Jegyzőkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Bodrogolaszi Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, Hercegkút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének, Komlóska Község Önkormányzat Képviselő-testületének,
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 27.-én 17:00
órakor a Hercegkút, Kossuth utca 7. szám alatt (Művelődési Ház) megtartott nyílt
együttes képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye: 3958 Hercegkút, Kossuth utca 7.
Jelen vannak:
Bodrogolaszi képviselőtestülete részéről: Kovács József polgármester,
alpolgármester, Andrássy Lászlóné, Braun István, Gergely András képviselők;

Fedor

Levente

Hercegkút képviselőtestülete részéről: Rák József polgármester, Rák Tamás alpolgármester, Götz
István, Hoffmann Imre, Naár Ferenc képviselők;
Komlóska képviselőtestülete részéről: Haluska Szilvia polgármester, Gergely
alpolgármester, Golenya Attiláné, Gromóczki Zsuzsanna, Matisz Zsolt képviselők;

Tibor

Olaszliszka képviselőtestülete részéről: Kerekes Attila polgármester, Bertáné Batta Magdolna
alpolgármester, Fekete János, Kovalik Miklós, Kőváry Sándor, Mikita József képviselők
- Hiányzik: Holykó Lászlóné képviselő;
Sárazsadány képviselőtestülete részéről: Ender László polgármester, Hermann Zoltánné, Kormány
Mihályné, Lukács József képviselők
- Hiányzik: Janik Kálmán alpolgármester
Meghívottak, tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Stumpf Enikő jegyző
dr. Séra Róbert aljegyző
Magyar Dóra jegyzői referens
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
A jegyzőkönyv az együttes képviselő-testületi ülés Sárazsadány Község Önkormányzat
képviselő-testületének ülésére vonatkozó részét tartalmazza.

Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök Mindenkit - a
Hercegkút Község Művelődési Ház épületében megtartandó - az 5 település nyilvános Közös
Önkormányzati Hivatalának együttes képviselő-testületi ülésén. Külön tisztelettel köszöntöm
polgármester kollégáimat: Rák József urat, Hercegkút polgármesterét; Haluska Szilviát, Komlóska
polgármester asszonyát; Kerekes Attila urat, Olaszliszka polgármesterét és nem utolsó sorban
köszöntöm Ender László urat, Sárazsadány polgármesterét. Továbbá köszöntöm a Közös
Önkormányzati Hivatalunk vezetőjét dr. Stumpf Enikő jegyző asszonyt, dr. Séra Róbert aljegyző
urat és Magyar Dóra jegyzői referenst. Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket és urakat és
köszöntöm a Közös Önkormányzati Hivatal jelenlévő munkatársait és természetesen köszöntök
Mindenkit, aki jelenlétével megtiszteli a mai tanácskozásunkat. Az ülést megnyitom. A közös
önkormányzati ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül.
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Megkérem a Közös Önkormányzati Hivatal polgármestereit, hogy az ülésén jelenlévőknek
mutassák be az őszi önkormányzati választáson - a településükön - megválasztott új képviselő
testületi tagokat.
Köszönöm.

Kerekes Attila Olaszliszka polgármestere: A jelenléti ívből megállapítom, hogy Olaszliszka Község
Önkormányzata képviselő testülete határozatképes, így a tanácskozást megnyitom. Javaslatot
teszek a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.
JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK
Tárgy:
1. Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi munkájáról

Előadó:
dr. Stumpf Enikő
jegyző

2. Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kovács József
polgármester

3. Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének elfogadása

Kovács József
polgármester

4. Egyebek
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot.

KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLTAL
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2019. évi munkájáról

Előadó:
dr. Stumpf Enikő
jegyző

2. Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kovács József
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3. Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
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Kovács József
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4. Egyebek
1.

Napirendi pont: Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
Előadó: dr. Stumpf Enikő jegyző

Dr. Stumpf Enikő jegyző: A szöveges értékelést a képviselő-testület tagjai megkapták, az előző
évekhez hasonló szerkezetben, tematikában készült el a 2019. évi munkáról szóló beszámoló. A
beszámoló kötelezettséget a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény írja elő, tehát ennek teszünk most eleget. A kiküldött szöveges beszámoló minden aktuális
dolgot tartalmaz, ami a közös hivatalokat érintette 2019. évben.
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A beszámoló kötelezettségemben kiemelem, hogy az előző évben nagy volt a fluktuáció a közös
hivatal életében. 2018. évben hat fő cserélődött nyugdíjazás, illetve gyermekvállalás miatt, és ennek
jelentős áthúzódó hatása volt a 2019-es évre. 2019. évben is négy személy mozgott tulajdonképpen.
Hárman gyermekvállalás miatt, igaz közülük egy fő (Szandra) visszajött dolgozni a nyolc hónapos
baba mellől, illetve egy fő nyugdíjazásra került. Továbbra is azt gondolom, hogy a közös hivatal
életében a legnagyobb kihívás ennek a kezelése, illetve az új kollégák betanítása, a kellő rutin
megszerzése az egyes munkafolyamatokban.
A beszámolóban is kiemeltük, hogy a 2019-es év mellett egy másik nagy teher, a választási
feladatok megoldása volt - így teljesen akár új kollégák mellett is - de én azt gondolom, hogy
sikerült ezt megoldani, a kollégák a választási folyamat kapcsán talán egy kicsit jobban össze is
csiszolódtak. Dórinak, a jegyzői referensnek ez volt az első, de ő is nagy segítséget nyújtott már,
illetve próbáltunk minél több embert bevonni, hiszen ez egy nagy volumenű feladat volt.
A másik nagy fejtörés az elektronikus igazgatásra történő átállás, amivel minden nap küzdünk.
Úgy érezzük, hogy két lépést teszünk előre és hármat hátra. Jó példa erre a Magyar Posta lépése,
hogy most már nem lehet díjhiteles szolgáltatással továbbítani postai küldeményt. Visszatérünk a
hagyományoshoz, mert nem érjük el a forgalmat, holott tudjuk, hogy pont ez volt a cél, hogy az
elektronikus küldés kerüljön túlsúlyba. Sajnos ezekkel a problémákkal nap, mint nap küzdünk,
illetve a kormányhivatali kapcsolattartásnál is, hogy most melyik aláírás jó. Lassan már
kölcsönvesszük a polgármester urak, hölgyek személyi igazolványát ahhoz, hogy boldogulni
tudjunk. Azt gondolom, hogy ebben minden kolléga partner, és mindenki a legjobb tudása szerint
próbálja kivenni a részét a munkából és igyekszik megoldani a feladatokat.
Ezen a fórumon is szeretném megköszönni mindenekelőtt a közös hivatali kollégáknak a
segítségét és munkát, természetesen köszönöm a képviselőtestületeknek az együttműködését,
hiszen látjuk, hogy az államigazgatósági hatósági munka mellett azért a közös hivatal munkáját
érinti az a másik nagy feladat, ami az önkormányzati döntések végrehajtása, hiszen a tavalyi évben
az öt településen összesen 94 testületi ülés volt, melyhez kapcsolódóan több száz döntés és
végrehajtása született, ezzel együtt még ott van a nemzetiségek ügyeinek a kezelése, - ez nem
mehet másképpen, mint az önkormányzati képviselőkkel, polgármesterekkel leghatékonyabb
együttműködés keretében, még ha azt el is kell mondanom, hogy az önkormányzati választást
követően egyrészt kicserélődtek a képviselőtestületek tagjai is, nagyon sok újszerű dolog van, és
természetesen azt gondolom, hogy sokáig fog tartani az a folyamat, amíg az előző időszakok
döntéseinek a hátterét, illetve azoknak a hatását ugye megismerik a képviselők, hiszen az újabb
döntések meghozatala az megint csak ránk vár és egy nagy feladat lesz majd a következő
időszakban a költségvetéssel párhuzamosan a következő öt évre szóló gazdasági programoknak az
elfogadása, ezzel együtt az új célkitűzéseknek a meghatározása. Én ebben mindenképpen kérem a
képviselő-testületek tagjainak együttműködését és a polgármester urak támogatását.
Köszönöm szépen, én ennyivel kívántam az írásos előterjesztést kiegészíteni, és ha bármilyen
kérdés, észrevétel van, azt kérem, hogy tegyék meg és vagy én, vagy a kollégáim igyekszünk
válaszolni.

Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Köszönöm szépen Jegyző Asszonynak a beszámoló szóbeli
kiegészítését. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a napirendi ponthoz, mert azt
közösen tárgyalnánk meg, és utána testületenként fogadnánk el a beszámolót.
A magam részéről annyit szeretnék elmondani, hogy mérhetetlenül sok feladat van a Közös
Hivatalban, amit nap-nap után, határidőre végre kell hajtani. Jegyző Asszony erőn felül teljesít minden perc, pillanat, akár tudjuk, hogy szombat-vasárnap is jön az e-mail, érkeznek az
információk, és megtesz annak érdekében mindent, hogy a közös hivatal jól tudjon működni. Azok
a számok, amik le vannak írva a beszámolóban, azok önmagukért beszélnek. Ezeket a számokat ha
percekre, órákra lebontjuk, kiderül, hogy nincs egy lyukas óra sem, mindenki teljes mértékben le
van terhelve a közös hivatalokban. Ennek megfelelően úgy gondolom, hogy az a munka, amit
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Önök elvégeznek, az csak megbecsülést és köszönetet érdemel. A magam részéről ennyit szerettem
volna elmondani, és kérem, hogy ha kérdés, észrevétel van a beszámolóhoz, azt tegyék meg.
Amennyiben nincs, testületenként szavazásra bocsájtom.
Kerekes Attila Olaszliszka polgármestere: Kérdezem Olaszliszka Község Önkormányzat képviselőtestületét, hogy elfogadja-e a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
szóló beszámolót? Aki egyetért a beszámolóval, az kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2020. (I.27.) határozata:
Beszámoló Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi munkájáról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi)
Felelős:
jegyző
Határidő:
folyamatos

2.

Napirendi pont: Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Kovács József polgármester

Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Mint, ahogy a beszámolóban is Jegyző Asszony pontosan
leírt mindent, szinte azt kiegészíteni nem is nagyon lehet. A beszámolók mindig a múltat tükrözik,
tulajdonképpen látszik a bevétel-kiadási oldalon, hogy az eredeti előirányzat 74.247.760,- Ft-ról
indult, a módosított előirányzat 81.884.683,- Ft, és a teljesítés 2019. december 31.-én 82.897.610,- Ftal fejeztük be. Természetesen ennek a különbözetnek van szóbeli kiegészítése, melyre felkérem a
Jegyző Asszonyt, hogy azt tegye meg.

Dr. Stumpf Enikő jegyző: A tavalyi évhez kapcsolódóan emlékeztetnék mindenkit arra, hogy
ilyenkor az együttes ülésen, amikor a 2019. évi költségvetést tárgyaltuk, akkor egy nagy tétel
szerepelt benne, az úgynevezett bérkiegyenlítő alapba benyújtott pályázatnak az előirányzata,
melyet 9.680.000,- Ft összegben pályáztunk meg és kapott meg a Közös Önkormányzati
Hivatalunk a székhely településen keresztül, tehát a tavalyi évben a költségvetési törvény tett
lehetővé egy olyan döntést, hogy az illetményalap megemelésre kerüljön a sok-sok éven át
38.650,- Ft-ról 46.380,- Ft-ra és ennek a bérkiegyenlítő alapnak a terhére tudtuk megvalósítani ezt a
közel 20 %-os béremelést a közös hivatali dolgozók esetében egyöntetűen, tehát ez a támogatás
beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe, és ami pedig még előirányzatként sem szerepelt, az a
két választási eljárásnak a bevételi és kiadási oldala. A helyi önkormányzati képviselők
választásának a költségeire a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal az öt településre
összesen 3.879.000,- Ft összeget kapott állami támogatásként, amivel tételesen el kellett számolni,
ez megvalósult, illetve az EP választásnak a költségvetése 2.049.275, Ft volt, ennek a nagy része a
személyi juttatások előirányzata, a választási bizottsági tagok tiszteletdíja, ehhez kapcsolódó
járulékok, a választási tagoknak a juttatását ezen keresztül finanszírozza a Nemzeti Választási
Iroda és ehhez kapcsolódik egy minimális dologi kiadás, ami a választási eljáráshoz kapcsolódó
kiadásokra fordítódott. Tulajdonképpen ezekkel a tételekkel került módosításra a közös hivatal
2019. évi költségvetése, illetve a garantált illetmény emelésére kapott év közbeni támogatással. A
2019. évi költségvetés önkormányzati hozzájárulással került elfogadásra, 8.212.000,- Ft összeggel
4

lett tervezve és havi arányos finanszírozással kerültek átutalásra a közös hivatal számlájára.
Elmondhatjuk, hogy valamennyi önkormányzat határidőre teljesítette a befizetést, de
természetesen látjuk, hogy van egy maradvány összeg, ami abból adódott, hogy év közben voltak
személyi változások (szülési szabadság, nyugdíjba menés). Abban az esetben, ha helyettük nem a
következő hónap első napjától lett felvéve az új dolgozó, ott egy kisebb összegű bérmaradvány
keletkezett.
A székhely önkormányzat finanszírozásából visszautalásra kell, hogy kerüljön az 1 millió Ft-os
összeg, ami betervezésre kerül, tehát így javasolnánk elfogadásra a 2019. évi zárást. Elmondhatjuk,
hogy legnagyobb kiadás a munkabér és a járulékai, valamint kevés összeg a dologi kiadás.
Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Köszönöm szépen Jegyző Asszonynak a kiegészítést.
Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, testületenként szavazásra
bocsájtom.

Kerekes Attila Olaszliszka polgármestere: Köszönjük szépen! Kérdés, észrevétel van-e a második
napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom. Olaszliszka Község Önkormányzat
képviselő- testülete, 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
7/2020. (I.27.) határozata:
Tájékoztató Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásártól 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 2020. évi költségvetésének
elfogadása
Előadó: Kovács József polgármester

Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: A képviselő tagok az írásos anyagot megkapták, ennek
megfelelően át tudták azt tanulmányozni. Van egy költségvetési tervezet, és van maga a 2020. évi
költségvetés, amit költségvetési szinten 76.760.188,- Ft bevételi oldallal, és 76.760.188,- Ft kiadási
oldallal tervezünk, összesen 16 fő hivatali dolgozó alkalmazásával. Ebben is látszik, mint a
beszámolóban, hogy - a munkabér és járulékai mellett - kevés olyan összeg van, ami a
működtetésre szolgál, de itt is megkérem Jegyző Asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Január második hetében előkerült már a polgármester úr egyeztetése a
2020. évi költségvetéssel kapcsolatban. A költségvetési törvény ismeretében, illetve a települési
létszámadatok ismeretében kiszámításra került, illetve addigra már a Magyar Államkincstár által
is közölve lett az elismert hivatali létszám. Azt el kell mondani, hogy a bérkiegyenlítő alapon
keresztül pályázott 9 millió Ft összeg szerencsés módon az idei költségvetési törvény rendelkezései
alapján
már a normatívába beépül, tehát nem kell külön pályázatot benyújtani az
önkormányzatnak erre az összegre, tehát így a tavalyi 55 millió Ft-os normatívához képest most az
idén 65.618.000,- Ft-os állami normatívával tudunk tervezni.
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Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Köszönöm szépen Jegyző asszonynak a kiegészítést. Mint
ahogy a Jegyző Asszony elmondta, ez a béremelés, amit bérkompenzációként, majd béremelésként
tudtunk realizálni, az benne maradt, nyilván az önkormányzatoknak van egy hozzájárulása, de
mondhatom azt a Bodrogolaszi Önkormányzat nevében, hogy szívesen tesszük, hiszen ahhoz,
hogy az önkormányzatok jól és naprakészen működni tudjanak, ahhoz jól működő közös
önkormányzati hivatalnak kell lenni. Tehát szükséges az, hogy az ott foglalkoztatottak olyan
szinten legyenek megfizetve, hogy a versenyszférába ne menjenek el, ne hagyjanak itt bennünket,
hiszen pótolhatatlan szakemberekről van szó. Az önkormányzat világa teljesen más, mint a
vállalkozás világa, külön rendszer szerint működik és mint ahogy Jegyző Asszony is elmondta, ez
az új elektronikus rendszer szerint bizony nem kis feladat a közös hivatal minden egyes
munkatársának.
Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, testületenként szavazásra
bocsájtom.

Kerekes Attila Olaszliszka polgármestere: Kérem Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselőtestületét, 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
8/2020. (I.27.) határozata: Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
jóváhagyásáról
A Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozzák meg.
I. (1) A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási főösszege
76.760.188 Ft
A Hivatal kiadási címrendje:
Működési kiadások
Személyi juttatások
61.983.160 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok
10.724.553 Ft
Dologi kiadások
3.031.388 Ft
Finanszírozás visszafizetése
1.021.087 Ft
II. (1) A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszege 76.760.188 Ft
(2) A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi címrendje:
Működési bevételek 76.760.188 Ft
III. A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2020. január 1-től 46.380 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
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4. Napirendi pont: Egyebek
Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: Egyebek napirendi pontra valakinek van-e kérdése,
észrevétele? Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy akinek van kérdése, vagy
észrevétele, az tegye meg. Megadom a szót Jegyző Asszonynak.

Dr. Stumpf Enikő jegyző: A képviselők képzésével kapcsolatban a tájékoztatást még december
hónapban valamennyi testületi ülésen megtettük, megkaptátok hozzá az írott anyagot, hogy
milyen web oldalon lehet bejelentkezni. A mai napon a Kormányhivatal küldött egy emlékeztetőt,
jelezve – nem ránk vonatkozóan, hanem általánosságban – hogy többen még nem tettek eleget,
ugyanis mi sajnos nem látjuk, kik jelentkeztek be a képzésbe. Csak emlékeztetőül, 2020. február
29.-ig kell eleget tenni a távoktatásos képzésben való részvételnek. Erre hívnám fel a figyelmet,
illetve a vagyonnyilatkozatokat várnánk vissza 2020. január 31-ig.

Kovács József Bodrogolaszi polgármestere: A magam részéről szeretném megköszönni a Képviselőtestületeknek az aktív munkát, hiszen nagyon fontos olyan döntést hoztunk, ami a Közös Hivatal
működését biztosítja.

Kerekes Attila Olaszliszka polgármestere: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom 18,00 órakor.

K.m.f.

Kerekes Attila
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző
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