JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes, Csombárd, Bodrog és Várda Községek Önkormányzatai Képviselőtestületeinek 2017. február 9-én 17 órai kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban
megtartott együttes nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

Hetes Község Önkormányzata
Török Tiborné
polgármester
Pavelka Béla
alpolgármester
Laczóné Hardi Márta
képviselő
Éhl Fülöp
képviselő
Király Lászlóné
képviselő
Kurjancsek Zoltán
képviselő
Csombárd Községi Önkormányzat
Sótonyi György
polgármester
Balázs Józsefné
képviselő
Lukács Béla
képviselő
Bodrog Község Önkormányzata
Erdei Norbert
polgármester
Szentgróti József
alpolgármester
Bodó Ferenc
képviselő
Madarász Dezső
képviselő
Várda Községi Önkormányzat
Varga András
polgármester
Üst Attila
alpolgármester
Bek Józsefné
képviselő
Tóth György
képviselő

Török Tiborné polgármester
Köszöntöm a megjelenteket, köszöntöm a Hetesi Közös Önkormányzati hivatal jegyzőjét dr.
Lukács Zoltánt és a hivatal dolgozóit. Megállapítom, hogy Hetes Község Önkormányzatának
képviselő-testületéből a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van. A Képviselő-testülete határozatképes.
Bodrog község Önkormányzatának képviselő-testületéből a megválasztott 5 főből 4 fő jelen
van. A képviselő-testület határozatképes.
Csombárd Községi Önkormányzat képviselő-testületéből a megválasztott 5 főből 3 fő jelen van.
A képviselő-testület határozatképes.
Várda Községi Önkormányzat képviselő-testületéből a megválasztott 5 főből 4 fő jelen van. A
képviselő-testület határozatképes.
Az együttes ülést megnyitom
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Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalják meg a Képviselő-testületek.
Kérdezem, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.
Mivel más javaslat nem érkezett, ezért kérem, hogy határozzanak a testületek a napirendi
pontról.
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
20/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017.
február hó 9. napján megtartott együttes ülésen a következő napirendeket fogja
tárgyalni:
1. Előterjesztés a Hetesi Közös
költségvetésének elfogadására.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

2. Beszámoló a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi tevékenységről
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban
résztvevő képviselők száma: 3 fő
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017.
február hó 9. napján megtartott együttes ülésen a következő napirendeket fogja
tárgyalni:
1. Előterjesztés a Hetesi Közös
költségvetésének elfogadására.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

2. Beszámoló a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi tevékenységről
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Sótonyi György polgármester
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Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről döntéshozatalban
résztvevő képviselők száma: 4 fő.
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
14/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2017. február hó 9. napján megtartott együttes ülésen a következő napirendeket
fogja tárgyalni:
1. Előterjesztés a Hetesi Közös
költségvetésének elfogadására.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

2. Beszámoló a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi tevékenységről
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Erdei Norbert polgármester
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma: 4 fő
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017.
február hó 9. napján megtartott együttes ülésen a következő napirendeket fogja
tárgyalni:
1. Előterjesztés a Hetesi Közös
költségvetésének elfogadására.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

2. Beszámoló a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi tevékenységről
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Varga András polgármester
1.)

Előterjesztés a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
elfogadására
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

Török Tiborné polgármester
Az intézményfenntartó önkormányzatok sokkal nehezebb helyzetben vannak azoknál, akiknél
nincs intézmény. Nemrég volt Hetes önkormányzatának testületi ülése, melyen nehéz döntések
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születtek, ám ezeket meg kell tennünk annak érdekében, hogy a költségvetésünk egyensúlyban
legyen.
A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a polgármesterekkel már megismertük,
hiszen az előzetes egyeztetések már megtörténtek. Kérem, jegyző urat, az előterjesztés
ismertetésére.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Tisztelettel köszöntöm a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések
polgármestereit, alpolgármestereit, képviselőit és a hivatal jelen lévő dolgozóit. A tervezet a
tavalyi évhez képest kevesebb bevétellel és kiadással számol, ez abból adódik, hogy a tavalyi
évben Bodrogon időközi polgármester választás lebonyolítására került sor, illetve októberben
országos népszavazásra. Ezen feladatokra kapott támogatások növelték a hivatal bevételeit és
kiadását is. Megemlíteném, hogy a választási bizottsági tagoknak kifizetett tiszteletdíjak is
szerepeltek a tavalyi évi költségvetésben. A jelenlegi tervezet 9 fő köztisztviselővel számol,
mivel Turcsek Éva pénzügyi ügyintézőnek 2016. december 30. napjával felmentéssel megszűnt
a közszolgálati jogviszonya. A hivatal a feladatait ugyanakkor 8 fő köztisztviselővel látja el,
mert Jónásné Kiss Anett Fanni 2016 szeptembere óta táppénzen van, gyermeket vár. Az
önkormányzati hozzájárulások mértékében változások nem történtek, ennek oka, hogy a kieső
dolgozó esetében megmaradt bérköltséget bérfejlesztésre szeretnénk fordítani. A jelenlegi
helyzet ugyanis tarthatatlan, a garantált bérminimumra való kiegészítés a hivatal esetében 4
dolgozót érintett. Szinte mindenhol többet keresnek már és a dolgozóinkat meg kell becsülni.
Török Tiborné polgármester
Nem tudom, hogy a jelenlegi helyzet hosszú távon tartható-e. A hivatali dolgozók fel sem
kelnek az íróasztal mellől, mert olyan sok feladat van. Hatáskörök átkerültek ugyan a járáshoz,
azonban az adminisztrációs feladataink jelentős mértékben nőttek. Jónásné Kiss Anett Fanni
dolgozó táppénzen van, az ő feladatait teljes egészében a jegyző úr vette át, így ő jelenleg most
2 ember munkáját is ellátja. Az a legnagyobb baj, hogy a szűkös anyagi lehetőségeink miatt
nincs lehetőség új dolgozó kinevezésére. Turcsek Éva pénzügyi ügyintézőnk nyugdíjba ment,
és ez egy akkut probléma, mivel a hivatal nemcsak a települések pénzügyeit intézi, hanem
idetartozik az óvodai társulás, v alamint az Ezüstjuhar Szociális Otthon és a bölcsőde ügyeinek
intézése is. Nem tudom, hogy a hivatali létszám elegendő lesz-e. A hivatal állami támogatása
egy forinttal sem nőtt, ugyanakkor a kötelező béremelést végre kellett hajtani 2017. január 1.vel. Kérdezem, ezt ki fogja nekünk kifizetni. Ígéretek vannak persze, de azokkal sokra nem
megyünk, mert csak a költségvetési törvényből tudunk kiindulni. A járulékcsökkentés csak
elhanyagolható mértékben érinti a költségvetést. Ha nem változtatnak a finanszírozáson, akkor
abból előbb-utóbb nagy baj lesz, mert a kis hivatalokba nem lehet majd munkaerőt találni. Az
új ASP rendszer bevezetése rendkívül sok időt vesz el a munkatársaktól, mivel a rendszer
sokkal rosszabb annál, mint amit korábban használtunk. A hivatal által felkínált pénzekért
egyáltalán nem jönnek el dolgozni, mert a magánszférában vagy az államigazgatás megyei
szintjén ennek a bérnek a kétszeresét keresik meg.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Varga András polgármester
A polgármesterek a hivatal költségvetését már előzetesen véleményezték, mert együtt leültünk
és megbeszéltük. Ha nem kell többet adni a tavalyi hozzájáruláshoz képest annak csak örülni
tudunk. A legfőbb dolognak a bérrendezés kérdését tartom. A hivatali dolgozók a munkájukkal,
teljesítményükkel maximálisan rászolgáltak arra, hogy elismerjék és elismerjük a munkájukat.
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Ezt a Kormány nem teszi meg, ezért erről nekünk kell gondoskodnunk. Arcpirítóan alacsony
bérek vannak a hivatalban és erre most külön figyelmet kell fordítani. A dolgozók bérét
rendezni kell, ezért a hivatal 2017. évi költségvetése részünkről teljes mértékben támogatható.
Török Tiborné polgármester
Teljes mértékben egyetértek Varga András polgármester úrral. Tájékoztatnám a képviselőket,
hogy van olyan hivatali dolgozó, akinek a bére a tavalyi évben 132.000,-Ft volt, úgy hogy már
el volt térítve.
Kérném továbbá a testületeket, hogy a hozzájárulást a hivatal költségvetéséhez a társulási
megállapodásban foglalt ütemezésben utalják át.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett Török Tiborné polgármester szavazásra
bocsájtja az előterjesztést:
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat
mellett és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
21/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hetesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 43.799 e Ft bevételi és 43.799 e Ft
kiadási főösszeggel állapítja meg.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
Csombárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban
résztvevő képviselők száma: 3 fő
Csombárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
14/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hetesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 43.799 e Ft bevételi és 43.799 e Ft
kiadási főösszeggel állapítja meg.
Felelős: Sótonyi György polgármester
Határidő: Értelem szerint
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről döntéshozatalban
résztvevő képviselők száma: 4 fő.
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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15/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hetesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 43.799 e Ft bevételi és 43.799 e Ft
kiadási főösszeggel állapítja meg.
Felelős: Erdei Norbert polgármester
Határidő: Értelem szerint
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma: 4 fő
Várda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
23/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hetesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetését 43.799 e Ft bevételi és 43.799 e Ft kiadási
főösszeggel állapítja meg.
Felelős: Varga András polgármester
Határidő: Értelem szerint
2.

Beszámoló a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi tevékenységről
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

Török Tiborné polgármester
Felkérem jegyző urat a beszámoló ismertetésére.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A beszámoló első pontja a személyi állománnyal foglalkozik, ahogy korábban mondtam
Turcsek Éva nyugdíjba ment, míg Jónásné Kiss Anett Fanni gyermeket vár, így jelenleg 8
köztisztviselővel látjuk el a feladatainkat. A képzéseknél részletesen bemutattam, hogy ki
milyen képzésen vett részt. A szabadságolási ütemtervnek megfelelően a szabadságolások
ütemezettek. Szinte mindenkinek maradt szabadsága a tavalyi évről, ami áthozott. Osztott
munkakörökkel dolgozik a hivatal, sok esetben nem megoldott a helyettesítés, szociális
ügyintézőnk is csak egy van, így nehéz a szabadságokat kivenni, hiszen nem tudja átvenni a
munkáját senki.
A hivatal felújítása a tavalyi évben teljeskörűen megtörtént és pályázatból új számítógépeket is
beszereztünk, melynek eredményeképpen a hivatali infrastruktúra kiválónak mondható és úgy
gondolom, hogy irigylésre méltó.
A beszámolóban feltüntettem néhány adatot a képviselő- testületekkel való munkával és az
ügyiratforgalommal kapcsolatosan, melyek jól szemléltetik a hivatalban folyó munkát. Az
anyakönyvi ügyeket továbbra is az EAK rendszeren keresztül kell ellátnunk.
Végül megszeretném köszönni a településeknek a hivatal működéséhez biztosított anyagi
hozzájárulást, valamint a kollégáimnak is szeretném megköszönni a segítséget, amit ennek a
beszámolónak az elkészítéséhez nyújtottak.
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Török Tiborné polgármester
Köszönöm a szóbeli kiegészítést. A beszámoló elkészítésében a hivatal valamennyi dolgozója
részt vett és adatot szolgáltatott a szakterületére vonatkozóan. Igényesen összeállított munka.
A beszámoló tartalmazza a jegyző adóztatási tevékenységével összefüggő feladatait és ezzel
kapcsolatban is köszönjük a tájékoztatást.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett Török Tiborné polgármester szavazásra
bocsájtja az előterjesztést:
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
22/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hetesi
Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról adott beszámolót elfogadja.

Közös

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: értelem szerint
Csombárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban
résztvevő képviselők száma: 3 fő
Csombárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
15/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hetesi
Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról adott beszámolót elfogadja

Közös

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: értelem szerint
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről döntéshozatalban
résztvevő képviselők száma: 4 fő
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
16/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hetesi
Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról adott beszámolót elfogadja.
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: értelem szerint
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Közös

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma: 4 fő
Várda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
24/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hetesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi munkájáról adott beszámolót elfogadja.
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: értelem szerint
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az
együttes ülést bezárja.
Kmf.

Török Tiborné
polgármester

Erdei Norbert
polgármester

Sótonyi György
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző
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Varga András
polgármester

