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Lövő Község Önkormányzata
Lövő
2/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. február 11-én Lövői Közös Önkormányzati Hivatalban a lövői, völcseji és
nemeskéri képviselő-testületek közös ülésén.

Jelen vannak:
Hollósi Gábor
Lövő polgármestere
Tischlerné Németh Noémi alpolgármester
Balics Kamill
képviselő
Lövői Gergely
képviselő
Menyhárt Beáta
képviselő
Papp Tibor
képviselő
Spóner Tiborné
képviselő
Lukács Antal Györgyné jegyző
Horváth Anikó pénzügyi munkatárs
Vissi Enikő Erzsébet adóügyi előadó
Joóné Nagy Csilla Nemeskér
Mészárosné Takács Gabirella
Nagy Katalin
Plechl Richárd
Tószegi Zsolt Lajos

Szőke Attila Völcsej polgármestere
Hetzer Tamás Sándor alpolgármester
Szőke Csaba Árpád
képviselő

polgármestere
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Hollósi Gábor polgármester köszönti a közös ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a lövői
képviselő-testület tagjai teljes létszámban, a völcseji képviselő-testület tagjai közül 3 fő, a
nemeskéri képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes,
az ülést megnyitja.
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Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő, Völcsej és Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) A köztisztviselők illetménykiegészítésének és illetményalapjának megállapítása
2.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének elfogadása
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testületek egyhangulag az alábbi határozatot hozták:
lövői
8/2022.(II.11.) határozat:
völcseji
4/2022.(II.11.) határozat:
nemeskéri 4/2022.(II.11.) határozat:

Lövő, Völcsej és Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) A köztisztviselők illetménykiegészítésének és illetményalapjának megállapítása
2.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének elfogadása
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
Hollósi Gábor: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
értelmében a jegyzőkönyvet egy képviselőnek is alá kell írni, javasolom, hogy a mai ülés
jegyzőkönyvét Tischlerné Németh Noémi hitelesítse.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné
Németh Noémit választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
9/2022.(II.11.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
1.)A köztisztviselők illetménykiegészítésének és illetményalapjának megállapítása
Lukácsné: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 132.§-a alapján az
illetményalap összegét évente a költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem
lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. Magyarország 2022.évi központi
költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 62.§ (1) bekezdése
szerint az illetményalap 2022.évre 38 650 forintban került meghatározásra.
A Kvtv.62.§ (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben
állapíthatja meg az illetményalapot.
Hivatalunkban több mint három éve nem volt béremelés a köztisztviselők részére. Az előző
években a képviselő-testületek 50 000 Ft illetményalapot, és 10 %-os illetménykiegészítést
állapítottak meg rendelet alapján. A köztisztviselő bérek elmaradnak a versenyszférában
megállapított bérektől, azoknál lényegesebb alacsonyabbak. A Hivatal fiataljainak
megtartása,az elvándorlások megakadályozása érdekében mindenképpen indokolt az
illetményalap megemelése 55 000 Ft-ra.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a környékbeli hivatalokban is hasonló mértékű béremelést terveznek,
javaslom mindhárom képviselő-testületnek ennek megállapítását. Mindkét polgármesterrel az
illetményalap megállapításával kapcsolatosan előzetesen egyeztettem, és támogatták a
magasabb illetményalap megállapítását.
Lukácsné: ismerteti erre vonatkozó rendelet-tervezetet. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot
és az indokolást a szabályozás várható következményeiről.
(Előzetes hatásvizsgálati lapok és indokolások csatolva )
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett rendelet-tervezetet
módosítás nélkül elfogadta, és egyhangulag megalkotta az 1/2022.(II.18.) önkormányzati
rendeletét a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról.
( rendelet csatolva )
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett rendelet-tervezetet
módosítás nélkül elfogadta, és egyhangulag megalkotta a 3/2022.(II.18.) önkormányzati
rendeletét a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról.
( rendelet csatolva )
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Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett rendelet-tervezetet
módosítás nélkül elfogadta, és egyhangulag megalkotta a 2/2022.(II.18.) önkormányzati
rendeletét a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról.
( rendelet csatolva )

2.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének elfogadása
Lukácsné: elmondja, hogy 2022. évben a finanszírozás rendszere az előző évhez viszonyítva
nem változott. Az önkormányzati hivatal működéséhez biztosított támogatást Magyarország
2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
A támogatás az elismert hivatali létszám alapján kerül megállapításra.
A hivatalunkra 6,84 főre vetítve 41 375 128 Ft támogatást kapunk. Hivatalunk tényleges
létszáma 6,75 fő, mely kevesebb mint a központilag megállapított. A központi támogatást a
székhely önkormányzata kapja, azonban a támogatás nem kerül folyósításra, mivel a lövői
önkormányzat adóerőképessége magas. Erre tekintettel a közös hivatal finanszírozását a lövői
önkormányzat biztosítja.
Dologi kiadásaink a tavalyi összegeket figyelembe véve kerültek megtervezésre a
takarékosság elve alapján.
Ismerteti a hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait a jelenlévőknek.
( írásos előterjesztés csatolva )
Hozzászólások:
Hollósi Gábor: a Hivatal mindhárom önkormányzat érdekeit szem előtt tartva jól működik,
a felmerülő problémákat sikerül mindig megoldanunk.
Lövő önkormányzata biztosítja a Hivatal működési költségeit, és vállalja a béremelésből
eredő többletköltségnek megfizetését is, így ez nem jelent többletköltséget a társönkormányzatok részére.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő, Völcsej, Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az 1. számú mellékletben foglaltak szerint
54 328 420 Ft bevétellel,
54 328 420 Ft kiadással elfogadja.
A hivatal gazdálkodásához szükséges forrást a lövői önkormányzat intézményi
finanszírozásként biztosítja.
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Határozati javaslat folytatása:
A hivatal költségvetését a lövői önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet melléklete
tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testületek egyhangulag az alábbi határozatot hozták:
lövői
10/ 2022.(II.11.) határozat:
völcseji
5/ 2022.(II.11.) határozat:
nemeskéri 5/ 2022.(II.11.) határozat:

Lövő, Völcsej, Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az 1. számú mellékletben
foglaltak szerint
54 328 420 Ft bevétellel,
54 328 420 Ft kiadással elfogadja.

A hivatal gazdálkodásához
finanszírozásként biztosítja.

szükséges

forrást

a

lövői

önkormányzat

intézményi

A hivatal költségvetését a lövői önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet melléklete
tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, Lövői Közös
Önkormányzati Hivatal működtetéséhez szükséges költségeket az önkormányzat 2022.évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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