelek Községi Onkormányzata engedje el a levont normatívának
az 50 %-át.
-

2018. és 2019. évre Jászboldogháza Községi Önkormányzata a Jegyző béréhez 1/3
részben járulna hozzá

-

2019. december 31-én Jásztelek Községi Önkormányzatának fennálló tartozást
Jászboldogháza Községi Onkormányzata 5 év alatt, 5 egyenlő részletben fizeti meg
Jásztelek Községi Onkormányzatának.

-

Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásával kapcsolatosan a két
önkormányzat a meglévő megállapodást Újra tárgyalja, és átdolgozza a rendelkezésre álló
határidőn belül.
Van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
-

A képviselőtestület 7 l~ jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
139/201 9ÁXI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal további működésének folytatásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Jászboldogháza Községi
Önkormányzatnak Jásztelek Községi Önkormányzat felé a két Képviselő- testület által közösen
megállapított és elismert tartozással kapcsolatban az alábbi döntést hozta.
1. A Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal fmanszírozására 2018- 2019. évben
ténylegesen kapott normatíva összege és a megállapított normatíva összege közötti
különbözetet Jásztelek Községi Onkormányzat vállalja magára, mivel a normatíva
levonás az ő érdekkörében keletkezett.

2. A jegyző bérezésére 2018-2019. évben fordított összegnek 1/3 részét Jászboldogháza
Községi Onkormányzat fizeti meg, az eddig figyelembe vett 50% helyett.
3. A fennmaradó tartozást Jászboldogháza Községi Önkormányzat 5 év alatt egyenlő
részletekben köteles megfizetni Jásztelek Községi Onkormányzat részére.
4. Jászboldogháza Községi Önkormányzat a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatalt
tovább kívánja működtetni. Felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, bogy a Közös Hivatali
megállapodás módosítását készítse el és terjessze a két Képviselő- testület elé.
Erről értesülnek: 1 ./ Szűcs Lajos polgármester,
2./ Tóth Nóra polgármester
3./Dr. Dinai Zoltán jegyző,
4./ Irattár

Helyben
Jásztelek
Helyben
Helyben

Tóth Nóra: A Jászteleki Képviselőtestület elfogadja-e Szűcs Lajos polgármester által tett
javaslatot? Javaslom az elfogadását.
Jásztelek Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta Szűcs Lajos polgármester határozati javaslatát.
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen a meghívást és az eddigi együttműködést. Bízunk benne, hogy ajövőben
is jól együtt tudunk működni.
Tóth Nóra polgármester megköszönte Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének,
hogy elfogadták a meghívást, és közös ülést tudtak tartani. Megköszönte, hogy kompromisszumos
megoldást találtak a nehézségek megoldására. További jól együttműködést kívánt a továbbiakban.
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen. Amennyiben más kérdés nincs, akkor Jászboldogháza Községi
Onkormányzat Képviselőtestületi ülését bezárom. Köszönöm mindenkinek a részvételt!

(S es Lajos)
polgármester

(Dr. Dinai Zoltán)
jegyző

Jászboldogháza Község Önkormányzat
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Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésre
2019. november 19-én, kedden délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE; Jásztelek Küzségháza Tanácskozó terme
JASZTELEK, Szabadság utca 71.

Javasolt napirendi pont:
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Előterjesztés a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal további működésének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

Jászboldogháza, 2019. november 14.
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Szűcs Lajos
polgármester

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Közös Hivatali hozzájárulása
2018év
Bevétel
Állami támogatás normatíva
bérkompenzáció támogatás
Összes állami

2019 évi tervezet

18668778
517405
19186183

2018.11.22 támogatás átutalása

2278785

Bevétel Összesen

21464968

Kiadás
2017.évi tartozás
2018. hivatali kiadások
Jegyzői bér 50% -a

Kiadás Összesen

477794
20796478
3889750
25164022

Tartozás
Összes bevétel
Összes kiadás
Különbsé

21464968
25164022
3699054

Jásztelek nomatíva levonása a hivatalt terhelő rész 50%
Jegyzői bér
50%
1/3rész
Különbség

I

4671509

16893211 11443441

3889750
2593166
1296584

1296584

A táblázatban látható tartozás 2 évre: 3699054+4671509=
A Jászteleket érintő normatíva levonás elengedése 2 évre 1689321+1774344
levonás után:

8370563
3433665
4936898

Ajegyzői bér kompenzációjával 2 évre számolva 2x1296584

2593168
2343730

maradvány
Jászboldogháza, 2019.11.18.
Szűcs Lajos

2019.éviLXX. ö vény
Magyarország 2020. évi özp nti
k~ itségvetéséről

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁri~oS
TÁMOGATÁSA
l.A települési önkorin~nyzatok működésének támogatása

ELŐIRÁNYZAT:

164 911,6 millió forint

a~ Önkormányzati hivatal működésének támogatása
5 450 000 forintlfő

FAJLAGOS ÖSSZEG:

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési
kiadásaihoz a Mötv. szerint 2019. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. ~ (3a) bekezdés
alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben
változik a közös hivatali struktúra, vagy 2019. január 1-jéhez képest megváltozik a közös
hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással
rendezik.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati
hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált
összege. Onálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a
számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Onkormányzata esetében az elismert hivatali
létszám 470 fő.
A számíto alaplétszám az alábbi képjet alapján határozha ó meg:

~

.‚la)475000-±c9. Á4-t ~

SZAL = c + (ÖL a)I(b a)
-

SZAL

=

-

*

~

(d c), két tizedesre kerekítve ahol:
-

számított alaplétszám,

ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, úgy 2000 főként kell a
számításkor figyelembe venni,

a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3 a) pontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,
b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település
típusa szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,
c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám
minimuma,
d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település
típusa szerint az adott lalcosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám
maximuma.
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők
figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:
EHL = SZAL

*

(1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve

ahol:
EHL

=

elismert hivatali létszám,

SZAL = számított alaplétszám,
Ka = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont ba) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kb = a Kiegészítő szabályok 3. b) pont bb) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kc

=

a Kiegészítő szabályok 3.b) pont be) alpontja szerinti korrekciós tényező.

A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után
az elismert hivatali létszám településenként 1 fZ5vel nő. A járási székhely önkormányzat,
illetve az 5000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az
elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik ~iggetlenül attól, hogy önállóan vagy közös
hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról.
Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály
A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési
törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe
vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján
megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás
folyósítása.

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK:
3. Az L jogcím szeri‘iii tárnogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) Az 1.1. pont a) alpont szerinti számított alaplétszám számításakor a település típusára, a
lakosságszám-kategórjáksa és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az
alábbi táblázat szerint kell figyelembe venni:

No.
________

Lakosságszám
alsó és felső
határa

Elismert
köztisztviselői
létszám
minimum maximum
a
b
c
d
Községek
2 000-3 000
6
8
3001-5000
8
14
500141277
14
23
Városok
1084-5000
10
19
5 001-10 000
19
26
10001-20000
26
40
20001-34900
40
58
34901-43 813
58
85
Megyei jogú városok
32 488-60 000
76
135
60001-100000
135
200
100001-202402
200
282
Fővárosi kerületek
22449-60000
64
112
60001-100000
112
131
100001-132825
131
157

__________________

_________

A.
A.l.
A.2.
A.3.
B.
B.l.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
C.
C.1.
C.2.
C.3.
D.
D.l.
D.2.
D.3.

b) Az 1.1. pont a) alpont szerinti jogcímhez kapcsol6dó korrekciós tényezők a következők:

ha) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes
lakosságszáma alapján:

Fenntartó

Fenntartó

Megnevezés önkormányzatok önkormányzatok
együttes
száma
lakosságszáma
ha.])

ba. 2)

ha. 3)

3 000 fő alatt

3 000-5 000 fő
között

5 000 fő felett

Korrekciós
tényező

2-5
önicormányzat

0,13

6-7
önkormányzat
8-9
önkormányzat
lOvagytöbb
önkormányzat

0,15

3-5

0,12

6-7
önkormányzat
8-9
önkormányzat
lOvagytöbb
önkormányzat

0,14

0,17
0,19

önkormányzat

!

0,16
0,18
0,06

önkormányzat
~
6-7
I__önkormányzat

0,08

~
8-9
I önkormányzat
lOvagytöbb
önkormányzat

0,1

I
I

I
I

0,12

$9Beszárnítás. kiegészítés
A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint a e), d), ha), bb), be), bd), e) és a)
jogcímeken megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás alapja) a számított
bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli. A kiegészítés az önkormányzatot az a)
e) jogcímek szerinti támogatások összegére illeti meg (a továbbiakban együtt: kiegészítés
alapja).
Az a) jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati bivatal esetében
a nem szék.hely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a
közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,
-

a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely
önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint
-

kell a támogatáscsökkenésnél, kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az a)
jogcímen elvégzett támogatáscsökkentést és kiegészítést követően megállapított támogatás
közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított együttes összege a közös hivatal
székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.
-

-

A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre.

A támogatásesökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor
alkalmazandó paramétertábla:

No.

Kategóriák a
települési
önkormányzat
egy lakosra jutó
adóerő-képessége
szerint (forint)

L
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Kiegészítés mértéke
Támogatásesökkentés mértéke
a számított bevétel
szazalékában
‚

alsó
határ

felső
határ

minimum

maximum

a

b

c

d

1
7500
7501 11000
11001 15000
15001 25500
25501 50000
50001 115000
115001 5360001

..

0
0
0
20
‘75
100
120

.

a alaniának
kiegészítés
százalékában

.

.

.

maximum minimum

f

e
0
0
0
75
100
110
l25~

50
30
0
0
0
0
O

45
20
0
0
0
0
O

O(U S
-~

?‘~1!~’5»

A támogatásesökkentés az alábbi képlet alapján határozható meg a 15 000 forint egy
lakosra jutó adóerő-képesség t meghaladó adóerő-képe~ségű önkormán zatok esetében:
TCS

=

V5-~
2íőo’2,~r5zzoce~ Zs ~) (Á~o ~s) ‚%~
[c ± (AB )I(b a) (d c)] / 100, egész számra kerekítve
-

-

IA

*

-

-

*

--

-

&flw7
TCS

=

2)5-

támogatáscsökkentés összege,

t7 t

.

‘53 /

(~g ~ S53 .J 51

IA = a 2018. évi iparűzési adóalap 0,55%-a
AS = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a
támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla
megfelelő sora alkalmazandó
a-d = a támogatásesökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó
paramétertábla szerinti érték.
Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a 4-7. kategóriákban a rá irányadó %-os
támogatásc~öl&ent& 10 százalékponttal kisebb.
—

—-

A számított bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi
önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2019. január 1-jén hatályos 3. *-a,
illetve annak melléklete szerint kerül megosztásra. Az adóerő-képesség figyelembevételére
vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1 .c) pontja tartalmazza. Budapest Főváros
lakosságszámaként az egy lakosra jutó adóerő-képesség számításakor a fővárosi kerületek
együttes lakosságszámát kell figyelembe venni.

(

A legfeljebb 11 000 forint egy főre jutó adóerő~képessécrgel
rendelkező önkormányzatok
0
esetében a kiegeszítes osszege a kiegeszites alapja és a kiegeszites szazalekos mertekenek
~F~~iiiol a kiegészítés mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség növekedésével
arányosan csökken és az alábbi képlet alapján határozható meg:
.—

KM

=

.

—fl-___

e ± (AS a)I(b a)
-

-

*

.

.

.

(f- e)

ahol:
KM

=

kiegészítés százalékos mértéke,

AS = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a számított bevétel
és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora
alkalmazandó,
a-b, e-f = a számított bevétel és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó
paramétertábla szerinti értékek.

g) Te(jesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás

Amennyiben az e pont szerinti támogatás megállapítását követően az előirányzat összege
lehetőséget ad rá, a 2018. évi országosan összesített beszámolók és a 2018. évi adóerő
képesség alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter 2019. december 2l—éig a 2018. évi adóerő-képesség ismeretében azj) pont szerinti
kategóriák ás támogatáscsökkentési és kiegészítési mértékeket úgy módosítják, hogy az
egyetlen kategóriát sem érinthet hátrányosan.
A támogatáscsöldcentési és kiegészítési mértékeket úgy kell megállapítani, hogy az
előirányzat a korrekciós támogatás biztosításával se lépje túl a törvényi előirányzatot.

20 8. év

.

törvény

agyarország 201
költségve és ‘rő

.

évi központi

-

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

146 511,6 millió forint

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

4 580 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési
kiadásaihoz a Mötv. szerint 201 6. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. * (3a)bekezdés
alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben
változik a közös hivatali struktúra, vagy 2016. január 1-jéhez képest megváltozik a közös
hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással
rendezik.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati
hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált
összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a
számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Onkormányzata esetében az elismert hivatali
létszám 470 fő.
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:
SZAL = C ± (ÖL a)I(b a)
-

-

*

(d c), két tizedesre kerekítve
-

ahol:
SZAL = számított alaplétszám,
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, úgy 2000 főként kell a
számításkor figyelembe venni,
a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,

b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok Ia) pontja alapján a település
típusa szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,
c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám
minimuma,
d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település
típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám
maximuma.
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők
figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:
EHL

=

SZAL

*

(1 ± Ka ± Kb

+

Kc), két tizedesre kerekítve

ahol:
EHL = elismert hivatali létszám,
SZAL = számított alaplétszám,
Ka = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont ha) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kb

=

a Kiegészítő szabályok 3.b) pont bb) alpontja szerinti korrekciós tényező,

Kc

=

a Kiegészítő szabályok 3.b) pont be) alpontja szerinti korrekciós tényező.

A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után
az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat,
illetve az 5000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az
elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös
hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról.

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK
3. Az I. jogcíin szerinti tárnogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) Az 1.1. pont a) alpont szerinti számított alaplétszám számításakor a település típusára, a
lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az
alábbi táblázat szerint kell figyelembe venni:

No

A.
A.l.
A.2.
A.3.
B.
B.l.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
C.
C.l.
C.2.
C.3.
D.
D.1.
D.2.
D.3.

Lakosságszám
Elismert
alsó és felső határa köztisztviselői létszám
minimum maximum
a
lb
c
d
Községek
2 000-3 000
6
8
3001-5 000
8
14
5 001-11 142
14
23
Városok
1 088-5 000
10
19
5001-10000
19
26
10 001-20 000
26
40
20 001-34 900
40
58
34 901-43 908
58
85
Megyei jogú városok
32974-60000
76
135
60 001-100 000
135
200
100001-203493
200
282
Fővárosi kerületek
22365-60000
64
112
60001-100000
112
131
100001-132543
131
157

b) Az 1.1. pont a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényezők a következők:
ba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és cuvüttes lakossá2száma alapján:
Fenntartó

Fenntartó

Megnevezés önkormányzatok
önkormányzatok
együttes
száma
lakosságszáma
ba.1)

3 00015 alatt

2-5

önkormányzat

6-7
önkormányzat

8-9
önkormányzat

Korrekciós
tényező

0,13
0,15
0,17

10 vagy több
0,19
önkormányzat

ha. 2)

3 000-5 000 15
között

3-5

önkormányzat

6-7
önkormányzat

8-9
önkormányzat

0,12
0,14
0,16

10 vagy több
0,18
önkormányzat
ba.3)

5 000 Fő felett

3-5
önkormányzat
6-7
önkormányzat

8-9
önkormányzat

0,06
0,08
0,1

10 vagy több
0,12
önkormányzat

$9 Beszámítás, kiegészítés
A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint a c), d), ha), bb), be), bd), e) és a)
jogcímeken megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás alapja) a számított
bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli. A kiegészítés az önkormányzatot az a)
e) jogcímeken megillető szerinti támogatások összegére illeti meg (a továbbiakban együtt:
kiegészítés alapja). A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül
érvényesítésre.

A támogatáscsökkentés és a kieaészítés mértékének számításakor
alkalmazandó paramétertábla:

No.

Kategóriák a
I
Támogatáscsökkentés Kiegészítés mértéke
települési
a
önkormányzat
egy lakosra jutó
adoeró
mértéke a számított kiegészítés alapj ának
bevétel százalékában
százalékában
képessége
szerint (forint)
alsó
felső
minimum maximum maximum minimum
határ
határ
a
b
c
d
e
f
1
7000
0
0
50
45
7001 10000
0
0
25
20
.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

10001 12500
12501 22500
22501 42000
110
42001
000
110

~

001

536

000

.

.

.

.

.

0
20
80

0
80
105

0
0
0

0
0
0

105

120

0

0

120

125

0

0

A támogatáscsökkentés az alábbi képlet alapján határozható meg a 12 500 forint egy
lakosra jutó adóerő-képességet meghaladó adóerő-képességű Önkormányzatok esetében:
TCS

=

IA * ~c ± (AB a)I(b a) * (d c)] / 100, egész számra kerekítve ahol:

TCS

=

támogatáscsökkentés összege,

-

-

-

IA = a 2017. évi iparűzési adóalap 0,55%-a
AB = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a
támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla
megfelelő sora alkalmazandó

a-d = a támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó
paramétertábla szerinti érték.
Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a 4-7. kategóriákban a rá irányadó %-os
támogatáscsökkentés 10 százalékponttal kisebb.
A számított bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi
önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2018. január 1-jén hatályos 3. *-a,
illetve annak melléklete szerint kerül megosztásra. Az adóerő-képesség figyelembevételére
vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1 .c) pontja tartalmazza. Budapest Főváros
lakosságszámaként az egy lakosra jutó adóerő-képesség számításakor a fővárosi kerületek
együttes lakosságszámát kell figyelembe venni.
A legfeljebb 10 000 forint egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok
esetében a kiegészítés összege a kiegészítés alapja és a kiegészítés százalékos mértékének
szorzata, ahol a kiegészítés mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség növekedésével
arányosan csökken és az alábbi képlet alapján határozható meg:
KM

=

e ÷ (AR a)/(b a)
-

-

*

(f

-

e)

ahol:
KM

=

kiegészítés százalékos mértéke,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a számított bevétel
ás a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora
alkalmazandó,
a-b, e-f = a számított bevétel és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó
paramétertábla szerinti értékek.
g) TeUesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás
Amennyiben az e pont szerinti támogatás megállapítását követően az előirányzat összege
lehetőséget ad rá, a 2017. évi országosan összesített beszámolók és a 2017. évi adóerő
képesség alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter ás az államháztartásért felelős
miniszter 2018. december 21-éig a 2017. évi adóerő-képesség ismeretében az» pont szerinti
kategóriák és támogatáscsökkentési és kiegészítési mértékek módosítására jogosultak, amely
egyetlen kategóriát sem érinthet hátrányosan.
A támogatáscsökkentési ás kiegészítési mértékeket úgy kell megállapítani, hogy az
előirányzat a korrekciós támogatás biztosításával se lépje túl a törvényi előirányzatot.
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