Jegyzőkönyv
Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Bodrogolaszi Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, Hercegkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Komlóska Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Sárazsadány
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 5-én 17:00 órakor a
Komlóskai Művelődési Házban megtartott nyílt együttes képviselő-testületi
üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház, Komlóska, Kisposta köz 6.
Jelen vannak:
Bodrogolaszi képviselőtestülete részéről: Kovács József polgármester,
alpolgármester, Benkő Sándorné, Cserpák Zsolt, Csoma Jenő képviselők

Braun

István

Hercegkút képviselőtestülete részéről: Rák József polgármester, Naár Ferenc alpolgármester,
Götz István, Joósz Antal és Rák Tamás képviselők
Komlóska képviselőtestülete részéről: Köteles László polgármester,
alpolgármester, Gergely Tibor, Golenya Attiláné, Perhács Tamás képviselők

Pásztor

István

Olaszliszka képviselőtestület részéről: Fekete Gyula polgármester, Bertáné Batta Magdolna,
Kamarás Zoltánné, Holykó Lászlóné, Mikita József, Mikó Zoltán, Mitrikné Oldal Aranka
képviselők
Sárazsadány
képviselőtestülete részéről: Palcsó Mihály polgármester, Kocsis József
alpolgármester, Bana Sándorné és Lukács József képviselők
Igazoltan tával van Sárazsadány Község Önkormányzata részéről: Mihalkó József Zsolt képviselő
Fekete Gyula

polgármester köszöntötte az ülés résztvevőit és megállapította, hogy az ülés
határozatképes, továbbá javaslatot tett az ülés napirendjére.

A jegyzőkönyv az együttes képviselő-testületi ülés Olaszliszka Község Önkormányzat
képviselő-testületének ülésére vonatkozó részét tartalmazza.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
2. Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról
3. Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása
4. Egyebek
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 7 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot.
Képviselő-testületek által elfogadott napirendi pontok:
1. Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
2. Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról
3. Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása
4. Egyebek
1./ Napirendi pont: Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
munkájáról
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról írásos
előterjesztést készítettem, amint azt a képviselő testületek megszokták, egy hasonló struktúrában
készült. A Hivatal személyi és tárgyi feltételeinek bemutatásáról, a Hivatal önkormányzati
döntések előkészítésében, végrehajtásában betöltött szerepéről, munkájáról, a testületi ülések
számáról, határozatokról, megalkotott rendeletekről, nemzetiségi önkormányzat munkájáról is
készült egy statisztikai adatsor, államigazgatási, hatósági ügyek ellátására vonatkozóan, a
gazdálkodást érintően, a tavalyi évben az egyik legnagyobb volumenű feladatként értékelt ASP
rendszerhez történő csatlakozásra felkészülésről, illetve a pályázatok kezelésében közreműködés,
ami addig is minden évben egy szeletét képezte a közös hivatal munkájának, ez most itt a sok
nyertes pályázatnak, elszámolásnak köszönhetően egy nagy volument tett ki a tavalyi évben,
illetve a kapcsolattartásokkal kapcsolatban. Ezek szerint a pontok szerint mutattam be a tavalyi év
munkáját. A tavalyi évről is elmondhatjuk, hogy a személyi feltételekben ismét változás
következett be, ez a zökkenőmentes feladatvégzésre nagy hatással van, hiszen egy új munkaerő
betanítása, egyáltalán a pótlás, a feltérképezés, hogy ki jöhet szóba egy-egy megüresedett álláshely
esetében, ez komoly fejtörést okoz, már csak azért is, mert látjuk, hogy a közszféra nem túl vonzó
mostanában sem a pályakezdők, sem a már korosabb munkavállalók számára – ez mindenki
számára tudott, hiszen külön-külön testületi üléseken beszéltünk róla, hogy a sárazsadányi
gazdálkodási előadói munkakör üresedett meg, ez átcsúszott 2018. év elejére, de már december
hónapban meghirdetésre került, illetve a Komlóskai Kirendeltségen gyermekvállalás miatt
üresedett meg egy álláshely, szerencsére mind a két álláshely megnyugtató módon úgy került
betöltésre, hogy ehhez szükség volt Sárazsadány esetében a Bodrogolaszi Önkormányzat
polgármesterének a hozzájárulására ahhoz, hogy a Bodrogolaszi székhelyen gazdálkodási
feladatokat ellátó köztisztviselő tulajdonképpen egy részmunkaidős feladatként a gazdálkodásnak
azon folyamatait, amelyekhez mindenképpen mérlegképes könyvelői végzettségű, államháztartási
szakon végzett könyvelő szükséges, ezt a részét a munkának felvállalta, el fogja tudni végezni, és
helyben pedig egy volt közfoglalkoztatott alkalmazására került sor az egyéb igazgatási, pénzügyi
előkészítő folyamatoknak a végzésére. Most tulajdonképpen egy szűk egy hét tapasztalatáról
tudok beszámolni, én azt gondolom, hogy ez a munkavállaló mindent megtesz azért, hogy
gördülékenyen menjen majd az egyszemélyes hivatali kirendeltségben is a munkavégzés.
Komlóska esetében most elsejétől Haluska Szabina kolléganővel lett a megüresedett álláshely
betöltve, most még a két nap alapján sok tapasztalatot nem tudunk, de bízunk benne, hogy ő is
friss, lelkes munkaerőként bele fog tanulni ebbe a nem könnyű feladatba. És el kell mondani azt
is, hogy a 2018-as év tekintetében nem fog megállni a személyi változások sora, erről majd akkor,
amikor odaérünk. Egy évvel ezelőtt ilyenkor fogadtuk el az ASP csatlakozás pályázatát, ami azt

jelentette, hogy a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal csatlakozási feladataira is tudtunk
pályázati forrást, ennek egy része számítógép beszerzés volt, ez zömében a pénzügyesek részére
laptop beszerzés volt, a Bodrogolaszi székhely önkormányzat részére egy nagy, multifunkciós
nyomtató beszerzésre került, illetve a munkavégzéshez szükséges kártyaolvasók beszerzése
történt meg a pályázat keretében, illetve a migrációs feladatokra, az iratkezelési szabályzat, illetve a
kötelező információkezelési szabályzat készítésére pályáztunk – ennek egy része áthúzódott 2018ra, és itt közvetlenül azért is nem érinti sem a költségvetést, sem a beszámolót, hiszen ennek a
pályázatnak a címzettje Bodrogolaszi Község Önkormányzata, mint székhely fenntartó volt, és
nem maga a közös hivatal, annak ellenére, hogy a közös hivatal munkájához pályáztuk meg az
eszközöket, vagy a szolgáltatásokat. 2017. szeptemberétől, ahogy a beszámolóban is leírtam,
megkezdődött a képzés, a felkészítés az ASP csatlakozáshoz, ez legintenzívebben a
pénzügyeseket, illetve jegyzőként engem érintett, de tulajdonképpen az összes többi területen volt
jelenléthez kötött képzés, amit a Magyar Államkincstár szervezett, itt meg kell köszönni azt a
segítséget, amit Olaszliszka Önkormányzattól, vagy akár Hercegkút Önkormányzattól kaptunk,
hogy a kisbuszos utazást így együtt meg tudtuk oldani a miskolci utazás tekintetében. Ennek a
pályázatnak volt egy ilyen sora, az utaztatás, úgyhogy ezt ebben el fogjuk tudni majd számolni.
2018. január 1-én bekövetkezett az ASP csatlakozás folyamata. Úgy gondolom, hogy már az
előkészület során is ezt minden kolléga nagyon fegyelmezetten vette tudomásul, és mindenki a
tőle telhetően legjobb tudásával készült erre a feladatra, és azt gondolom, hogy azok a félelmek,
amelyek még kívülről, az első körös csatlakozók munkáját tekintve mindenkit eltöltöttek, hogy ez
hogyan fog történni és hogyan fog menni – házi pénztárat megnyitottuk, iratkezelő programot
minden hivatali egységben – én azt gondolom, hogy ebből az állampolgárok, testületek, semmit
nem vettek észre, és nekünk ez a legfontosabb, hogy úgy végezzük ezt a munkát is, hogy
zökkenőmentes legyen, természetesen ezzel párhuzamosan még a régi rendszerekben is folyik a
munkavégzés. A pályázatokkal kapcsolatban, látjuk, hogy hiába vannak külső projekt
menedzserek, illetve segítők, ez mindenképpen a hivatali köztisztviselőkre is elég nagy
munkaterhet ró, ez ugye elsősorban a pályázat előkészítésében résztvevők, illetve majd amikor
elszámolásra kerül sor, az elszámolást illetően, hiszen ebben a fokozott munkatempóban, amikor
felkészülés van, adatmigrálás van – tudjuk, hogy ezek a legfontosabbak, ezek a fejlesztési munkák,
aminek kézzel fogható nyoma van egy-egy településen, ezért is tartottam fontosnak, hogy
összefoglalóan itt a beszámoló 5. oldalán láthatjuk, hogy számos pályázati lehetőséggel éltek az
önkormányzatok, és ebben, az adminisztráció lebonyolításában közreműködtünk. Én röviden
ennyi kiegészítést kívántam elmondani az írásbeli anyaghoz. Az ügyiratforgalmi adatokkal azért
vagyunk mindig kicsit csúszásban, mert a hatósági statisztika január 31-ére készül, ott még a régi
programból kellett adatot szolgáltatni egy új felületen, és nem volt már érkezés arra, hogy
kiküldjük az anyaggal együtt. Polgármester uraknak, mindenkinek kiadtam egy ilyen iktatott
ügyirat-forgalom táblázatot, én azt gondolom, hogy ha a képviselő testületek erre kíváncsiak,
akkor természetesen be tudjuk mutatni.
Kovács József polgármester: Köszönöm szépen jegyző asszony! Először is szeretném megköszönni a
közös hivatal minden munkatársának azt a munkát, amit végzett 2017 évben, külön köszönöm
Dr. Stumpf Enikő jegyző asszonynak azt a fáradhatatlan és kitartó munkáját, amivel a közös
hivatalt vezeti. A 2017 év egy nagy feladatokkal bíró időszak volt. Még egyszer köszönet érte
mindenkinek. A 2018-as év sem lesz sokkal könnyebb, ahogyan jegyző asszony utalt rá, akár
személyi változások is lesznek várhatóak, ezeket a dolgokat meg kell, hogy oldjuk. Akinek
kérdése, észrevétele van a beszámolóhoz, azt kérem, hogy tegye meg. Amennyiben nincs, a
beszámolóban foglaltak szerint fogjuk elfogadni a beszámolót.

Fekete Gyula polgármester: Kérem Olaszliszka Önkormányzat képviselő testületét - aki egyetért a
beszámolóval, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2018. (II.5.) határozata: Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.
évi munkájáról
Bodrogolaszi Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi)
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
2./ Napirendi pont: Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A 2017. évi zárszámadási adatokban a módosított előirányzat oszlop
módosult a kiadott előterjesztéshez képest. A mai nappal készítette el a pénzügyes kolléganő a
pénzforgalmi mérlegjelentést, könyvvizsgáló asszonnyal egyeztetve, itt a módosított előirányzat
oszlopban kellett még olyan bérrendezéseket az utolsó havi bérkönyvelésekkel kapcsolatban,
amiből adódtak eltérések. Az eredeti bevételi főösszeg volt 60.841.584.- a módosított 62.946.076.Ft és a teljesítés 64.214.566.-Ft a bevételi oldalon. A kiadási oldalon a 60.841.584.- az eredeti,
62.414.181.- és a teljesítés 61.786.872.-Ft a kiadott anyaghoz képest. Ezek a végszámok, ez fog
beépülni Bodrogolaszi Község Önkormányzat, mint székhely önkormányzat beszámolójába,
amint ebből látható, a bevétel és a kiadás között van egy különbözet, a tavalyi évben a
finanszírozás már elég feszített volt – ez azt jelenti, hogy a székhely önkormányzat intézmény
finanszírozásként természetesen mindig a szükséges dologi kiadások fedezésére az összeget
áttette, de ez pénzmaradványkét ott maradt a közös hivatalnak a számláján, ami év végére
kiegyenlítődött a 12. havi állami támogatással. A tavalyi évhez külön hozzájárulás fizetésére egyik
önkormányzat részéről sincs szükség, és ami többletet esetlegesen ebből láthatóan Bodrogolaszi
Önkormányzat befizetett, az pedig az ő 2018. évi hozzájárulásukba majd kompenzálva lesz.
Ennek megfelelően javasolnánk elfogadni a 2017-es év zárását.
Fekete Gyula polgármester: Köszönjük szépen! Kérdés, észrevétel van-e a második napirendi
ponthoz? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom. Kérem Olaszliszka Község Önkormányzat
képviselő testületét, aki egyetért az előterjesztéssel, az kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
8/2018. (II.5.) határozata: Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.
évi költségvetésének végrehajtásáról
Bodrogolaszi Község Önkormányzat képviselő-testülete Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. 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 2018. évi költségvetésének
elfogadása
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ennek az anyagnak az előkészítéseképpen január 2. hetében 5 település
polgármestere folytatott már egy egyeztetést, időben próbáltunk szembesülni azzal a ténnyel,
hogy a normatíva, ahogy azt már tavaly is tervezéskor láttuk, ebben az évben szűkös lesz, és
ennek az oka legfőképpen a garantált illetményeknek az emelkedése. Ezt tudjuk, hogy a közös
önkormányzati hivatal állományából tulajdonképpen 9 embert érintett már a tavalyi évben is a
garantált bérminimumra történő béremelés, ez, mivel az idei évben is emelkedett, most ebben az
évben is érintette. Vannak a garantált illetményesek, illetve vannak a pénzügyesek, akiknek azzal
próbáltuk már a tavalyi évben is némi béremeléssel honorálni azt a többletmunkát, amit ők
áldozatosan végeznek. Az egyeztetésen polgármester urak véleménye az volt, hogy az
semmiképpen nem lenne járható út, hogy abból a plusz juttatásból esetleg vissza kelljen venni, így
teljesen a tavalyi bérrel számolva, illetve a garantált illetményeseknek az illetményt megemelve
kijött egy olyan szám, amiből egyértelművé vált, hogy itt hozzájárulást kell már ettől az évtől
fizetni az önkormányzatoknak a közös hivatal fenntartásához, hiszen ahogy láthatjuk az
56.105.000.-Ft hivatali működési támogatás az a tavalyihoz képest csökkent, a 2015. évihez képest
pedig lényegesen csökkent, a bérek pedig lényegesen emelkedtek, tehát ez a lényeges emelkedés
ez nagyságrendekkel értendő, hiszen akkor 129.000.-Ft garantált illetményről indultunk, most
pedig a 196.000.-Ft-nál tartunk a képzettségi pótlékkal együtt, mert ugye az is jár a
köztisztviselőknek. Erről polgármester urak egyeztetése alapján, amelyen mind az öten ott voltak,
kialakult az, hogy nem lakosságarányosan, hanem bértömeg arányosan történne ennek a mintegy
4 millió forint hozzájárulásnak majd a megfizetése, ez most valamennyi önkormányzat saját
költségvetésébe betervezésre került, így a bevételi oldalon ezzel az összeggel tudtuk az egyensúlyt
megteremteni. Ez az önkormányzati hozzájárulás, illetve a garantált illetményemelés
támogatására, ahogy a tavalyi évben is a központi költségvetésből volt egy bizonyos kompenzálás,
ezt 1.500.000.-Ft összegben terveztük, plusz a bevételi oldalon van még egy olyan sor, ami
teljesen speciális, és ebben Kovács József polgármester úr azt a javaslatot tette, hogy
Bodrogolaszi Önkormányzatnál tervezzük a jegyzői referens kolléga bejárásának a költségét, ez
495.000.-Ft, így bevételi oldalon 62.100.000.-Ft-tal tudtunk számolni a költségvetés tervezésekor.
A béreket, amint említettem, az előbb említett szempontok alapján terveztük. Jubileumi
jutalommal érintett egy köztisztviselő, ez én vagyok pont, ebben az évben lesz a 25 éves
közszolgálati jogviszonyom, és a dologi oldalon pedig minimálisan azokat a dologi kiadásokat,
ami biztos, hogy felmerül és kötelező, a Közszolgálati Egyetem január 2. hetében kiküldte a
díjbekérőt az éves köztisztviselői képzésnek a normatívájára, illetve a mérlegképeseknek van a
kötelező továbbképzése, a TAKARNET szolgáltatás, ami a pályázatokhoz a munkánkat könnyíti
meg, ezt mindenképpen azt gondoljuk, hogy tervezni kell, és erre majd évközben, ahogy
polgármester urakkal megegyeztünk, természetesen a pontos nyilvántartás alapján a díjköteles
lekéréseknek a tovább számlázása megtörténne, mindig annak terheljük majd ki, aki ezt
felhasználta. Így a dologi kiadások mintegy 1.693.000.-Ft összegbe lettek összesen tervezve, és a
kiadás így 62.100.000.-Ft. Természetesen nem ez lesz a 2018-as évnek a végső költségvetése,
amiatt sem, hogy választás éve lesz, ez azt jelenti, hogy a választási irodának a személyi juttatás és
dologi kiadásai, bizottsági munkavégzés ebben a költségvetésben kerül majd elszámolásra, ennek
a pontos normatíváját még azért nem ismerjük, mert ugyan jogszabály van már hozzá, de még
kiutalásra nem került. Ez nagyságrendekkel meg fogja emelni az idei költségvetést. Bízunk abban,
hogy azért egy picit a dologi kiadásokra, az adminisztrációhoz szükséges dologi kiadásokra,
irodaszer és egyéb dolgokra ezt a normatívát fel tudjuk használni. Eddig is ezt minden
önkormányzat a saját költségvetéséből, vagy a pályázati források igénybevételével biztosította.

Fekete Gyula polgármester: Kérem Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő testületét, hogy
aki egyetért az elhangzottakkal, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2018. (II.5.) határozata Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetésének jóváhagyásáról
A Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról
szóló 2011. évi. CXCV. törvény alapján a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését az alábbiak szerint határozzák meg.
I. (1) A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási főösszege 62.100 eFt.
A Hivatal kiadási címrendje:
Működési kiadások
- Személyi juttatások
51 181 eFt
- Munkáltatót terhelő járulékok
9 225 eFt
- Dologi kiadások
1 693 eFt
II. (1) A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszege 62.100 eFt.
(2) A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi címrendje:
Működési bevételek 62.100 eFt
III. A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2018. 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 teljes munkaidőben, 1 fő a Sárazsadányi
Kirendeltségen részmunkaidőben foglalkoztatott ügyintéző.
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testületek
4./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Akinek egyebek napirendi pontba bármilyen kérdése, észrevétele van, az
kérem, hogy jelezze. Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének ülését bezárom.
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő
testületeinek ülése 17 óra 30 perckor véget ért.
Kmf
Fekete Gyula
polgármester

Dr. Stumpf Enikő
jegyző

