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I.

NAPIRENDI PONT

Sári László polgármester:
Nagyon nagy tisztelettel köszöntelek benneteket a mai közös testületi ülésünkön. Köszöntöm továbbá
a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit, valamint a Kerecsendi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökét Schönberger Csaba Jakob urat. Kérdezem, hogy mindenki kapott-e meghívót?
Rendben. A napirenddel kapcsolatban van-e más javaslat?
Román István képviselő:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Azt szeretném kérvényezni, hogy a közös testületi ülés után a
kerecsendi testület maradjon már, mert szeretnék pár szót szólni.
Sári László polgármester:
Rendben, akkor a közös testületi ülés napirendje maradhat, ahogyan a meghívóban is szerepel? Ki az,
aki ezzel egyetért?
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A képviselő testületek egyhangúan (9 igen szavazattal) elfogadták az ülés napirendjét.
Sári László polgármester:
Köszönöm szépen. Minden évben, legalább egyszer össze szoktunk ülni, hogy megbeszéljük a közös
hivatal működését. Ezzel kapcsolatban vagyunk itt a mai napon is. Kérdezem jegyző urat, hogy a
kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítése van-e?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Igen. Egy nagyon rövid kiegészítést szeretnék tenni a kiküldött anyaghoz. Kollégáim segítségével
részletesen megpróbáltuk összefoglalni az elmúlt időszak történéseit, problémáit, az elért
eredményeket és a jövőre vonatkozó terveket. Mindenekelőtt hadd mutassam be aljegyző asszonyt,
Dányiné Szórád Ibolya asszonyt, aki Lepres Elvira kolléganőmtől vette át az aljegyzői feladatokat és
teljes gőzzel végzi Demjénben az aljegyzői munkát. Kerecsenden is vannak változások. Csak a
demjénieknek kell bemutatnom Nagy Bence kollégámat, aki itt ül a jobbomon. Ő vette át Bálintné Gál
Anita kolléganőmtől a pénzügyi feladatokat, a jegyzőkönyv-vezetést és minden egyéb, a
pénzügyekhez kapcsolódó feladatot. Elnézést kérek Kati, téged illett volna előbb bemutatnom.
Bajzáthné Pozsgai Katalin kolléganőm pedig pénzügyi előadóként dolgozik ugyancsak. Elsősorban
Magyar Éva kolléganőmnek segít, aki az adóügyi feladatokat látja el, őt azért nem mutatom be, mert
már több, mint egy éve itt van. Kati segít a demjéni ellenőrzések lebonyolításában is, már jártak is kint
legalább két alkalommal és egyre több feladatot próbálunk meg ráhelyezni. Pályázatokkal
kapcsolatban, egyéb olyan ügyekkel, amelyek túlterheltséget okoznak a hivatalban.
A bemutatást követően egy hiánypótlást szeretnék tenni. A beszámoló 10. oldalán lemaradt a 2017-es
ügyiratforgalmi adat. Kérlek, legyetek szívesek beírni. 2017-ben a sorszámra iktatott ügyek száma
5646 volt, és a mellette lévő oszlopban lévő, alszámra iktatott ügyiratok száma pedig 5030.
Szeretném még kiemelni a beszámoló kapcsán, talán nem volt eléggé hangsúlyos a kiküldött
anyagban, hogy az új ASP rendszer, illetve bizonyos pályázatok rendkívül sok munkát és
leterheltséget jelentenek kollégáim és az én számomra is. Azt gondolom, hogy az ASP-vel nagyon jól
megbirkóztak elsősorban az adóügyi területen dolgozó kollégáim, de a pénzügyi területen és az
iratkezelésben is rendkívül nagy kihívást jelentett ez az új rendszer, és jelent még most is. Jelentős
többletmunkát jelent a korábbiakhoz képest az ilyen típusú feladatellátás.
A pályázatokkal kapcsolatban azt szeretném kiemelni, hogy a vis-maioros pályázatok, TOP-os
pályázatok, illetve a korábban elindult pályázatok elszámolásához, a beszámolók elkészítése rendkívül
körülményes. Szinte minden nap kapunk valamiféle hiánypótlást, tisztázó kérdést. Végeláthatatlan és
szinte kilátástalannak tűnő feladatterület ez. Nagyon nagy öröm az számomra, hogy ezen nehézségek
ellenére Demjénben sikerült a kerékpárutat hétvégén, ünnepélyesen átadni, bár még ezzel rengeteg
munka van hátra, de mindenképpen örömteli ez az esemény. Úgy tűnik, hogy a kerecsendi óvoda
udvarának felújításával kapcsolatos feladatok is sínen vannak. Remélhetőleg július 9-én elindulhat a
beruházás. A vis-maior pályázatokkal kapcsolatos elszámolásokban az új kolléganőm, Bajzáthné Kati
is besegített. Itt a legutóbbi elszámolást már ő készítette. Ez viszonylag egyszerűbb feladatterület volt
az elszámolásokat illetően. Az elmúlt időszakok hiánypótlásait sikeresen teljesítettük.
Szeretném kiemelni azt, hogy sok személyi változás volt az elmúlt időszakban. Erről a beszámolóban
írtam. Volt olyan kolléga, kolléganő, akivel sajnos nem találtuk meg a közös hangot, mert közösségi
szempontból jól beilleszkedett ugyan, de azt a feladatterületet, amit neki szántunk, nem tudta
megfelelően ellátni. Ezért tőle megváltam, erről írtam. Amit ennek kapcsán szeretnék kiemelni az az,
hogy az itt jelenlevő új kollégák nagyon jól beilleszkedtek, nagy teherbírásúak, mind a
feladatellátásban, mind a közösség életében nagyon aktívan részt vesznek. Nagyon szépen köszönöm
és hát természetesen a régi kollégáknak is nagyon köszönöm azt az óriási munkát, amit az elmúlt
időszakban végeztek. Szerintem meg kell előttük emelni a kalapot, mert nagyon szépen helytálltak a
sok, mindenféke képzés, új rendszer, új feladatok ellátása tekintetében. Ezúton is köszönöm nekik,
mivel a hétköznapokban nem nagyon szoktam köszöngetni, de talán ez a beszámoló arra is lehetőséget
kínál, hogy itt a nyílt színen ezt a köszönetet elmondjam.
Végül egy konkrét dologgal szeretnék még foglalkozni, amire ugyan utaltam a beszámolóban, de
feladatot ezzel kapcsolatban nem határoztam meg, holott jó lett volna. Ez a testületi ülések
jegyzőkönyveinek az elkészítése. Ahogy látjátok, az utóbbi időben több száz oldal jegyzőkönyv
készült a két településen. Ez óriási leterheltséget jelent a jegyzőkönyvet íróknak és a jegyzőkönyvet
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átnéző olvasónak, olvasóknak. Én azt szeretném majd javasolni és erre az SzMSz módosítása kapcsán
szeretném, ha mindkét helyen visszatérnénk, hogy fogadják azt el a képviselő-testületek, hogy úgy,
ahogyan az önkormányzati törvényben szabályozva van, a jegyzőkönyvek tartalmi jegyzőkönyvek
legyenek, tehát ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy minél részletesebb, szinte szó szerinti jegyzőkönyvek
készüljenek. Természetesen lehetőség van arra, hogy a képviselő külön kérje a felszólása előtt, hogy a
hozzászólása szó szerint kerüljön bele a jegyzőkönyvbe, de általánosságban maradnánk a tartalmi
jegyzőkönyv írása mellett. Ugyanakkor az SzMSz-ben rögzítenénk, hogy az ülésekről hangfelvétel
készül, és ha bármiféle vitás kérdés van, a hangfelvétel anyagából vissza lehet keresni, hogy mi is
hangzott el valójában. Ezt a következő üléseken, mindkét testület elé szeretném beterjeszteni. Ennyit
szerettem volna szóbeli kiegészítésként elmondani, és várjuk a kérdéseket kollégáimmal együtt, illetve
az észrevételeket a munkánkat illetően. Köszönöm szépen.
Sári László polgármester:
Köszönjük szépen. A kérdéseket és véleményeket megelőzvén én is szeretném megköszönni a magas
színvonalú munkát, ami itt zajlik. Az ASP rendszer nem egy egyszerű történet, sőt... Én azt gondolom,
hogy nyugodtan kilehet jelenteni, ismerve a mai körülményeket, hogy ilyen szintű bürokrácia soha
nem létezett az önkormányzatoknál. Ezeknek nyílván úgy megfelelni, hogy közben az ügyfelek
kiszolgálása is magas szintű maradjon, én azt gondolom, hogy nem kis kihívás. Mindez annak
tükrében, hogy a köztisztviselők bérének emeléséről szó sincs. Tehát én is csak megköszönni tudom a
munkát és a rengeteg türelmet a nagyszámú ügyfélforgalom, ügyszám kapcsán. Köszönöm szépen.
Van-e kérdés, észrevétel?
Román István képviselő:
Elolvastam a beszámolót. Pár dologgal szeretnék tisztában lenni. Mindjárt az első a működés kapcsán
a személyes és tárgyi feltételekkel kapcsolatos. Nem emlékszem, hogy szavaztunk volna, vagy
tájékoztatást kaptunk volna arról, hogy egy könyvelő cég van megbízva ezekkel a dolgokkal
kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy milyen összegbe került ez az Önkormányzatnak eddig.
Szeretném megkérdezni, hogy miért az aljegyző asszonyra van testálva elég sok feladat? Hiszen
Kerecsend esetében a jegyző úr sokkal jobban ismeri a helyi viszonyokat. A 2017. évi
közfoglalkoztatási programot átnéztem. A 16. sorban szerepel olyan, hogy a 8. osztály – felzárkóztató
képzés. Ezzel kapcsolatban meg szeretném jegyezni azt, hogy úgy tudom, hogy Kerecsenden működik
egy Tanoda, 28 milliós projektből. Akkor miért kellett még ezt nekünk 3,563 millió Ft-tal
kiegészíteni? Hátralékok kimutatása Kerecsenden. Hát igen. Ez az, ami szinte minden testületi ülésen
fölvetődik, köztük a talajterhelési díj. Erről egy alkalommal elmondtam a véleményem, illetve több
alkalommal is már. A legutóbbi határozattal kapcsolatban a jegyzőkönyvben nem úgy szerepel,
ahogyan én elmondtam azt a dolgot. A testületi ülésen azt mondtam, hogy a rendelet nem ismer olyat,
hogy 200 m3-ig nem kell talajterhelési díjat fizetni. Ilyen nincsen. A törvény ilyesmit nem ír elő.
Mindenképpen kell talajterhelési díjat fizetni. Lehetőség van arra, hogy egyénenként, személyenként a
helyzetet megvizsgálva lehetőségük legyen kedvezményes fizetésre, de nem arra, hogy 200 m3-ig nem
kell talajterhelési díjat fizetni. Hozzáteszem azt, ha ilyen lenne is, abban az esetben is a bevallás,
önbevallás szerűen megy. A talajterhelési kintlévőség több mint 31 millió Ft, a teljes kintlévőségünk
viszont több mint 46 millió Ft. Ez óriási összeg, nem tudom, hogy ez hogyan lesz behajtva. Ha jól
emlékszem, a múlt évben 9 millió Ft lett leírva két cégnek a felszámolása miatt, de nem sikerült
behajtani. Fel van ide írva, hogy elsősorban adóigazgatási területen előtérbe kell állítani az
ellenőrzéseket és a hatékonyabb adóbehajtást. Hát igen, valóban így van pontosan. Ezt meg kell
csinálni. Nagyon jól tudom azt, hogy amióta az új adósunk van, azóta nagyon lelkiismeretesen elvégzi
ezeket a munkákat. Viszont tudomásomra jutott olyan dolog is egyébként, hogy milliós tartozásokat
akarnak behajtani. Szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni azt, hogy hogyan történhetett az, hogy
valaki ilyen összeget halmoz föl? Mert pl. a talajterhelési díjnál 5 év az a határidő, ameddig be lehet
hajtani ezeket a kintlévőségeket. Szerintem, akkor valószínűleg ezekre is ez vonatkozna. Ezzel
kapcsolatban szeretném megkérdezni azt, hogy meg merjük-e nevezni végre a felelősöket? Merjük-e
őket felellőségre vonni? Vagy pedig hagyjuk őket, hogy továbbra is így működjön az Önkormányzat,
ahogy működik. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.
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Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Megpróbálok válaszolni, nem biztos, hogy mindenre fogok tudni. Lehet, hogy a kolléganőim jobban
tudnak segíteni ebben. A könyvelő cégről valóban nem kapott tájékoztatást a képviselő testület. Az én
feladatom az, hogy a hivatali feladatokat ellássam. Arról tájékoztattam a képviselő-testület tagjait,
hogy milyen nehézségbe ütközött a megfelelő gazdálkodási előadónak a megtalálása. Akit találtunk,
megfelelő végzettséggel, ő táppénzre került. A beszámolóban részletesen leírtam, hogy az ő helyére
talált gazdálkodási előadó nem felelt meg az elvárásoknak. Nem tudtunk találni olyan embert, aki
ezeket a feladatokat megfelelően ellátta volna. A határidős feladatok egyfolytában jöttek, a feladatokat
el kellett végezni, ezért választottuk ezt a megoldást, amit már más település is alkalmaz a megyében.
Nem emlékszem pontosan a megbízási díj összegére, írásban meg fogom adni a választ.
Hogy miért olyan sok az aljegyző feladata? Sok az aljegyző feladata, de a jegyző feladata is elég sok.
Azt beszéltük meg a korábbi aljegyző asszonnyal, hogy ezeket a feladatokat így osztjuk meg. Az új
aljegyzővel való beszélgetések alapján úgy gondoltuk, hogy ezek a feladatok nem haladják meg a
képességeit, erejét. Az, hogy a birtokvédelmi ügyeket ő intézi, az, hogy úgymond szakosodunk, nem
hátrány.
A felzárkóztató képzés és a tanoda nem ugyanaz a dolog. A Tanodának nem az a feladata, hogy a 7-8.
osztályt be nem fejezett felnőttek számára biztosítson lehetőséget a nyolc osztályos bizonyítvány
megszerzésére. Az 5. osztálytól a gimnáziumig, illetve szakiskoláig szól a tanodai program, hogy
segítsük a továbbtanulásukat, az iskolarendszerben való bennmaradásukat. A felzárkóztató képzést a
munkaügyi központ, illetve a járási hivatal foglalkoztatási osztálya szervezi központi forrásból. Ennek
a kiadási az Önkormányzatot egy fillér erejéig sem terhelték. Tehát ez az Önkormányzat számára
pénzügyi terhet nem jelentett. Munkaterhet nyilvánvalóan jelentett, hiszen nekünk kellett
megszervezni ezt a csapatot, ezt a feladatellátást. Ilyen szempontból jelent a számunkra plusz terhet. A
két dolgot nem lehet egybemosni.
A talajterhelési díjjal kapcsolatban van egy hatályos rendeletünk, ami abban le van írva, azt a
Kormányhivatal nem kifogásolta törvényességi szempontból. Ezzel kapcsolatban mást mondani én
nem tudok.
A behajtással kapcsolatban azt tudom elmondani, ahogyan azt képviselő úr is megjegyezte, ezen a
téren jelentős erőfeszítéseket tettek a kolléganőim, elsősorban Éva, illetve Demjénben Jutka. Az előző
hozzászólás ezt nem érintette. Ezt még egyszer csak meg tudom köszönni. Annyit szeretnék
hozzátenni, hogy a kimutatott hátralékban vannak olyan tartozások, amelyek felszámolás alatt lévő
cégek tartozásai. Tehát ezzel a 6 millió Ft-tal csökken a kimutatott hátralék. Én tudom, hogy ez nem
oldja meg a problémát, de egyrészt a gépjárműadó másrészt pedig a helyi iparűzési adó, ami jelentős
mértékben csökken ezáltal a táblázatban kimutatott adatokhoz képest. A talajterhelési díjról tudjuk,
hogy teljes mértékben irreális volt az 1 200 Ft/m3-es díj megállapítása, erre már utaltam a rendelet
kapcsán. Hogy meg merjük-e nevezni a felelősöket? Nem tudom, hogy miért való felelősséget kell
megnevezni? Majd képviselő úr megmondja, ha úgy gondolja. Köszönöm szépen.
Sári László polgármester:
Én annyit kérnék, miután jelen van az adós kolléganő és nem biztos, hogy sokszor lesz ilyen, hogy,
amiről napi szinten beszélgetünk, hogy egy-egy bevallás rögzítése a mostani rendszerben milyen
típusú munkát jelent, legyen szíves elmondani. Nem volt előre megbeszélve, de Éva, átadnám neked a
szót.
Magyar Éva adóügyi előadó:
Köszöntök mindenkit. Tehát 2018. március 5. óta kell dolgoznunk az új ASP adó programban.
Hozzáteszem, hogy nekem az előző rendszerrel is voltak problémáim. Nem szerettem azt a programot
sem. Az új ASP program egy országos, internet alapú rendszer. És bizony a Rácz úr féle építkezések
miatt sokszor nem tudtam dolgozni, mert nem volt internetünk. Gondolom, hogy, ahogy dolgozunk,
úgy változik majd a program is. De jelenleg így kell dolgoznunk, ezek tények. Egy helyi iparűzési
adófelrögzítése kb. 20-25 perc. Az iratkezelő rendszerrel együtt kell dolgozni. Oda kell figyelni.
Vannak olyan hibák is, amivel nem tudunk mit kezdeni. Nagy leterheltséget jelent.
Sári László polgármester:
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Köszönöm. Hát volt olyan is, amikor egy-egy felrögzítés nem 20 perc volt, hanem 45. Akkor volt
kifakadás. És akkor ilyenkor beszélgethetnénk az önkormányzati szférában dolgozók bérezéséről.
Jeleztem ezt már fent is, de nem akarták elhinni, hogy a járások létrehozatala után, hogyan lehet a
hivataloknál több feladat? Bea, te is el tudod mondani, hogy mi történt a napokban?
Kovácsné Békési Beatrix igazgatási előadó:
A Statisztikai Hivatallal volt egy esetünk. Amilyen adatot mi beküldtünk a KSH-nak, azzal szemben
teljesen más adatokat hoz a rendszer. És jött az üzenet, hogy mi írjuk át. De mi alapján írjuk át, ha
nálunk meg jók az adatok? Ezen morgolódtunk. Évi is beküldte ezeket az adatokat és akkor, azt
kapjuk, hogy nálunk nem stimmel, mi írjuk át.
Sári László polgármester:
Köszönöm. Ebből is látszik, hogy itt nem minden fekete és fehér.
Kovácsné Békési Beatrix igazgatási előadó:
Plusz nehézség, hogy az ASP nulláról indult. Nem volt semmi. Nem voltak partnerek, címek. Mindent
a nulláról kellett kezdeni, annak ellenére, hogy jegyző úr már októberben kérte, hogy kapjunk
segítséget az adatátemelésben. Aztán hirtelen pár napja megtörtént a migrálás, de annyira nem sikerült,
hogy van olyan lakos, akinek a neve 200 alkalommal szerepel a programban. Ennek a javítása is óriási
idő. A másik probléma, hogy az iratkezelő össze van kapcsolva az adó és gazdálkodási
szakrendszerekkel, és ezzel az adatmigrációval mindenkinek nagyon megnehezítették a munkáját.
Évának is Bencének is. Borzasztó ez így.
Sári László polgármester:
És akkor egy héten van kb. 1,5 nap, amikor zavartalanul lehet dolgozni, a többi napon pedig még az
ügyfelekkel kell foglalkozni.
Kovácsné Békési Beatrix igazgatási előadó:
Kerecsenden ez a helyzet, de most lesz majd Demjénben is az adatmigráció.
Sári László polgármester:
Van-e még kérdés, észrevétel?
Fodor Géza polgármester:
Én is csak megerősíteni tudom az elhangzottakat. Vért izzadnak a kollégák Demjénben is. Máshogy
kellett volna megoldani ezt talán. Én is köszönöm a munkájukat.
Sári László polgármester:
Ha nincs több kérdés, akkor kérem, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testületek egyhangúan (9 igen szavazat mellett) az alábbi határozatot fogadták el:
1/2018. (VI.26.) határozat
Kerecsend és Demjén Közsé Önkormányzatának Képviselőtestületei megtárgyalták a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló beszámolót és elfogadták azt.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: a beszámoló feladat meghatározása szerint

II.

NAPIRENDI PONT

Sári László polgármester:
Egyebekben van-e valakinek észrevétele, kérdése?
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Prokaj Milán alpolgármester:
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Elnézést kérek, nem ide kapcsolódik szervesen, de jegyző úr a
tanulmányi támogatás, aktualizálása, kiírása mostanában lenne esedékes.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Júliusra beszéltük meg, de köszönöm, hogy szóltál, intzézem.
Sári László polgármester:
Más javaslat? Ha nincs, akkor nagyon szépen megköszönöm mindenkinek a részvételt.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

kmf.

Sári László
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző

