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1. Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi munkájáról

Előadó:
dr. Stumpf Enikő
jegyző

2. Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kovács József
polgármester

3. Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének elfogadása

Kovács József
polgármester

4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtása

dr. Stumpf Enikő
jegyző

5. Egyebek
A jegyzőkönyv az együttes képviselő-testületi ülés Olaszliszka Község Önkormányzat
képviselő-testületének ülésére vonatkozó részét tartalmazza.

Fekete Gyula polgármester: Jelenléti ívből megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes,
így a tanácskozást megnyitom.
Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi pontok
megtárgyalásra.
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot.
KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLTAL
ELOGADOTT NAPIRENDI PONTOK
Tárgy:
1. Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2016.évi munkájáról
2. Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó
dr. Stumpf Enikő
jegyző
Kovács József
polgármester

3. Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének elfogadása

Kovács József
polgármester

4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtása

dr. Stumpf Enikő
jegyző

5. Egyebek
Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Köszöntöm a tanácskozáson megjelent képviselő hölgyeket
és urakat. Külön köszöntöm Hercegkút település polgármesterét Rák József polgármester urat,
Komlóska község polgármesterét Köteles László polgármester urat, Olaszliszka település
polgármesterét Fekete Gyula polgármester urat és Sárazsadány település polgármesterét Palcsó Mihály
polgármester urat. Továbbá köszöntöm közös önkormányzati hivatalunk vezetőjét dr. Stumpf Enikő
jegyzőasszonyt, dr. Séra Róbert aljegyző urat, és Miklós András jegyzői referens urat. Köszöntöm a
megjelent képviselő hölgyeket és urakat, a közös önkormányzati hivatalok munkatársait és mindenkit,
aki jelenlétével megtiszteli a mai tanácskozásunkat.
Napirendek tárgyalása
1.

Napirendi pont: Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: dr. Stumpf Enikő jegyző

dr. Stumpf Enikő jegyző: Törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, hiszen minden évben kötelező
beszámolni a közös önkormányzati hivatal munkájáról a közös önkormányzati hivatalt megalakító
valamennyi önkormányzat képviselő-testülete felé. Ennek a beszámolónak készült egy írásos
előterjesztése, amit a meghívóval a képviselők megkaptak. Valamennyien tudjuk, hogy ebben a
szervezeti felállásban 2015. január 1-től működik az öt település közös önkormányzati hivatala a
székhelye és négy kirendeltséggel. A szakmai létszám a közös önkormányzati hivatal Alapító
Okiratában, Megállapodásában, és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott létszám, ami
az indulástól kezdve 16 fő. Személyi változások is történtek, tavaly ilyenkor már beszámoltunk arról,
hogy 2015. októberében az akkori aljegyzőnek megbízatása megszűnt, emiatt egy álláshely
megüresedett. A 2016. évet így egy üres álláshellyel indítottuk, ezzel kapcsolatban többszöri pályáztatás
történt még 2015. és 2016.évben. Ezt követően a polgármesterek tanácsának volt egy egyeztetése, ami
alapján arra a döntésre jutottunk, hogy a jegyzői referensként foglalkoztatott dr. Séra Róbert kolléga
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2016. áprilisától aljegyzői kinevezést kapott. Ezt követően pedig a jegyzői referensi álláshely került
meghirdetésre 2016. év elején és ennek a sikeres pályáztatásnak köszönhetően 2016. augusztusától
került betöltésre az álláshely Miklós András kolléga személyében. A másik személyi változás a
hercegkúti kirendeltséget érintette nyugdíjazás miatt, Nádasi Bálintné kolléganőnk több mint 40 év
közszolgálati munka után döntött úgy, hogy igénybe veszi a nyugdíjazást, így az ő álláshelye üresedett
meg, amit sikerült azonnal megfelelő szakképesítéssel rendelkező kollégával, Nádasi Bálinttal betölteni.
Az ügyfélfogadási rendben, illetve a munkavégzés rendben változtatás nem történt, a pozíció cseréből
kifolyólag természetesen a jegyzői referens tud Sárazsadány településen ügyfélfogadást tartani, illetve az
aljegyző kolléga továbbra is folyamatosan az Olaszliszkai Kirendeltségen látja el a feladatokat. Úgy
gondolom, hogy egy nagyon jó együttműködés alakult ki mind a két kollégával. A hivatal feladatairól
készült egy kis tájékoztató tábla, kiemelve az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó
munkavégzést, statisztikai számokkal, adatokkal, testületi ülések száma, meghozott határozatok száma,
rendeletek száma, illetve ugyanez a tevékenység a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan, hiszen
az öt településen három nemzetiségi önkormányzat is működik. Az államigazgatási hatósági
feladatellátást illetően 2016.évben újabb intézkedés nem született, tehát a hivatali struktúra 2016.évben
nem változott, az anyakönyvi feladatellátás és az ipar kereskedelmi igazgatás is helyben maradt. A
szociális igazgatás területén 2016-ban nincs változás. Az államigazgatási feladatkörben a termőföld
adásvétellel kapcsolatos hatósági feladatok némely településen már majdnem egy teljes ügyintézőt is
kívánó feladatkör a földforgalmi törvényből adódóan, ebben történt egy pár változás a tavalyi évben is,
hiszen a bírósági gyakorlathoz igazodóan, illetve a problémás ügyek miatt történtek a földhivatal
részéről is különböző előírások. Az egyéb adminisztrációs feladatok mellett 2016. évben volt a választási
feladatok ellátása, hiszen 2016. októberében országos népszavazás lebonyolítására került sor, öt
településen 6 választási bizottság munkáját kellett koordinálni, illetve a választási iroda tagjaként a
választás előkészítését lebonyolítani. A költségvetés gazdálkodási feladatok ellátása minden hivatali
egységben egy nagy volumenű feladat, a 2017.évi normatíva igénylésekor vált nyilvánvalóvá, hogy a
„saját konyhás” feladatellátás 2017. január 1-től nem működtethető, csak intézményi kereten belül, ezért
2016. decemberétől testületi döntések alapján a kincstárral együttműködve sikerült az érintett
településeken a konyha átszervezését megvalósítani. Négy településen 4-4 intézmény – költségvetési
szerv működik, önkormányzat mellett az óvoda, konyha, illetve a székhelytelepülésen a közös
önkormányzati hivatal, Hercegkúton, Olaszliszkán és Komlóskán a nemzetiségi önkormányzatok. 2016ban egy sajátos feladatot kellett Sárazsadány tekintetében felvállalni, az adósságrendezési eljárás 2016
tavaszán véget ért, de ettől a település pénzügyi helyzete sajnálatos módon nem rendeződött, emiatt egy
komoly végrehajtási ügy alakult ki november óta, ezáltal elég sajátos feladatellátásra kellett, hogy sor
kerüljön. A pályázatok kezelésében közreműködés, a korábbi évekhez hasonlóan a közös
önkormányzati hivatal köztisztviselői valamennyi településen ellátnak pályázatok előkészítésével,
menedzselésével, illetve elszámolásával kapcsolatos feladatokat is, valamint a rendezvények
szervezésében, lebonyolításában való közreműködést és feladatellátást. A közös önkormányzati hivatal
kapcsolattartásával kapcsolatban a legszorosabb együttműködés van a Sárospataki Polgármesteri
Hivatalon belül működő belső ellenőri egységgel, folyamatos a kapcsolat a törvényességi referenssel, a
kormányhivatallal napi kapcsolatban vagyunk. Különböző ellenőrzések voltak 2016-ben is, így
közszolgálati ellenőrzés történt, illetve az iratkezelés rendjével kapcsolatos ellenőrzés a Megyei Levéltár
részéről, mely felé a járási tanácsi iratanyag levéltárba átadásának előkészítését kell 2017. augusztusáig
végrehajtani. Továbbra is kérem a képviselő-testületektől, polgármester uraktól, illetve kollégáimtól is,
hogy hatékonyan működjünk együtt annak érdekében, hogy a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal el tudja látni az Alapító Okiratában, illetve a jogszabályi előírásokban foglalt feladatait.
Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Szeretném megköszöni jegyzőasszonynak a szóbeli
kiegészítését, ezentúl szeretném még megköszöni mind a képviselő-testületeknek, mint a közös
önkormányzati hivatal minden munkatársának azt az aktív munkát, amit egész évben végeztek. Nem
könnyű év áll mögöttünk, úgy gondolom, hogy a jegyzőasszony magas szinten, apró részletre
odafigyelve végzi a munkáját. Sok sikert, erőt, egészséget kívánok mindenkinek ahhoz, hogy tovább
folytathassuk.
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Köteles László polgármester: Komlóska település részéről köszönjük szépen a munkát, további
sikereket kívánok ehhez a nem könnyű feladathoz.
Fekete Gyula polgármester: Én is szeretnék köszönetet mondani a jegyzőnek, az aljegyzőnek, a jegyzői
referensnek, valamint valamennyi hivatal összes dolgozójának. Mindenkinek erőt, egészséget kívánok.
Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Az előterjesztést elfogadásra javasoljuk.
Fekete Gyula Olaszliszka polgármestere: Aki a beszámolót elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselőtestületének
10/2017. (II.1.) határozata: Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi munkájáról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi)
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
2. Napirendi pont: Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Kovács József polgármester
Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: A kiadott anyagban a bevételi és kiadási jogcímet láthatjuk,
a bevételi jogcím oldalon 66.543 eFt, a kiadási oldalon pedig 62.182 eFt, így van közel egy 4 mFt-os
pénzmaradvány, amit később a 2017.évi költségvetésünkben fogunk érzékelni. Megkérem a
jegyzőasszonyt egészítse ki az elhangzottakat.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ha Bodrogolaszi Önkormányzat végleges beszámolója elkészül és a
pénzmaradvány helyesbítésre szorul, akkor ez természetesen meg fog történi, amit a módosított
előirányzatból is látható, hogy a tavalyi évben is így volt, mert akkor 6 mFt pénzmaradványt terveztünk
és a végleges pénzmaradvány 8 mFt volt. Részletesebben: a működési támogatás az alap normatíva 56
mFt, amihez pótlólagosan előirányzatként a népszavazási normatívának az összegét kaptuk, meg, ami
közel 1,5 mFt-os összegből a 6 választási bizottságnak, illetve a helyi választási irodag tagjainak a
jogszabály szerint kötelezően megállapított tiszteletdíja, illetve volt dologi kiadás is, amit ebből
finanszírozni tudtunk. A kiadási oldalon pedig a teljesítés, ahogy azt tavalyi évben elfogadtuk a
normatíva terhére volt a béreknek kifizetése, illetve a pénzmaradvány terhére volt egy olyan vállalása
akkor a testületeknek, ami teljesült is, akkor 4 köztisztviselőnek az illetmény kiegészítéséről döntöttünk.
Az átsorolás januárban megtörtént, a legalacsonyabb bérű kollégáknak, akik a garantált bérminimum
jövedelemmel rendelkeztek, az ő kiegészítésük volt.
Tavalyi évben volt egy nyugdíjba menő
kolléganőnk, aki a 40 éves jubileumi jutalmát kapta meg. A személyi juttatás teljesítésében szerepel, de
ebben az évben fog majd kompenzálódni az, hogy volt egy tévesen számfejtett illetmény egy GYED-en
lévő kolléganőnek, és ezt a kincstáron keresztül, illetve a dolgozón keresztül ebben az évben történik a
visszatérítése. Tavalyi évben volt egy vállalás a maradvány terhére, hogy valamennyi településen 300 eFt
összegű irodaszer vásárlásra volt lehetőség, ami 100 %-ban teljesítve lett. Így alakultak ki a teljesítési
adatok. A dologi kiadások nagyobb tételei között szerepel a köztisztviselők kötelező továbbképzési
normatívája, a szakmai anyagok beszerzésében az elektronikus alapú jogtárak beszerzése, a takarnet
szolgáltatás, illetve a gazdálkodási szoftvernek a rendszerkövetési díja.
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Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Köszönöm a jegyzőasszony kiegészítését. Kérdezem a
képviselő-testületeket, hogy kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs elfogadásra javaslom.
Palcsó Mihály Sárazsadány polgármestere: Aki a beszámolót elfogadja, kérem kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselőtestületének
11/2017. (II.1.) határozata: Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi költségvetésének végrehajtásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja. (A melléklet a határozat részét képezi).
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
3.

Napirendi pont: Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
elfogadása
Előadó: Kovács József polgármester

Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták. A
bevételi oldalon 60.842 eFt, a kiadási oldalon szintén 60.842 eFt-al számolunk. Megkérem a
jegyzőasszonyt szóbeli kiegészítésre.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A bevételi oldalon továbbra is a legnagyobb tétel a normatív állami támogatás,
ami az össz lakosságszám alapján számítódik ki, ez 56.379.800,-Ft. Tájékoztatásul elmondanám, hogy
most 2016. január 1-én összesített létszám adatot veszik alapul a normatíva számításakor, az öt település
esetében összesen 3870 fő. A bevételi oldalon még a beszámolóban említett pénzmaradvánnyal tudunk
számolni, így összesen 60.841 eFt. A kiadások esetében a legnagyobb tétel továbbra is a személyi
juttatás, és a munkaadót terhelő járulékoknak a megfizetése. 2017. január 1-től a garantált illetménynek
egy jelentős emelése történt meg, ez azt jelenti, hogy a 129 eFt-os garantált illetmény 161 eFt-ra
emelkedett, a köztisztviselői illetményalap több mint 10 éve 38.650,-Ft, tehát a jelenlegi köztisztviselői
besorolás több dolgozónk esetében nem éri el a 161 eFt garantált illetményt. A közös önkormányzati
hivatal esetében erre a garantált illetményre történő kiegészítés 8 főt érint a 16 főből, mivel ez kötelező,
januártól a kollegákat át kellett sorolni, de normatíva emelést vagy kiegészítést erre nem kapunk. Ez
éves szinten a közös önkormányzati hivatal esetében közel 4 mFt-ot jelent járulékokkal együtt. A bér és
a járulék a normatívát teljes egészében a normatívát fel fogja emészteni. Ha nem lenne maradvány,
akkor nem maradna a dologi kiadásokra forrás. Ebben az évben a maradványnak köszönhetően tudunk
dologi kiadást is tervezni, így a kötelező továbbképzések, üzemeltetési anyagok, takarnet, különböző
programoknak a beszerzése és ezeknek az ÁFA-ja. 2018-tól mikor már nem lesz tartalékunk, ha nem
fog emelkedni a finanszírozás, akkor majd várjuk a kormányzat részéről a megoldási javaslatokat. A
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése egyensúlyban van, elfogadható és
elfogadásra javaslom.
Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Köszönöm a jegyzőasszony kiegészítését. Kérdés,
észrevétel van-e az elhangzottakhoz? Ha nincs elfogadásra javaslom.
Fekete Gyula Olaszliszka polgármestere: Aki a költségvetést elfogadja, kérem kézfelemeléssel
szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
12/2017. (II.1.) határozata: Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
jóváhagyásáról
A Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény alapján a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint határozzák meg.
I. (1) A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási főösszege 60.842 eFt.
A Hivatal kiadási címrendje:
Működési kiadások
- Személyi juttatások
48 068 eFt
- Munkáltatót terhelő járulékok
9 833 eFt
- Dologi kiadások
2 941 eFt
II. (1) A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszege 60.842 eFt.
(2) A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi címrendje:
Működési bevételek 60.842 eFt
III. A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2017. január 1-től 38.650 Ft.
IV. A közös önkormányzati hivatal létszámkerete 16 fő, ebből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő jegyzői
referens, 2 fő a székhely településen, 3 fő a Hercegkúti Kirendeltségen,
2 fő Komlóska
Kirendeltségen, 5 fő az Olaszliszkai Kirendeltségen, 1 fő a Sárazsadányi Kirendeltségen teljes
munkaidőben foglalkoztatott ügyintéző.
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testületek
4. Napirendi pont: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtása kiterjesztéséhez”
című pályázat benyújtása
Előadó: dr. Stumpf Enikő jegyző
dr. Stumpf Enikő jegyző: 2017. február hónapban 2018. január 1-től ASP rendszerhez csatlakozó
önkormányzatoknak is megnyílik egy pályázati lehetőség, amivel ennek a feladatnak a felkészülését
támogatja a kormányzat. Úgy volt, hogy február 1-vel fog megnyílni, ezt most elhalasztották február 6ra. Az első körben csatlakozásra kötelezett önkormányzatok számára ez már a tavalyi évben került
meghirdetésre. Az ASP rendszer az önkormányzati hivatalok esetében az elektronikus közigazgatás
bevezetését támogató rendszer, aminek különböző szakrendszerei fognak működni, ennek törvényi
alapja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, illetve megjelent egy rendelet is, ami már
a részletszabályokat tartalmazza. Első körben csatlakozásra kötelezett önkormányzatok a gazdálkodási
szakrendszerrel kellett, hogy csatlakozzanak már idén januártól, a második kör 2018. január 1-től. Az
első körben zömében a 3000 fő alatti települések és 3000 fő alatti közös önkormányzati hivatalok
voltak, a második körben vannak a 3000 fő felettiek. Járásunkban is van két olyan közös önkormányzati
hivatal is, aki már első körben érintett. Egy teljesen központosított, minden településre vonatkozóan
egyforma rendszer lesz. Az ASP röviden azt fogja jelenteni, hogy 2018. január 1-től, amikor minden
önkormányzat csatlakozni fog, mindenki ugyanazt a rendszert fogja egységesen használni. Ez egyrészt a
gazdálkodás, illetve már 2017. őszétől az adó szakrendszer is kötelezővé fog válni. Mi, akik a második
körben vagyunk csatlakozásra kötelezettek 2018. január 1-től már az iratkezelési rendszernek az
egységesítésében is érintettek leszünk, és ezt is elő kell készíteni, illetve mivel mi 3000 fő felettiek
vagyunk, ezért az elektronikus közigazgatás keretében már az elektronikus ügyintézésnek a feltételeit is
meg kell tudnunk teremteni. Erre adja a lehetőséget ez a pályázat, hogy ezekre a jogcímekre, ami a
tájékoztatóban fel van sorolva, mire lehet pályázni az öt településre összesen. Ez nem egy túl nagy
keret. Most a székhely önkormányzatnak meg kell hoznia egy döntést, hogy be kívánja adni ezt a
pályázatot, a többi településnek pedig erre vonatkozóan egy felhatalmazást kell adnia a székhely
önkormányzat felé, hogy ehhez az ASP rendszerhez csatlakozásnak a felkészülésére ezt a pályázatot
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beadja, illetve a különböző jogokat, jogosultságokat gyakorolja majd a pályázatnak lebonyolítása során.
Javaslom, hogy éljünk a lehetőséggel, hiszen ezekre a forrásokra mindenképpen szükség van. Azt
gondolom, hogyha ez hosszútávon az önkormányzatok munkavégzését támogatni fogja, segíteni, az
állampolgárok felé az ügyintézést gyorsítani, akkor nekünk ehhez a technikai feltételt biztosítani kellesz
majd 2018. január 1-től.
Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Köszönöm szépen a jegyzőasszonynak az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakhoz?
Köteles László Komlóska polgármestere: Néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Kényszerpályán
vagyunk, és csak arról dönthetünk, hogy elfogadjuk az előterjesztést és belépünk a rendszerbe. A
rendszer önkéntes, de vannak benne olyan elemek, amit csak ezen a rendszeren keresztül lehet majd
végezni, ilyen az adó nyilvántartás és egyebek. 2015-ben már kiadásra került egy stratégiai elemzés, ami
nem publikus, nem jóváhagyott, nem nyilvános és tagadják. Ennek az a lényege, hogy végez egy
elemzést az ASP rendszerrel kapcsolatban, aminek az elsődleges célja a kontroll és centralizálás. A helyi
önkormányzatokat akarja kontrollálni és centralizálni. Leírásra került a sorrend, hogy kívánják a
folyamatot véghezvinni, csökkenteni kell a helyi hivatalok feladatait, kormányablakokba kell áthelyezni a
feladatköröket. Feleslegessé váló helyi hivatalok megszüntetése. A kommunikációban arra hívják fel a
figyelmet, hogy az önkormányzati vezetők és a hivatal dolgozói számára óriási hátránnyal jár. Fő feladat
a hivatalok tevékenységének a szűkítése, hivatalok erőteljes összevonása, központi kontroll és
ellenjegyzés a korrupció ellenes harc érdekében. Eredményeknek azt számolják, hogy a helyi
hivatalokból felszabaduló munkaerő a vállalkozási körbe átlépve a vidéki gazdaság élénkítésében részt
tud vállalni. Kockázata, hogy nem biztos, hogy megfelelően fog működni és az önkormányzatok
tapasztalatai eddig nagyon negatívak, bonyolult a rendszer, nehezen tudják alkalmazni. A helyi
tevékenység kiszervezésének a lényege, hogy teljes körű bevezetés esetén 5-10 ezer alkalmazott
munkabére és közterhei megtakaríthatóak, éves szinten 10-20 milliárd Ft közötti megtakarítást várnak
el.
Az ASP központi üzemeltetése veszteséges, ez került leírásra. Én úgy gondolom, hogy nekünk
településvezetőknek ragaszkodni kell a helyi önkormányzatokhoz, és minden erővel küzdeni kell azért,
hogy helyben megmaradhassanak a hivatalok. Az elkövetkező időszakban minden eszközzel törekedni
kell arra, hogy felhívjuk a figyelmet a döntéshozók felé, hogy ez nem helyes irány, szívesen fogadunk
ilyen központi rendszereket, ha ez jobbá teszi a működésünket, de nem fogadjuk el azt, hogy ez által
megszűnjenek a munkahelyek a vidéki hivatalokban. Továbbra is szükség van a helyi hivatalokra, én a
magam eszközeivel törekszem erre.
Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Köszönöm a polgármester úr kiegészítését. Ezen túl tudjuk,
hogy jogszabály kötelez bennünket, hogy ezt a rendszert be kell, hogy vezessék, és pályázati lehetőség
van arra, hogy ehhez támogatást kapjunk. Egyetértek az elhangzottakkal.
Kamarási Zoltánné képviselő (Olaszliszka): Köszönjük szépen a tájékoztatást, nagyon érdekes volt.

Köteles László Komlóska polgármestere: Sajnos nincs más lehetőségünk, én is támogatom, hogy
nyújtsuk be a pályázatot, csak nagyon kevésnek tartom az eszközfejlesztésre fordítható összeget.
Fekete Gyula Olaszliszka polgármestere: Aki az előterjesztést elfogadja, kérem kézfelemeléssel
szavazzon.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
13/2017. (II.1.) határozata: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásának támogatása
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Bodrogolaszi Közös
Önkormányzati Hivatal székhelyének feladatait ellátó Bodrogolaszi Község Önkormányzat
polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet
nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja,
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. március 14.
5. Napirendi pont: Egyebek
Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Van-e valakinek bármilyen kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm az aktív részvételt, sok erőt, egészséget kívánok a 2017.évi
munkához, a közös önkormányzati ülést bezárom.
Fekete Gyula Olaszliszka polgármestere: Megköszönöm a részvételt, a képviselő-testület ülését
bezárom.
A képviselő-testület ülése 18,00 órakor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző
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