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Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2018. május 23.

napján 17.30 órától Kishartyán és Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-

testületével megtartott együttes üléséről

ülés helye: Kubinyi-Prónay Kastély Diszterme — 3162 Ságújfalu, Dózsa György út 15.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester

Durnylk József képviselő

Hajdara Roland képviselő

Vidéki Attila képviselő

Schirllng istván jegyző

Távol: Tőzsér Dezső alpolgármester

Meghívottak: a jelenléti ív szerint

Az ülést vezeti: Szentes Attila Ságújfalu község polgármestere

Szentes Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—

testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 (7) tagú képviselő-

testület 4 tagjajelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek Vidéki Attila és Hajdara Roland képviselőket, melyet a képviselő—

testület elfogadott.

Sándor Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-

testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

Schirling lstván jegyző köszöntötte a megjelenteket.

Szentes Attila polgármesterjavasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását.

Napirend:

1. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Szentes Attila polgármester (írásos)

2. Beszámoló a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásának

teljesítéséről

Előterjesztő: Szentes Attila polgármester (írásos)

3. Tájékoztató a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséről

Előterjesztő: Schirllng istván jegyző

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

(Kishertyán Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett

javaslatot. Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal elfogadta a

napirendre tett javaslatot.)



Napirend tárgyalása

1. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Szentes Attila polgármester (írásos)

Szentes Attila polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő—testületeket a Ságújfalui Közös

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról.

Varga Ernőné meghivott részletesen beszélt az önkormányzati ASP—vel kapcsolatos könyvelési

problémákról, az adatszolgáltatási kötelezettségek nehézségeiről, a szoros elszámoltatásokról, az

együttműködés szükségességéről, valamint a módositásokkal kapcsolatos pénzügyi kérdésekre

megadta a választ.

Szentes Attila polgármester elmondta, hogy a 2017. év a Közös Hivatal tekintetében a terveknek

megfelelően alakult.

Szentes Attila polgármester javasolta a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi

költségvetése módosításának elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2018. (V. 23.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a Ságújfalui Közös

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módositását 45.979.278 Ft bevételi és

kiadási főösszeggel, ezen belül 28.264.426 Ft személyi juttatások, 6.029.074 Ft

munkaadókat terhelő járulékok és 11.550.428 Ft dologi kiadások előirányzattal elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

(Kishaltyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a határozatot.

Ságújfa/u Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal elfogadta a határozatot.)

2. Beszámoló a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásának

teljesítéséről

Előterjesztő: Szentes Attila polgármester (írásos)

Szentes Attila polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő—testületeket a Ságújfalui Közös

Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásának teljesitéséről.

Schirling István jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületeket a költségvetéssel és a

beszámolóval kapcsolatos jogszabályokról.

Szentes Attila polgármester elmondta, hogy a 2017. év zárása a Közös Hivatal tekintetében a

terveknek megfelelően alakult pozitív volt a gazdálkodás.

Szentes Attila polgármester javasolta a Ságújialui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi

gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

17/2018. (V. 23.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös

Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót

45.979.278 Ft bevétellel, 45.949.744 Ft kiadással, ezen belül 28.264.426 Ft személyi

juttatások, 6.029.074 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 11.520.894 Ft dologi kiadások

teljesítéssel, valamint 29.534 Ft költségvetési maradvánnyal elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

(Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal elfogadta a határozatot.

Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a határozatot.)

3. Tájékoztató a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséről

Előterjesztő: Schirling István jegyző

Schirling István jegyző tájékoztatta a képviselő—testületeket a vagyonnyilatkozatok leadásának

elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményekről.

Ajegyző részletesen tájékoztatta a képviselő—testületeket a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatallal

kapcsolatban:

a közös hivatal létszáma a jelenleg hatályos SZMSZ alapján 10 fő, melyben aljegyző is

szerepel, ami a költségvetésben nem került tervezésre, pedig szükség lenne rá. A legtöbb

közös hivatalnál van aljegyző is alkalmazva.

a jelenlegi hivatali létszám nem elég a napi feladatok ellátásához sem azonban a lakosság

kiszolgálása és az önkormányzati feladatok vannak előtérben. Ságújfaluban legalább még

egy, Karancsságon legalább még két fő foglalkoztatását indokolja a jelenlegi létszámon felül,

hogy legalább a napi feladatok — nem beszélve az elmaradások pótlásáról — el legyenek

valamilyen szinten látva és az önkormányzatok ne maradjanak le még jobban. Karancsságon

csak a könyvelést vitték el, a település lakosságának összetétele tragikus, 200 hátrányos

helyzetű család van, így rendkívül nagy az ügyfélforgalom.

sok az elmaradt feladat (irattár, leltározás, szabályzatok, nyilvántartások, stb.)

a kolléganőknek szakmai fejlődésre nincs lehetőség — elsősorban az időhiány miatt, az új

kihívásoknak nem tudunk megfelelni

a helyettesítés és a szabadságok kivétele lehetetlen a munka mennyisége és az alacsony

létszám miatt

a munkateher rendkívüli módon aránytalan a települések között, de településen belül a

kolleginák között is, ez átszervezést, újragondolást igényel

a besorolási illetmények közel tíz éve nem változtak, csak a garantált bérminimumra történő

kiegészítés miatt. Ez demoralizáló. Nincs megfelelően képzett munkaerő. Hiába a pályáztatás,

még jelentkező sem akad.

A lakosságszám is változott a közös hivatali megállapodásban foglaltakhoz képest. A jelenlegi

arányok Karancsság 45%, Ságújfalu 35 %, Kishartyán 20%.

Az ügyfélfogadási időket szükséges lenne átgondolni és betartani. Jelenleg a településeken

állandó az ügyfélfogadás, ami rengeteg időt elvesz az érdemi munkától. A jegyzőnek is a

teljes munkaidejében ügyfélfogadása van. Ez nem tartható.

A munkavégzéshez szükséges eszközök Karancsságon alig, Kishartyánban is csak részben

megfelelőek. Mindenhol probléma, hogy nincs átgondolt, megfelelően használható rendszer,

az eszközök müködtetése sem megfelelő.

Külső munkaerő van alkalmazva Ságújfaluban és Karancsságon is, amely további költséget

jelent, illetve szabálytalan. Rendezni szükséges.



— Szentes Attila polgármester úrtól a karancssági könyvelés kiadásaival kapcsolatban kaptam

írásos megkeresést, azonban ezt a három testületnek kellene rendeznie. A feladatra a

szerződést a Közös Hivatal kötötte a könyvelési feladatokat ellátó céggel, tehát ennek

finanszírozása is megbeszélés tárgyát kell, hogy képezze.

- Fentiek alapján a Közös Hivatal 2018. évi költségvetését mielőbb át kell közösen tekinteni,

tisztázni a kérdéseket és a szükséges módosításokra javaslatot kell tenni.

— Az előbbiek alapján a Közös Hivatalról szóló megállapodás felülvizsgálata is mielőbb indokolt.

- Hasonló helyzetű, de kevésbé problémás települések esetében, ahol még a finanszírozás is

tényegesen kevesebb, a közös hivataloknál magasabb a létszám, aljegyzőt is foglalkoztatnak.

- A felkészültségben is komoly hiányosságok vannak, aminek szintén elsősorban az alacsony

létszám és az emiatti időhiány az okozója, vélhetően hosszú évek óta.

— A közigazgatás egyik alapjának tekinthetö iratkezelés is szabálytalanul működik, nincsen

megfelelő iktatás, néhol alapszintű ismeretek hiányoznak.

- Az irattárak évtizedek óta nincsenek megfelelően kezelve.

— Az ASP rengeteg nehézséget jelent az informatikai, a jogi, és az ASP ismeretek hiánya miatt.

- Az elektronikus ügyintézésnek —— ami ma már elvárás —— még az alapjai sincsenek meg,

— A GDPR—rel kapcsolatos ismeretek teljes hiánya tapasztalható.

— A Közös Hivatalnak már lassan egy évtizede stabil informatikus háttérre lenne szüksége, de

az ASP bevezetése óta mindenképpen. Ez egyáltalán nem biztosított. így működésképtelenné

fog válni a hivatal a mai elvárások mellett.

- települési portált kellene működtetni. Karancsságon nincs, Ságújfaluban nem müködik,

Kishartyánban pár adat van feltöltve a honlapra — ezzel kapcsolatban már törvényességi

jelzés is érkezett

Szentes Attila polgármester elmondta, hogy szakemberhiány van, nehéz megfelelö szaktudású

munkavállalót találni.

Kérdésére Varga Ernőné elmondta, hogy az ASP—vel kapcsolatban a kezdeti időszakban nagyon félt

az új rendszer alkalmazásától. Nagyon időigényes, nagy figyelmet igényel, de nagyon jól bevált.

Hétvégi és ünnepnapi munkavégzést igényel, sok túlórával, de nagyon pontosan lehet teljesiteni a

feladatokat.

Sándor Attila polgármester véleménye, hogy a közös hivatali munka informatikus szaktudását igényli.

Szentes Attila polgármester: Az önkormányzatok lényegében kormányzati döntésen alapuló

kényszerdöntéseket hozhatnak, a hatáskörök nagy részét elvonták. A lakosság kiszolgálása helyett

alapvetően más hivatalok kiszolgálása zajlik. Az ügyfélfogadás rendje és a társhivatalok kiszolgálása

is szabályozásra vár. 2019—ben változások várhatóak az önkormányzati törvényben, majd az új

jogszabályi háttér ismeretében kell döntéseket hoznunk. A jegyző úr felvetéseit meg kell beszélni a

polgármester kollégákkal. A pályázatokkal kapcsolatos beruházások tekintetében is a feladatok nagy

része a hivatalra hárul.

Mivet észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 19.40 órakor bezárta.
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Ságújfalu Község Polgármestere

 

3162 Ságújfalu, Dózsa György út 15.

Tel., Fax: (32) 402—200

e-mail: hivatalásagujfaluhu

  

Meghívó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXIX. törvény 45. §—a alapján Ságújfalu

Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés helye: Kubinyi—Prónay Kastély Díszterme — 3162 Ságújfalu, Dózsa György út 15.

Az ülés ideje: 2018. május 23. (szerda) 17.30 óra

Együttes ülés Karancsság és Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő—testületével

Napirend:

1. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módositása

Előterjesztő: Szentes Attila polgármester (írásos)

2. Beszámoló a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017, évi gazdálkodásának

teljesitéséről

Előterjesztő: Szentes Attila polgármester (írásos)

3. Tájékoztató a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséről

Előterjesztő: Schirling istván jegyző

A testületi ülésen való részvételére feltétlen számítok, esetleges távolmaradását szíveskedjék előre

jelezni.

Ságújfalu, 2018. május 16.

Szentes Attila

polgármester
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Sz.—íg ' Hahn, Kissharíyám és Karancsság Község Önkmmánymm KépviseHő-tesáüiiefreinek

TóthzTihamér

Tőzsér Dezső

Haj dara. Roland

Vidéki Attila

Dumyík József

ZMS. mágus 23, napján megtarmmt egymás—s ülíéséről

polgármester
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Tanácskozási ioggal ielen van
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