
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Mesztegnyő – Nikla – Tapsony – Gadány – Kelevíz – Csömend – Hosszúvíz 

Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2023. február 13. napján megtartott nyílt, 
soros együttes üléséről. 
 
 

Ülés helye: Mesztegnyő Község Önkormányzat – Művelődési Ház 

        8716. Mesztegnyő, Szabadság tér 7. 
 
 

Jelen vannak: 
 

Mesztegnyő Község Önkormányzat képviselői: 
1./ Nagy László Péter   polgármester 
 

2./ Kövesdiné Panyi Antónia  alpolgármester 
 

3./ Balla-Takács Barbara  képviselő   
 

4./ Stádinger Alex   képviselő    
 

5./ Szabó Tímea   képviselő   
 

Távol van: 
1./ dr. Bakos Richárd   képviselő   
 

2./ Takács Péter   képviselő 

 
 

 
Nikla Község Önkormányzat képviselői: 
1./ Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
 

2./ Harangozó Lajos   alpolgármester 
 

3./ Horváth Hunor László   képviselő   
 

4./ Schmidt Gyula   képviselő    
 

5./ Tomisa Attiláné   képviselő   
 
 

 
Tapsony Község Önkormányzat képviselői: 
1./ Fábos István   polgármester 
 

2./ Bognár Levente   képviselő  
 

3./ Csizmadia László   képviselő   
 

Távol van: 

1./ Dr. András János Béla  alpolgármester 
 

2./ Kálmán Árpád   képviselő 

 

 
 

Gadány Község Önkormányzat képviselői: 
1./ Szántó Imréné   alpolgármester 
 

2./ Fábos-Landi Vivien  képviselő 
 

3./ Somogyiné Szigeti Enikő  képviselő   
 



 2 

Távol van: 
1./ Ősz János     polgármester    
 

2./ Marton László   képviselő 

 
 

 

Kelevíz Község Önkormányzat képviselői: 
1./ Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
 

2./ Balogh Ferenc   képviselő 
 

3./ Fujsz Józsefné   képviselő 
 

4./ Kovács Sándor   képviselő     
 

Távol van: 
1./ Bordásné Szigeti Nóra  alpolgármester 
 

 
 

Csömend Község Önkormányzat képviselői: 
1./ Molnár Tibor Sándor  polgármester 
 

2./ Keresztné Bezzegh Anita  alpolgármester 
 

3./ Jankó Andrea   képviselő    
 

4./ Kutor Sándor   képviselő     
 

Távol van: 
1./ Szélesi Zsigmond   képviselő     
 
 

 

Hosszúvíz Község Önkormányzat képviselői: 
1./ Máté-Botos Ivett   polgármester 
 

2./ Krénusz Istvánné   alpolgármester 
 

3./ Karle Piroska    képviselő   
 

 

Rubecz Zoltánné   aljegyző 

Vimmer Mónika   pénzügyi vezető-tanácsos 
 

Az együttes ülést vezető elnök a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal megállapodása 
szerint az ülést összehívó önkormányzat polgármestere, jelen esetben Nagy László Péter 
Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármestere. 
 
 

Nagy László Péter Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármestere: 

A társönkormányzatok polgármestereinek nevében is köszönti az ülésen megjelent 
polgármestereket, képviselőket, az aljegyzőt és a pénzügyi vezető-tanácsost. A 

társönkormányzatok polgármesterivel együtt megállapítja, hogy a képviselő-testületek 

határozatképesek, mivel a mesztegnyői 7 fős képviselő-testületből 5 fő, a niklai 5 fős 
képviselő-testületből 5 fő, a tapsonyi 5 fős képviselő-testületből 3 fő, a gadányi 5 fős 
képviselő-testületből 3 fő, a kelevízi 5 fős képviselő-testületből 4 fő, a csömendi 5 fős 
képviselő-testületből 4 fő, valamint a hosszúvízi 3 fős képviselő-testületből 3 fő jelen van.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a 

napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselő-testületeket a meghívó 
szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 
2023. évi költségvetésének megtárgyalása, 2./ Egyebek. 
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A mesztegnyői 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és 

egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozza: 
 

 

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
114/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a napirend elfogadásáról 
 

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülésen 

az alábbi napirendet fogadja el: 
1./ A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

2./ Egyebek 
 

Felelős: Nagy László Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 

A niklai 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
131/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a napirend elfogadásáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülésen az 
alábbi napirendet fogadja el: 
1./ A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

2./ Egyebek 
 

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

 

A tapsonyi 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

47/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a napirend elfogadásáról 
 

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülésen az 

alábbi napirendet fogadja el: 
1./ A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
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2./ Egyebek 
 

Felelős: Fábos István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A gadányi 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a napirend elfogadásáról 
 

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülésen az 

alábbi napirendet fogadja el: 
1./ A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

2./ Egyebek 
 

Felelős: Szántó Imréné alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
A kelevízi 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
68/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a napirend elfogadásáról 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülésen az 

alábbi napirendet fogadja el: 
1./ A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

2./ Egyebek 
 

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A csömendi 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a napirend elfogadásáról 
 

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülésen az 

alábbi napirendet fogadja el: 
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1./ A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

2./ Egyebek 
 

Felelős: Molnár Tibor Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 

A hosszúvízi 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a napirend elfogadásáról 
 

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülésen 
az alábbi napirendet fogadja el: 

1./ A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

2./ Egyebek 
 

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

 

 

1./ A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 
megtárgyalása 

      Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

      Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Nagy László Péter Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármestere: 
Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta.  
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületeket, hogy akik a 
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az előterjesztés szerinti 
tartalommal el tudják fogadni, azok kézfenntartással jelezzék. 
 

A mesztegnyői 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és 
egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozza: 
 

 

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
115/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői 
Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését  
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· 104 325 949 Ft bevétellel és 

melyből:     95 014 417 Ft költségvetési támogatás, 

       8 006 176 Ft önkormányzati támogatás, 

                            1 305 356 Ft működési bevétel, 

· 104 325 949 Ft kiadással 
melyből:   82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás, 

    11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok, 

    10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás, 

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja. 
 

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a 
Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. Ettől eltérni csak a beruházások, 

és felújítások esetén lehet. 
2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a 
takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a 

költségvetési szerv vezetője felelős. 
3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott 

megjelölt feladatokat finanszírozzák. 

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező 
– előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be. 

4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok 

tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt 
saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget 
nem vállalhat. 

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-

testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor. 
5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett 

bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. 
6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű 
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért. 
7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be 

szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása 
költségvetési támogatást igényel. 
8./ A Képviselő-testület utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi 
költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.  
 

Felelős:  Nagy László Péter polgármester 
               Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: értelem szerint 
  

 
A niklai 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

132/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös 

Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését  
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· 104 325 949 Ft bevétellel és 

melyből:     95 014 417 Ft költségvetési támogatás, 

       8 006 176 Ft önkormányzati támogatás, 

                            1 305 356 Ft működési bevétel, 

· 104 325 949 Ft kiadással 
melyből:   82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás, 

    11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok, 

    10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás, 

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja. 
 

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a 
Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. Ettől eltérni csak a beruházások, 

és felújítások esetén lehet. 
2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a 
takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a 

költségvetési szerv vezetője felelős. 
3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott 

megjelölt feladatokat finanszírozzák. 

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező 
– előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be. 
4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok 

tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt 
saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget 
nem vállalhat. 

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-

testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor. 
5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett 

bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. 
6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű 
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért. 
7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be 

szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása 
költségvetési támogatást igényel. 
8./ A Képviselő-testület utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi 
költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.  
 

Felelős:  Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
               Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: értelem szerint 
 

 
A tapsonyi 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
48/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös 
Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését  
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· 104 325 949 Ft bevétellel és 

melyből:     95 014 417 Ft költségvetési támogatás, 

       8 006 176 Ft önkormányzati támogatás, 

                            1 305 356 Ft működési bevétel, 

· 104 325 949 Ft kiadással 
melyből:   82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás, 

    11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok, 

    10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás, 

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja. 
 

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a 
Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. Ettől eltérni csak a beruházások, 

és felújítások esetén lehet. 
2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a 
takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a 

költségvetési szerv vezetője felelős. 
3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott 

megjelölt feladatokat finanszírozzák. 

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező 
– előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be. 
4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok 

tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt 
saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget 
nem vállalhat. 

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-

testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor. 
5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett 

bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. 
6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű 
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért. 
7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be 

szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása 
költségvetési támogatást igényel. 
8./ A Képviselő-testület utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi 
költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.  
 

Felelős:  Fábos István polgármester 
               Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: értelem szerint 
 

 
A gadányi 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös 
Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését  
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· 104 325 949 Ft bevétellel és 

melyből:     95 014 417 Ft költségvetési támogatás, 

       8 006 176 Ft önkormányzati támogatás, 

                            1 305 356 Ft működési bevétel, 

· 104 325 949 Ft kiadással 
melyből:   82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás, 

    11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok, 

    10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás, 

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja. 
 

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a 
Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. Ettől eltérni csak a beruházások, 

és felújítások esetén lehet. 
2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a 
takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a 

költségvetési szerv vezetője felelős. 
3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott 

megjelölt feladatokat finanszírozzák. 

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező 
– előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be. 
4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok 

tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt 
saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget 
nem vállalhat. 

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-

testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor. 
5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett 

bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. 
6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű 
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért. 
7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be 

szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása 
költségvetési támogatást igényel. 
8./ A Képviselő-testület utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi 
költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.  
 

Felelős:  Ősz János polgármester 
               Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: értelem szerint 
 

 
A kelevízi 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
69/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös 

Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését  
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· 104 325 949 Ft bevétellel és 

melyből:     95 014 417 Ft költségvetési támogatás, 

       8 006 176 Ft önkormányzati támogatás, 

                            1 305 356 Ft működési bevétel, 

· 104 325 949 Ft kiadással 
melyből:   82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás, 

    11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok, 

    10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás, 

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja. 
 

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a 
Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. Ettől eltérni csak a beruházások, 

és felújítások esetén lehet. 
2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a 
takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a 

költségvetési szerv vezetője felelős. 
3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott 

megjelölt feladatokat finanszírozzák. 

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező 
– előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be. 
4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok 

tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt 
saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget 
nem vállalhat. 

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-

testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor. 
5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett 

bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. 
6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű 
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért. 
7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be 

szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása 
költségvetési támogatást igényel. 
8./ A Képviselő-testület utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi 
költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.  
 

Felelős:  Vargáné Balatincz Krisztina polgármester 
               Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: értelem szerint 
 

 
A csömendi 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról 
  

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös 
Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését  
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· 104 325 949 Ft bevétellel és 

melyből:     95 014 417 Ft költségvetési támogatás, 

       8 006 176 Ft önkormányzati támogatás, 

                            1 305 356 Ft működési bevétel, 

· 104 325 949 Ft kiadással 
melyből:   82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás, 

    11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok, 

    10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás, 

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja. 
 

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a 
Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. Ettől eltérni csak a beruházások, 

és felújítások esetén lehet. 
2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a 
takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a 

költségvetési szerv vezetője felelős. 
3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott 

megjelölt feladatokat finanszírozzák. 

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező 
– előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be. 
4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok 

tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt 
saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget 
nem vállalhat. 

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-

testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor. 
5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett 

bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. 

6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű 
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért. 
7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be 

szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása 
költségvetési támogatást igényel. 
8./ A Képviselő-testület utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi 
költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.  
 

Felelős:  Molnár Tibor Sándor polgármester 
               Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: értelem szerint 
 

 
A hosszúvízi 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozata 

a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös 
Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését  
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· 104 325 949 Ft bevétellel és 

melyből:     95 014 417 Ft költségvetési támogatás, 

       8 006 176 Ft önkormányzati támogatás, 

                            1 305 356 Ft működési bevétel, 

· 104 325 949 Ft kiadással 
melyből:   82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás, 

    11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok, 

    10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás, 

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja. 
 

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a 
Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. Ettől eltérni csak a beruházások, 

és felújítások esetén lehet. 
 

2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a 
takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a 

költségvetési szerv vezetője felelős. 
 

3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott 

megjelölt feladatokat finanszírozzák. 

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező 
– előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be. 
 

4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok 

tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt 
saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget 
nem vállalhat. 

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-

testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor. 
 

5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett 

bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. 
 

6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű 
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért. 
 

7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be 

szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása 
költségvetési támogatást igényel. 
 

8./ A Képviselő-testület utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi 
költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.  
 

Felelős:  Máté-Botos Ivett polgármester 
               Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

2./ Egyebek 
 

 

Az egyebek napirendi pont alatt nem volt hozzászólás. 
 

 




