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DV/717-1/2020. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott együttes ülésén 

Dévaványán, a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:   
 

   Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő  

Kónya Dávid János   képviselő  

Purger Ferenc   képviselő 

   Ambruzs-Szabó József képviselő 

    

Távolmaradt:  Földi Imre   képviselő 

 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:   
  

   Galambos István  polgármester  

Mohácsi Kálmánné    alpolgármester 

Szarka Edina    alpolgármester     

   Juhász Sándor Károly  képviselő     

Kovácsné Vékony Anita képviselő 

Pocsai Krisztián Ferenc képviselő   

 

Távolmaradt:  Gaál Marianna   képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző 

       

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető. 

 

 

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – köszönti az együttes 

ülésen megjelenteket.  

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Földi Imre képviselő nem jelent meg, aki 

távolmaradását jelezte.  
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A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására 

javaslattétel. 

Előadók: Valánszki Róbert  polgármester  

Galambos István  polgármester 

 

2. Bejelentések. 

 

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – kérdésként teszi fel a 

testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

1/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 30-án tartandó 

együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására 

javaslattétel. 

Előadók: Valánszki Róbert  polgármester  

Galambos István  polgármester 

 

2. Bejelentések. 

 

 

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – üdvözli az együttes 

ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy a mai ülésen Gaál Mariann képviselő nem jelent meg.  

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 6 fő. 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere ismerteti az ülés napirendjét: 

 

1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására 

javaslattétel. 

Előadók: Valánszki Róbert  polgármester  

Galambos István  polgármester 

 

2. Bejelentések. 
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Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – kérdésként teszi fel a 

testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

16/2020.(I.30.) EF. KT. határozat 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 30-án tartandó 

együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására 

javaslattétel. 

Előadók: Valánszki Róbert  polgármester  

Galambos István  polgármester 

 

2. Bejelentések. 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – rátér az első napirendi 

pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

megtárgyalása. 

A gazdálkodási irodavezető elkészítette az írásos anyagot, amelyet mindkét képviselő-

testületnek a tagjai megkaptak. 

A polgármester elmondja, hogy az anyagban szereplő táblázatokban részletesen bemutatásra 

került a bevételek és a kiadások tekintetében a 2020. évi közös önkormányzati hivatal 

költségvetése. Látható a létszám alakulása, az azzal kapcsolatos kiadások.  

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha a leírtakhoz van 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen valamennyi 

résztvevőjét.  

Már volt szó arról, hogy a létszám minden évben csökken, ezért a központi támogatás összege 

is csökken. Elmondja, hogy 2020-ban ezen összeg növekedni fog, mivel megemelték az egy 

főre jutó normatívát. A finanszírozott létszám 24,27 fő lesz, amit nem lehetett beépíteni a 

költségvetésbe, majd későbbi időpontban kell módosítani az előirányzatot.  

A Közös Hivatal tervezett kiadása összesen 149.425 eFt. 

A központi költségvetésből lehívható forrás 111.752 eFt, a Székhelyönkormányzat elérhető 

saját bevétele 1.882 eFt, ez a továbbszámlázott közös költségek megtérítéséből várható. A 

2020. évre tervezett feladatok ellátásához 147.543 eFt intézményfinanszírozás szükséges.  

Az irodavezető elmondja, hogy a központi támogatás mindig lakosságszám arányosan 

történik. Ezen anyagban nem látszik, hogy mi az az összeg, amit Ecsegfalvának kell fizetni 

Dévaványának, vagy fordítva, a zárszámadást követően az elszámoláskor. Vannak olyan 

tételek, amelyeket az együttműködési megállapodás alapján terhelnek Ecsegfalvára. Mivel új 

a képviselő-testület, így nem ismerik hogyan áll össze a költségvetés.  

Elmondja, hogy megvan a közös hivatal bevétele, létszám arányosan kiszámolják az 

Ecsegfalvára jutó részt.  



4 

 

Elmondja, hogy Ecsegfalván a finanszírozott létszám 3,40 fő, amely szerepel az 

előterjesztésben. Az ecsegfalvai dolgozók bér- és járulékok kiadásait számolják ide, valamint 

a dévaványai dolgozók lakosság arányos bérét, akik Ecsegfalvával kapcsolatosan valamilyen 

feladatot elvégeznek. Szerepelnek még egyéb dologi kiadások pl., továbbképzés költsége.  

A tervezés során azt látják, hogy a központi költségvetésből elérhető 2020. évtől megemelt 

fajlagos összeggel számolt forrás és a kiadás között 766 eFt kiadási többlet keletkezik 

Ecsegfalva terhére, ezt az önkormányzatok egymás között a zárszámadás elfogadása után 

rendezik.  

Röviden ennyit kívánt elmondani. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni Faragóné 

Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Galambos István polgármester részére, ha a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésével kapcsolatban kíván szólni, akkor azt tegye 

meg.  

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – átnézte az 

együttműködési megállapodást, amely a két önkormányzat között köttetett. A forrás 

lakosságszám arányosan osztódik el. A lakosságszám aránya 14 %. 

A központi költségvetésből lehívható forrás 111.752 eFt, amelynek 14 %-a Ecsegfalvát illetné 

meg, amely 15.645 eFt. 

Az előterjesztésben foglaltak szerint Ecsegfalva Kirendeltség költségvetése 11.283 eFt. 

Kérdése, hogy a különbözet miből adódik? 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az anyagban szereplő 

11.283 eFt, az Ecsegfalva kiadása, amely áll a személyi juttatásokból, munkaadókat terhelő 

járulékokból.  

Az irodavezető elmondja, hogy a dologi kiadások tervezett összege 155 eFt. 

Itt került tervezésre a normatív hozzájárulás a köztisztviselők számára előírt továbbképzési 

kötelezettség teljesítéséhez, üzemorvosi vizsgálat díja, az ecsegfalvai önkormányzati honlap 

üzemeltetésének költsége, amelyet Dévaványa fizet.  

A Blue Key Kft. felé fizetendő informatikai biztonsági tanácsadás és szolgáltatás díja 

technikai okokból Dévaványa Város Önkormányzatának költségvetésébe került beépítésre, 

ezért ennek összege nem jelenik meg Ecsegfalva Kirendeltség költségvetésében. A Winiksz 

modul (JakabNet Kft.) kiadása szintén nem jelenik meg Ecsegfalva dologi kiadásai között, azt 

a Székhelyönkormányzat költségvetése tartalmazza. 

Az adóiroda rendelt csekkeket, annak költsége is ide fog tartozni. 

Mérlegképes-könyvelői továbbképzés költsége, valamint alapvizsga költsége is tervezésre 

került. 

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – tehát a polgármester úr 

arra kíváncsi, hogy a 15 millió forintos összeg takarja-e a kiadásokat.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a kiadásokra nem 

elegendő az említett összeg.  

Az irodavezető elmondja, hogy a kiadásokra a dévaványai dolgozók bére lakosságszám 

arányosan rászámolódik.  

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – megköszöni az 

irodavezetőnek a tájékoztatást.  

Elmondja, hogy a délelőtt folyamán a jegyző asszonnyal átbeszélték ezen témát.  

A jövőben próbálnak arra törekedni, hogy Ecsegfalva minél többet át tudjon vállalni a 

feladatokból, ezzel is erősítenék anyagi helyzetüket. A részükre kiszámlázott összeget 

csökkenteni szeretnék ezen a módon.  

A megállapodásban szó van arról, hogy a jegyzőnek a kirendeltségen havi két napot el kellene 

töltenie. Javaslata lenne, ha megoldható, hogy minden héten egy félnapot töltsön náluk a 
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jegyző, aki szakmai dolgaikat felügyelné. Megjegyzi, hogy időközben több probléma jutott a 

tudomására. Szeretné, ha az önkormányzat zökkenőmentesen működne, valamint azt is, hogy 

minél kevesebb segítséget kelljen kérniük.   

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – átmeneti időszakról 

lenne szó? 

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – átmeneti időszakról is 

lehet szó. Úgy érzi, hogy a jegyző jelenlétére nagy szükség lenne. Nem ismert számára, hogy 

a lakosság részéről milyen mértékű lenne az ilyen jellegű igény. Szakmai segítségnyújtásról 

lenne szó, mivel a polgármester is új, valamint a testületi tagok is. A megállapodás szerint a 

hónap első és harmadik keddi napján kellene, hogy a közös önkormányzati hivatal jegyző 

Ecsegfalván legyen. Ezzel kapcsolatban kéri a véleményt.    

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy a jegyző 

asszony minden héten Ecsegfalván tölt egy félnapot. Ezenkívül, szükség szerint megy. 

Megjegyzi, hogy ez nem fog kevesebbe kerülni. Akadályát nem látja a felvetésnek. Röviden 

szól az apparátusról, a szakmai munka színvonaláról. Az alakuló ülésüket követően a jegyző 

és az aljegyző vázolták, hogy mivel kell szembesülniük. Elmondja, hogy Dévaványán egy 

nagyon jó apparátus állt össze. Megértik a problémát, egyszerűbb lenne, ha nem közös 

hivatallal kellene működni. A döntéshozók így látták jónak. A felmerülő igényeket meg 

tudják oldani, de nyilván van költség vonzata.    

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy a 

megállapodásban úgy szerepel, hogy a bizottsági és a testületi üléseken kötelező a jegyzőnek 

ott lenni, valamint havonta 2-szer 4 órahossza. 

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy az előző jegyző kéthetente volt kint egy-egy napot. 

Átalakították úgy, hogy hetente egyszer mennek ki. Elmondja, ha nincsenek megszólítva, 

nincs konkrét problémája senkinek, akkor azt felesleges időtöltésnek tartja. Az új testület 

felállása óta mentek, amikor szóltak, hogy probléma adódott. Említést tesz a földes gazdákkal 

történő egyeztetésről. Jó dolog az, hogy Dévaványán van az a kollega, aki Ecsegfalva 

gazdálkodási dolgait végzi. Nagyobb az irodavezető rálátása is. Megjegyzi, hogy nagyon sok 

problémára derült így fény, azokat sokkal könnyebb ezen a módon korrigálni. Másként 

csapódik le az, ha minden nap a dolgozói között van, vagy pedig csak hetente néhány órát.    

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy több 

alkalommal volt rendkívüli ülésük, bizottsági ülésük, amivel nagyon eltelik az idő, az egyéb 

feladatokra nem tudnak elegendő időt fordítani. Hátrányosan érinti a települést, hogy a jegyző 

nem tartózkodik ott állandóan. Ezen fajta működés, törvény adta kötelezettség. Véleménye 

szerint a költségek tekintetében, majdnem ugyanott vannak, mintha saját jegyzőt fizetnének 

meg. A kormányzatnak ezzel az lett volna a célja, hogy a költségeket csökkentse a kis 

önkormányzatoknál. Meglátása, hogy a megkapott összegből, majdnem hogy önállóan 

tudnának működni. Menetközben egyeztetni kell ez ügyben, hogy könnyebb legyen számukra. 

Szeretné, ha az ecsegfalvai hivatal is valódi hivatal lenne és megállja a helyét. Elmondja, ha 

mindenki a székhelyönkormányzatnál dolgozna, akkor elvesztené jellegét a kirendeltség.     

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy ez 

rajtuk nem múlik. Több idő jutna más feladatra, ha pl. a birtokvitás ügyekben nem a 

jegyzőnek kellene felvenni a jegyzőkönyvet.  

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy Kecse 

Mariann nagy segítség számukra, jól ki van alakulva ezen feladat elvégzése. Ecsegfalva 

helyzetét kellene egy kicsit erősíteni.  

Röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy a 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését mindkét önkormányzatnak 

tárgyalni kell és határozattal elfogadni, majd Dévaványa Város Önkormányzatának 2020. évi 
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költségvetési rendeletébe beépíteni. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezen napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester elfogadásra javasolja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetését. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 1.882 eFt 

bevétellel, 147.543 eFt intézményi finanszírozással, 149.425 eFt kiadással, 28 fő munkajogi 

létszámmal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

2/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi költségvetését 1.882 eFt bevétellel, 147.543 eFt intézményi 

finanszírozással, 149.425 eFt kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal az alábbiak szerint 

fogadja el: 

adatok: ezer forintban 

S.sz. Bevételi jogcímek Határozat 

1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 

2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 0 

3 Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog. 0 

4 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 0 

5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 

6 Elszámolásból származó bevételek 0 

7 Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) 0 

8 Elvonások és befizetések bevételei 0 

9 Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről 0 

10 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 0 

B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) 0 

11 Vagyoni típusú adók 0 

12 Értékesítési és forgalmi adók 0 

13 Gépjárműadók 0 

14 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 

15 Egyéb közhatalmi bevételek 0 

B3 Közhatalmi bevételek (11-15) 0 

16 Készletértékesítés ellenértéke 129 

17 Szolgáltatások ellenértéke 1.353 

18 Tulajdonosi bevételek  0 

19 Ellátási díjak 0 

20 Kiszámlázott általános forgalmi adó 400 

21 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 

22 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 

23 Egyéb működési bevételek 0 

B4 Működési bevételek (16-23) 1 882 

B6 Működési célú átvett pénzeszközök  0 

 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 1 882 
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24 Ingatlanok értékesítése 0 

25 Részesedések értékesítése 0 

26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 

B5 Felhalmozási bevételek (24-26) 0 

27 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 

28 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 0 

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) 0 

29 Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről 0 

30 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) 0 

 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) 0 

 Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) 1 882 

31 Belföldi értékpapírok bevételei 0 

32 Maradvány igénybevétele 0 

B8 Finanszírozási bevételek (31-32) 0 

33 Intézményi finanszírozás (tájékoztató adat) 147 543 

 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 1.882 

 

adatok: ezer forintban 

S.sz. Kiadási jogcímek Határozat 

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 108 720 
 ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek 100 611 
 ebből béren kívüli juttatások 4 076 

 ebből közlekedési költségtérítés 1 347 
2. Külső személyi juttatások 0 
 ebből választott tisztségviselők juttatásai 0 

 ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 
 ebből egyéb külső személyi juttatások 0 

K1 Személyi juttatások összesen (1-2) 108 720 

3. Szociális hozzájárulási adó 18 801 
4. Egészségügyi hozzájárulás 0 
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, TP hozzáj.) 2 486 

 

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(3-5) 21 287 

 

6. Készletbeszerzés 3 498 

7. Kommunikációs szolgáltatás 2 422 
8. Szolgáltatási kiadások 10 225 
 ebből közüzemi díjak 3 600 

0 

 ebből vásárolt élelmezés 0 
 ebből bérleti és lízingdíjak 344 
9. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 250 

10. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 769 
 ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA 2 569 
 ebből fizetendő ÁFA 200 

 ebből egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 
 ebből egyéb dologi kiadások 0 

K3. Dologi kiadások összesen (6-10) 19 164 

11. Családi támogatások 0 
12. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) 0 

14. Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segélyek) 0 
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K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) 0 
15. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 0 
16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 0 

17. Működési tartalék 0 
18. Elvonások és befizetések 0 

K5. Egyéb működési célú kiadások (15-18) 0 

 Működési kiadások összesen (K1-K5) 149 171 
19. Beruházási kiadások 200 
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 54 

K6. Beruházások (19-20) 254 
21. Felújítási kiadások 0 
22. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 

K7. Felújítások (21-22) 0 
23 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre 0 
24 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 

25 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre 0 
26 Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás) 0 
27 Felhalmozási tartalék 0 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27) 0 
 Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 254 
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) 149 425 

28 Értékpapírok vásárlása 0 
29 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 0 

K9 Finanszírozási kiadások (28-29) 0 

 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) 0 

KÖ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) 149 425 
30 Munkajogi létszámadatok (fő) 28 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetésére vonatkozó előirányzatokat az önkormányzat 2020. évi önkormányzati 

rendeletébe beépíti. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

 Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – megkérdezi, hogy ezzel 

a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 1.882 eFt 

bevétellel, 147.543 eFt intézményi finanszírozással, 149.425 eFt kiadással, 28 fő munkajogi 

létszámmal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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17/2020.(I.30.) EF. KT. határozat 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi költségvetését 1.882 eFt bevétellel, 147.543 eFt intézményi 

finanszírozással, 149.425 eFt kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal az alábbiak szerint 

fogadja el: 

adatok: ezer forintban 

S.sz. Bevételi jogcímek Határozat 

1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 

2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 0 

3 Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog. 0 

4 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 0 

5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 

6 Elszámolásból származó bevételek 0 

7 Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) 0 

8 Elvonások és befizetések bevételei 0 

9 Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről 0 

10 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 0 

B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) 0 

11 Vagyoni típusú adók 0 

12 Értékesítési és forgalmi adók 0 

13 Gépjárműadók 0 

14 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 

15 Egyéb közhatalmi bevételek 0 

B3 Közhatalmi bevételek (11-15) 0 

16 Készletértékesítés ellenértéke 129 

17 Szolgáltatások ellenértéke 1.353 

18 Tulajdonosi bevételek  0 

19 Ellátási díjak 0 

20 Kiszámlázott általános forgalmi adó 400 

21 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 

22 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 

23 Egyéb működési bevételek 0 

B4 Működési bevételek (16-23) 1 882 

B6 Működési célú átvett pénzeszközök  0 

 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 1 882 

24 Ingatlanok értékesítése 0 

25 Részesedések értékesítése 0 

26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 

B5 Felhalmozási bevételek (24-26) 0 

27 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 

28 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 0 

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) 0 

29 Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről 0 

30 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) 0 

 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) 0 

 Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) 1 882 
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31 Belföldi értékpapírok bevételei 0 

32 Maradvány igénybevétele 0 

B8 Finanszírozási bevételek (31-32) 0 

33 Intézményi finanszírozás (tájékoztató adat) 147 543 

 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 1.882 

 

adatok: ezer forintban 

S.sz. Kiadási jogcímek Határozat 

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 108 720 
 ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek 100 611 
 ebből béren kívüli juttatások 4 076 

 ebből közlekedési költségtérítés 1 347 
2. Külső személyi juttatások 0 
 ebből választott tisztségviselők juttatásai 0 

 ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 
 ebből egyéb külső személyi juttatások 0 

K1 Személyi juttatások összesen (1-2) 108 720 

3. Szociális hozzájárulási adó 18 801 
4. Egészségügyi hozzájárulás 0 
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, TP hozzáj.) 2 486 

 

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(3-5) 21 287 

 

6. Készletbeszerzés 3 498 

7. Kommunikációs szolgáltatás 2 422 
8. Szolgáltatási kiadások 10 225 
 ebből közüzemi díjak 3 600 

0 

 ebből vásárolt élelmezés 0 
 ebből bérleti és lízingdíjak 344 
9. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 250 

10. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 769 
 ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA 2 569 
 ebből fizetendő ÁFA 200 

 ebből egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 
 ebből egyéb dologi kiadások 0 

K3. Dologi kiadások összesen (6-10) 19 164 

11. Családi támogatások 0 
12. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 

13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) 0 
14. Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segélyek) 0 

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) 0 

15. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 0 
16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 0 
17. Működési tartalék 0 

18. Elvonások és befizetések 0 

K5. Egyéb működési célú kiadások (15-18) 0 
 Működési kiadások összesen (K1-K5) 149 171 

19. Beruházási kiadások 200 
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 54 

K6. Beruházások (19-20) 254 

21. Felújítási kiadások 0 
22. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 

K7. Felújítások (21-22) 0 
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23 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre 0 
24 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 
25 Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre 0 

26 Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás) 0 
27 Felhalmozási tartalék 0 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27) 0 

 Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 254 
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) 149 425 
28 Értékpapírok vásárlása 0 

29 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 0 

K9 Finanszírozási kiadások (28-29) 0 
 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) 0 

KÖ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) 149 425 
30 Munkajogi létszámadatok (fő) 28 

 

Felelős:  Galambos István polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megkérdezi, hogy 

kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás a jelenlévők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 1430 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

               Valánszki Róbert          Galambos István    

  Dévaványa Város Önkormányzat                            Ecsegfalva Község Önkormányzat 

                polgármestere                                polgármestere   

 

 

 

 

 

             Czene Boglárka 

jegyző 

 


