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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. január 23.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2019. január 23. napján
17.00 órától Ságújfalu és Kishartya'n Község Onkormányzata Képviselő-testületével tartott együttes üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház — 3161 Kishartyán, Rákóczi út 68.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgarmester

Tőzsér Dezső alpolgármester
Hajdara Roland képviselö
Tóth Aladár képviselő
Vidéki Attila képviselő
Távol:

Dumyik József képviselő
Rácz-Berki Erzsébet képviselő

Meghívottak:

Schirling istván jegyző

Az ülést vezeti:

Tóth Tihamér polgármester

Szentes Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselö-test—
ület ? tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek Tőzsér Dezső képviselőt, melyet a képviselő—testület elfogadott.

Sa'ndor Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 tagú képviselö—test—
ület 3 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.
Schiriing István jegyző köszöntötte a megjelenteket.
Szentes Attila polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását.

Napirend:

1.

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Szentes Attila polgármester, Schirling István jegyző (írásos)

2.

A Belügyminisztérium által ,,Kiegészítő bérrendezési alap támogatására" kiírt pályázat
Előterjesztő: Szentes Attila polgarmester, Schirling István jegyző

A képviselö-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

(Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő—testülete 7 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett
javaslatot. Kishartyán Község Onkormanyzata Képviselő—testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.)

1.

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Szentes Attila polgármester, Schirling lstván jegyző (írásos)

Szentes Attila polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületeket a Ságújfalui Közös Önkor—
mányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről. Elmondta, hogy a költségvetés a tavalyi év teljesítése alapján készült. A bevételek költségvetési finanszírozásból és a maradványból — amely 118.913 Ft — állnak.
Tervezve lett rendszergazda megbízásával és az informatikai biztonsági felelősi feladatok, valamint a
GDPR alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátásának költségeivel. A GDPR vonatkozásában már
ellenőrzések vannak. A működés szempontjából kézzel fogható haszna nincs.
A polgármester részletesen ismertette a dologi kiadásokat. A bérek vonatkozásában elmondta, hogy a
2 * 3 * 3 fővel és jegyzővel számoltak figyelembe véve a garantált bérminimum emelkedését. Két kol—
léga kap képzettségi pótlékot, illetve a jegyző tekintetében személyi illetménnyel lett számolva. Egy havi
illetménynek megfelelő összeg kerültjutalomként tervezésre, illetve a kötelező cafetéria.

Hajdara Roland képviselő elmondta, hogy tanulmányozta a kiküldött anyagot. Jó a közös hivatal finan—
szirozása a környező településekhez viszonyítottan is. Jó a települések közötti együttműködés is. A

megállapodásban rögzített 3/8, 3/8, 2/8 más, minta lakosságszám valóságos aránya. Karancsság köny—
velését Karancsság finanszirozza, ami felülvizsgálatot igényel. 3 fő a létszám, de 4-5 kellene a lakos—
ság-arányt nézve. Nincs aljegyző sem, mig az Endretalvai hivatalnál van. Ott az önkormányzatok kiegé—
szítik az állami finanszírozást a közös hivatal működése tekintetében. A könyvelés finanszírozása és
további egy fő létszámbővítés indokolt lenne. A költségvetésben az adott összegek pontosságát nem
lehet tudni. A bérrendezési alap is kérdéses. Máshol személyi illetmények is vannak. ismételten meg
kellene vizsgálni

Sándor Attila polgármester elmondta, hogy régebben részletesebb költségvetéseket kaptak, szeretnék
most is tételesen átnézni.
Schirling istván jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő—testületeket a költségvetésről. Elmondta,

hogy Karancsságon nem biztosítottak a munkavégzés személyi feltételei. Ahogyan a tavaly májusi kö—
zös testületi ülésen is elhangzott, Karancsságon legalább két, Ságújfaluban még egy fő alkalmazására
szükség van ahhoz, hogy legalább a napi feladatok valamilyen szinten el legyenek látva. A három tele—
pülés lakosságaránya — eltérően a 3/8, 3/8, 2/8-os arányoktól a következő: Kishartyán 20%, Ságújfalu
35%, Karancsság 45%. Ezt az arányt nagyban módosítja a lakosság összetétele és ezáltal az ügyfélforgalom nagysága. Kishartyántól Ságújfaluban magasabb a szociálisan hátrányos helyzetű lakosság
aránya, ugyanakkor Karancsságon ez a 70%-ot is meghaladja. Ez rendkívüli ügyfélforgalmat generál,
amihez szükséges tőbb ügyintéző alkalmazása. Tavaly májusban szó volt arról is, hogy a közös hivatali

megállapodás felülvizsgálatára is szükség lehet.
Szentes Attila polgármester ismertette a közös hivatal költségvetésének tavalyi teljesítését, az idén vár—
ható újabb kiadásokat (rendszergazda, informatikai biztonsági felelős) és a béreket.
Hajdara Roland képviselőnek válaszolva elmondta, hogy 2013—tól működnek a közös hivatalok. Addig
egy fővel több volt mindhárom helyen. A közös hivatalnál a finanszírozás a megállapított 9,13—as szor—
zószámmal és a költségvetési törvény szerinti összeggel lett számolva. Ebből kell megoldani a közös

hivatal müködését, illetve, ha többe kerül, akkor az önkormányzatoknak kell hozzátenni. Több ilyen közös hivatal is van. A költségvetés úgy lett tervezve, hogy ne kelljen az önkormányzatoknak hozzájárulni.
Ez csak ennyi fővel lehetséges. A közös hivatal létrejöttekor a megállapodásban lett rögzítve. Az ará—

nyok vitára adhatnak alapot. Lehetőség van átirányításra is. Több személy foglalkoztatására is van le—
hetőség, csak az ebből az összegből nem jön ki. Karancsság és Ság újfalu is foglalkoztat külön személyt,
akik a települések fizetnek. Plusz fő foglalkoztatása az önkormányzatok befizetéseiből valósítható meg.
A közös hivatal létrehozásakor 1-1—1 fö pénzügyes alkalmazásával lett számolva. 2017 végén elment a

karancssági pénzügyes, nem találtak a helyére megfelelő személyt. Ekkortól látja el a könyvelési feladatokat a megbízott cég. Az üres állás meg volt hagyva. 2018. márciusában Köröskényi jegyző úr
betöltötte ezt az állást, igy a könyvelő cég finanszírozása nem volt biztosított, két kifizetési hely jelent
meg. A kettő együtt nem megy. Egy helyi kollegina valóban sokkal jobb lenne, ki lehetne a céget váltani.
A környékbeli települések sem találnak kollégákat.
Sándor Attila polgármester megjegyezte, hogy Kishartyánban két kolléganő van, de ők is alig tudják

ellátni a feladatokat, a bérekről pedig ne is beszéljünk...

Schirling lstván jegyző tájékoztatta a képviselő-testületeket a napi munkavégzés nehézségeiről, az ál—
landóan változó jogi környezetről, az informatikai háttér kezeihetetienségeiről. Elmondta, hogy a jogszabályokban foglalt kötelezettségek megfeleiő szintű ellátásához a jelenlegi létszám többszörösére
lenne szükség, amit korábbi felmérések is alátámasztanak.

Tóth Tihamér polgármester elmondta, hogy Karancsság lélekszáma meghaladja az 1300 főt, mig Ság—
újfaiu mintegy 1000 fős. Karancsságon a roma lakosság aránya 70% körüli. Az elmúlt években öt pénzügyes váltotta egymást komoly pénzügyi nehézségeket okozva a településnek, ami miatt ma is hátrá—
nyos helyzetben van a település. A dolgozóknak is képezniük kellene magukat. Karancsságnak szük—

sége van legalább egy plusz főre.

Varga Ernőné (Ságújfaluban az önkormányzat részéről megbízott pénzügyi munkatárs) elmondta, hogy
a könyvelők védelmében meg kell említenie, hogy aláírás nélkül egy fillért sem utalnak el. A finansziro—
zás feladatalapú, tehát ha nem az adott feladatra van felhasználva, akkor vissza kell fizetni.
Szentes Attila polgármester hozzátette, hogy a szakértelem fontos Egy helyi pénzügyes és egy könyveiő cég másképpen látja a gazdálkodást, a pénzügyes előrelátóan gondolkodik.
Vidéki Attila képviselő elmondta, hogy idő közben Karancsságon a képviselő—testületi tagok személyé—
ben is változás történt, aminek negatív hatásai vannak.

Hajdara Roland képviselő megköszönte a válaszokat. Elmondta, hogy adott a mostani 3/8, 3/8, 2/8-os
arány. Karancsság évi 3 millió forinttal befizetöje a közös hivatalnak. Karancsság a legnagyobb lélek—
számú telepüiés, a megállapodás azonban csak 3/8—ot tartalmaz. A finanszírozás alapját adó lakosság
számának aránya 45%. A saját önkormányzata érdekeit védi.
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy ennyi főre elég a finanszírozás. Más településről átirányí—
tani nem lehet. Plusz fő felvéteie lehetne megoldás, ami plusz forrást igényel. Kishartyán és Ságújfalu
ehhez nem fog hozzájárulni.
Hajdara Roland képviselő elmondta, hogy kifizetés szempontjából mindegy, hogy bért, vagy számlát
fizet a közös hivatal. A bérrendezési alapból is a bérek lesznek rendezve. A garantált bérminimumot így

sem fogja elérni, tehát látens béremelés lesz.

Schirling istván jegyző elmondta, hogy már a 45%-os takosságszám—arányból is következik, hogy több
munka van Karancsságon.

Szentes Attila polgármester elmondta, hogy nem fogja Kishartyán és Ságújfalu finanszirozni Karancs—
ság könyvelését, amely plusz 3 miiliö forint.
Ferencz Róbert alpolgármester elmondta, hogy a megállapodásban rögzített 2—3-3 fő helyett 2-4—3 főt
és jegyzőt finanszíroz a közös hivatal. Szolgáltatásként a közös hivatal fizeti Varga Ernőnét, aki két

napot dolgozik Ságújfaluban.
Sándor Attila polgármester: Mit jelent a 2.714.000 forint?

Ferencz Róbert alpolgármester: Kishartya'n és Karancsság hozzájárul—e ahhoz, amit Vargáné Ságújfa—
luban végez?

Szentes Attila polgármester: Kishartyánban Damkő Zsuzsanna, Ságújfaluban Horváthné, Karancsságon pedig a könyvelő cég látja el a könyvelési feladatokat. Vargáné a közös hivatali feladatokat végzi.

Hajdara Roland képviselő: Akkor így Ságújfaluban már 3,5 fő van.
Varga Ernőné: Közel ugyanaz a munka, mint az önkormányzatoknál.
Hajdara Roland képviselő: A tételek számát meg kell nézni.

Szentes Attila polgármester: Karancsság 1 fő, öt nap, Kishartyán szintén. Ságújfalu 7 nap, ami Ságújfaiu
és a közös hivatal.

Schirling istván jegyző: Nagyságrendekkel kisebb a tételszám.
Szentes Attila polgármester: A nyilvántartások és egyéb feladatok ellátása is Ságújfaluban jelentkezik.

Fekete Barnabásné képviselő: Már korábban is volt közös hivatal, mint körjegyzőség. Ott plusz egy fél
állást kapott a székhely. A bérezés nem megfelelő.
Hajdara Roland képviselö elmondta, hogy elismeri, hogy a ,,gesztorság" bajjal is jár. A feladatot el kell
látni mindenhol optimális forrásfelhasználással. A rendszert működtetni kell.

Szentes Attila polgármester elmondta, hogy a jelenlegi forrás ezt fedi le. A választások után lehet a
közös hivatali felállást módosítani, illetve a megállapodást módosítani.
Schirling lstván jegyző elmondta, hogy Karancsságon a feladatellátás nem biztosított.
Szentes Attila polgármester elmondta, hogy folyamatosan csökken az önkormányzatok és a hivatalok

súlya.
Megkérdezte, hogy van—e még észrevétel, illetve jelezte, hogy forintáils dolgokról még nem is volt szó,

módosító javaslat nem hangzott el.
Hajdara Roland képviselő elmondta, hogy nem is tudnak ilyen jellegű javaslatot tenni, mivel a mögöttes

tartalmat nem ismerik. Ennek a költségvetésnek az elfogadása felelőtlenség lenne.

Szentes Attila polgármester elmondta, hogy a közös hivatal költségvetésének elfogadását későbbre
tervezték, a 2. napirendi pont miatt volt fontos az ülés összehívása, mivel annak határideje január 25.
A költségvetés elfogadását el lehet napolni.
Sándor Attila polgármester elmondta, hogy részletesebb anyagot vár.
Szentes Attila polgármester: A tavalyi szerint megfelelő lesz-e?
Hajdara Roland képviselö: A dologi kiadások részletezésére van szükség.
Szentes Attila polgármester: A jegyző készítsen részleteset, amely a béreket is tartalmazza. 3/8, 3/8,

2/8 a hozzájárulás mértéke. Ha a könyvelés bele van'téve, akkor befizetésre is szükség lesz. A bérrendezésre adott forrás miatt is módosításra lesz majd szükség.

Szentes Attila polgármester javasolta, hogy a közös hivatal költségvetésének tárgyalását a képviselő—
testületek napolják el február elejére.
Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal Karancsság Község Onkgrmányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal február elejére elnapolta a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének tárgyalását.

2.

A Belügyminisztérium által ,,Kiegészítő bérrendezési alap támogatására" kiírt pályázat
Előterjesztő: Szentes Attila polgármester, Schirling istván jegyző

Szentes Attila polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő—testületeket a kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatásra benyújtandó pályázatról. Elmondta, hogy a székhely önkormányzat 800000 Ft/fö ösz—
szegre pályázhat az elismert hivatali létszám alapján, amely így 7.304.000 Ft plusz forrást jelent. A
pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzatoknak vállalni kell, hogy az illetményalapot
2019. évre vonatkozóan (2019 január 1-jétől kezdődően) a költségvetési törvényben rögzítetthez
(38 650 Ft) képest legalább 20 %—kal emelt összegben, azaz legalább 46. 380 forintban állapítják meg.
Szentes Attila polgármester javasolta a pályázat benyújtását és az illetményalap 2019 évre vonatko—
zóan (2019. január 1—jétől kezdődően) a költségvetési törvényben rögzítetthez (38. 650 Ft) képest leg—

alább 20 %-kal emelt összegben azaz 46. 380 forintban történő megállapítását.

Karancssa'g Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének
112019. (l. 23.) önkormányzati határozata

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (Kvtv.) 3. melléklete I. 12. pontja
szerinti
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2. A Képviselő-testület vállalja, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019.
január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt
összegben, azaz legalább 46. 380 forintban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: értelem szerint

(Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7igen szavazattal elfogadta a határozatot. Kis—
hartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a határozatot.)

Tóth Tihamér
polgármester
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Tőzsér Dezső
jegyzőkönyv hitelesítő

Ságújfalu Község Polgármestere
3162 Ságúj falu, Dózsa György út 15.

Tel., Fax: (32) 402—200
e—mail:hivata1(chaguj faluhu
%

MEGHíVÓ

............................................................................................................ képviselő részére

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 45. §—a alapján Ságújtalu
Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés helye: Községi kultúrház— 3161 Kishartyán, Rákóczi út 68.
Az ülés ideje: 2019, január 23. (szerda) 17.00 óra
( Különjárati mikrobuszunk 16.45 órakor indul a helyi Kubinyi-Prónay Kastély udvaráról. )

Együttes ülés Karanosság és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel

Nagirend:

1.

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Szentes Attila polgármester

Schirling lstván jegyző
2.

A Belügyminisztérium által ,,Kiegészítő bérrendezési alap támogatására" kiírt pályázat.
Előterjesztő: Szentes Attila polgármester

Schirling lstván jegyző
3.

Egyebek

A testületi ülésen való részvételére számítok, esetleges távolmaradását szíveskedjék előrejelezni.

Ságújfalu, 2019. január 16.

Szentes Attila
polgármester

JELENLÉTI ív

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2019. január 23. napján
megtartott testületi ülésén megjelentekről
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