Jegyzőkönyv
Készült: Nagyszakácsi, Nemesdéd, Varászló, Vése Községi Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2020. február 17-én este 17.00 órai kezdettel a vései Művelődési Ház
tanácskozó termében (8721 Vése, Szabadság tér 8.) tartott együttes üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti íven szereplő személyek
Bertók László polgármester
Mint házigazda köszönti a megjelenteket a már hagyományosnak mondható együttes ülésen.
Boldog új évet kíván mindazoknak, akikkel ebben az évben még nem találkozott. Felkéri
Kövér István polgármestert, hogy az ülést ő vezesse, mert a meghívót is ő írta alá.
Kövér István polgármester
Köszönti a megjelenteket. Elöljáróban minden múlt év őszén megválasztott polgármesternek,
képviselőnek gratulál, és vállalt feladatukhoz sok sikert kíván az elkövetkezendő négy és fél
évben. Megállapítja, hogy Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
továbbá Nemesdéd, Varászló és Vése Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei teljes
létszámban képviseltetik magukat az ülésen. Így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megkérdezi, hogy a meghívóban közölt napirenden kívül van-e javaslat más napirend
tárgyalására. Más napirendi javaslat nem volt. A napirendeket a jelenlévők határozatilag az
alábbiak szerint fogadták el.
Nagyszakácsi község Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak alapján,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
1/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak
szerint az alábbi napirendeket tárgyalja:
1./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
3./ A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásbeli, szóbeli előterjesztés)
4./ Egyebek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér István polgármester

Nemesdéd község Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak alapján, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
1/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak szerint
az alábbi napirendeket tárgyalja:
1./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
3./ A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásbeli, szóbeli előterjesztés)
4./ Egyebek.
Határidő: azonnal
Felelős: Tompa Boldizsár polgármester
Varászló község Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak alapján, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
10/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak szerint
az alábbi napirendeket tárgyalja:
1./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
3./ A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásbeli, szóbeli előterjesztés)
4./ Egyebek.
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Határidő: azonnal
Felelős: Bata Gábor polgármester
Vése község Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak alapján, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
1/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak szerint az
alábbi napirendeket tárgyalja:
1./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
3./ A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásbeli, szóbeli előterjesztés)
4./ Egyebek.
Határidő: azonnal
Felelős: Bertók László polgármester
1./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről.
Kövér István polgármester
Máris kezdjük meg a munkát az első napirendi ponttal. Az előterjesztője jegyző úr. A
napirendet írásban megkapták a testületek tagjai. Elsőként megkérdezi jegyző urat, hogy
kíván-e kiegészítést, vagy további észrevételt tenni.
Ács Attila jegyző
Köszönti a képviselő-testületeket, amelyek összetételéről elmondható, hogy 80 %-ban a régi
tagok alkotják. Gratulál mindenkinek a választott funkciójához. Mindezek alapján a
jelenlévők zömének nem újdonság ez az együttes ülés. Az újonnan megválasztott
képviselőknek elmondja, hogy az év elején kerül megtartásra az az együttes ülés, ahol
nemcsak az előző év munkájáról szóló beszámolót vitatják meg a testületek, hanem pénzügyi
területen is döntések születnek.
A hivatali beszámoló az előző évek gyakorlatát követve készült. Első harmada az
adottságokról (erősségek, gyengesége), egyáltalán a működés feltételeiről, a második harmad
az önkormányzatokról, az utolsó harmad a tervekről, a belátható jövőről szól. Természetesen
a további napirendek is szervesen kapcsolódnak az előterjesztéshez. Mondhatni mindenmindennel összefüggésben van.
Külön kiegészítést nem kíván tenni, ha valamely területről részletesebb információt
szeretnének hallani arra megpróbál azonnal, vagy a későbbiekben válaszolni.
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Kövér István polgármester
Polgármester kollégáké, illetve a testületek tagjaié a szó.
Nagy Gábor képviselő
A beszámolóban olvasta, hogy az ASP rendszer nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
Ezért alkalmazunk külsős segítő munkatársat. Gondolom ez nem ingyen van. Ez mikortól
kezdődik, illetőleg mit takar, valamint mennyibe kerül?
Ács Attila jegyző
Ez a tavalyi évtől kezdődően van, a múlt évi együtets ülésen lett elfogadva, illetően ennek
kiadásvonzata be lett tervezve a múlt évi költségvetésbe. Kiadás oldaláról ez 1,5 millió
forintot jelentett. A pénzügyi beszámoló tárgyalásakor majd kitérek, hogy melyik soron
szerepel ennek a költségnek a kimutatása.
Nagy Gábor képviselő
Várható-e, hogy tőlünk valaki ezen a téren betanul, vagy hosszabb távon is számoljunk vele?
Ács Attila jegyző
Erről a harmadik napirendnél váltsunk szót, ahol a tervekről és a jövőről is szó lesz.
Nagy Gábor képviselő
Mit jelent az, hogy a nagybajomi konzorciumi pályázat fejtörést okozott?
Ács Attila jegyző
Nagybajom a gesztora a „szárnyaló közösségek” pályázatnak. Ennek keretében a mi
településeink is pályáztak rendezvényekre, és ehhez kapcsolódó eszközökre. A
kapcsolattartásra gondoltam itt leginkább. Minden héten más elvárás jött elő, a
kapcsolattartók személye folyamatosan változott. Valójában nem tudtuk, hogy kihez
forduljunk, és mik az elvárások. Ettől függetlenül Varászló és Vése teljes egészében
Nagyszakácsi nagyrészt elköltötte a pályázati forrását, Nemesdéd ebben az évben fogja
felhasználni.
Kövér István polgármester
Ha bármelyikünk tudta volna, amikor elindultunk ebben a „szárnyaló közösségben”, hogy
ebből ez lesz, akkor minden szó nélkül azt mondtuk volna……
Tompa Boldizsár polgármester
Bocsánat a Fábos Pisti polgármester tudta.
Kövér István polgármester
Hát igen, ő felállt és az első percben ott hagyott bennünket. Költségvetésileg ez nem érinti a
közös hivatalt, jegyző úr csak azt jelezte ezzel, hogy a hivatalnak volt munkája bőven ezzel a
pályázattal. Az elején 3,2 MFt forrást ígértek, a végére 2,2 MFt lett, de az is bruttó. Elég
érdekesen alakultak a dolgok.
Lehet, hogy azon a testületi ülésen nem voltál itt amikor a külsős pénzügyes alkalmazásáról
döntöttünk. Akkor mindenki örömmel fogadta ezt a lehetőséget. Sok a bizonytalansági
tényező a pénzügyi területen. A feladatfinanszírozás eléggé behatárolja a pénzek elköltésének
lehetőségét. Mi Nagyszakácsiban már korábban is foglalkoztattuk az illetőt, de Vésén is
ténykedett alkalmanként. A legfontosabb célunk ezzel a döntéssel az volt, hogy nehogy vissza
kelljen fizetnünk támogatásokat.
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Zsoldos Imre képviselő
Így volt.
Kövér István polgármester
Van-e még kérdés, vagy vélemény az előterjesztéshez?
A magam részéről mindig örülök ennek a napirendi pontnak. Egy korrekt, jó anyag van
mindenki előtt, amely tükröt ad a hivatal munkájáról. Az anyagban szereplő adatokkal
gyakorlatilag az év során nem foglalkozunk. Ilyenkor látjuk azokat összegezve. Ha egy év
múlva elővesszük akkor van egy összehasonlítási alapunk. Látva a határozatok számát
elmondható, hogy nem henyéltek a kollégák.
Ha nincs több kérdés, vélemény szavazásra bocsátom a napirendet.
Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének
elhangzását követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
2/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Nagyszakácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló jegyzői tájékoztatást és beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér István polgármester
Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének
elhangzását követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
2/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Nemesdéd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi munkájáról szóló jegyzői tájékoztatást és beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tompa Boldizsár polgármester
Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének
elhangzását követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
11/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Varászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi munkájáról szóló jegyzői tájékoztatást és beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bata Gábor polgármester
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Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének elhangzását
követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
2/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Vése Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi munkájáról szóló jegyzői tájékoztatást és beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bertók László polgármester
2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
Kövér István polgármester
Ez is egy írásos előterjesztés. A második napirend kapcsán kéri jegyző urat, hogy tegye meg
szóbeli kiegészítését.
Ács Attila jegyző
A napirend kapcsán leírtak tényadatok. Az éves beszámoló része az is, hogy a hivatal
pénzügyeiről beszámolunk. Ezek a számok majd az áprilisi zárszámadáskor szerepelni
fognak. Szerencsére sikerült az előirányzatokat tartanunk, és a tervezett költségkereteken
belül maradnunk. A bérkifizetések tekintetében emelkedés mutatkozik, de ennek megvan a
bevételi oldala is. Ennek a növekménynek az volt az oka, hogy a múlt évben két választás is
volt, melynek kapcsán a választási bizottságok tagjainak tiszteletdíjakat fizettünk ki.
A dologi kiadások a tervezett szinten alakultak, sőt némi pénzmaradvány is keletkezett. A
beszámoló utolsó oldalán a dologi kiadások részletezésre kerültek, melyből jelentős összeg az
Áfa. Technikai hátterünk rendben van, így fejlesztésre nem volt szükség.
Jelentős kiadási tételt képvisel az informatikai kiadások összessége, amely a jövőben még
inkább megkerülhetetlen lesz. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások során szerepel a
külsős pénzügyi munkatárs foglalkoztatásának kiadása. Ha van kérdés szívesen válaszolok.
Halászi Attiláné alpolgármester
Előző évi a pénzmaradvány eredeti előirányzatban 233.352 Ft volt, míg a módosított
3.377.950 Ft. Miért alakult ez így?
Bencze Dorottya pénzügyi munkatárs
Átkönyvelésre került a bérbe, és így lett jó a beszámoló.
Kövér István polgármester
Van-e még kérdés vagy vélemény az előterjesztéshez? Ha nincs érszerétel, kérdés akkor
szavazásra bocsátom a napirendet.
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Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének
elhangzását követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
3/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
54.826.149 Ft bevétel és 54.227.454 Ft kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a
képviselő-testület a személyi juttatásokat 38.738.085 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékot
7.450.091 Ft-ban, a dologi kiadásokat 8.039.278 Ft-ban, a fejlesztések, felújításokat 0 Ft-ban,
a pénzkészletet 598.695 Ft-ban hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér István polgármester
Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének
elhangzását követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
3/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 54.826.149 Ft bevétel és
54.227.454 Ft kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi
juttatásokat 38.738.085 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékot 7.450.091 Ft-ban, a dologi
kiadásokat 8.039.278 Ft-ban, a fejlesztések, felújításokat 0 Ft-ban, a pénzkészletet 598.695
Ft-ban hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Tompa Boldizsár polgármester
Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének
elhangzását követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
12/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
============================
Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 54.826.149 Ft bevétel és
54.227.454 Ft kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi
juttatásokat 38.738.085 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékot 7.450.091 Ft-ban, a dologi
kiadásokat 8.039.278 Ft-ban, a fejlesztések, felújításokat 0 Ft-ban, a pénzkészletet 598.695
Ft-ban hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Bata Gábor polgármester
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Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének elhangzását
követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
3/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 54.826.149 Ft bevétel és
54.227.454 Ft kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi
juttatásokat 38.738.085 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékot 7.450.091 Ft-ban, a dologi
kiadásokat 8.039.278 Ft-ban, a fejlesztések, felújításokat 0 Ft-ban, a pénzkészletet 598.695
Ft-ban hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Bertók László polgármester
3./ A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása.
Kövér István polgármester
Következik az ülés legizgalmasabb része. Ez is írásos anyag, jegyző úr az előterjesztő.
Ács Attila jegyző
A múlt évben kapott bérkorrekció ebben az évben be lett építve a hivatalok finanszírozásába.
Ez közel 6,3 MFt támogatási növekményt jelent. Az ülés előtt még osztottunk ki egy
előterjesztés kiegészítést. Erre azért volt szükség, mert az állami finanszírozás 109 ezer
forinttal megemelkedett. Gyakorlatilag ezzel az összeggel csökkentettük az önkormányzati
támogatás mértékét, amely természetesen nem jelent egy jelentős eltérést a korábban számolt
hozzájárulás mértékétől. A környékbeli hivatalokat fenntartó önkormányzatok is fizetnek
hozzájárulást a működéshez. Enélkül nem lennénk versenyképesek, Hogy hol, mennyit
fizetne be nem tudom, de a mértéke arányaiban hasonló lehet, mint nálunk.
A bérek tekintetében a tavaly megemelt bérekkel számoltunk. A bruttó bérek 210-260 eFt
között vannak. Ezen felül idén és jövőre jubileumi jutalmak kifizetésére is sor fog kerülni.
Ebben az évben kettő, jövőre négy. Ezek a kifizetések megnyomják az adott évi büdzsét.
Ebben az évben 2,5 MFt-tal, mely összeg megfizetése elkerülhetetlen, mivel törvény írja elő
annak kifizetését. Ha ezt a többletet leveszem, akkor megközelítően a múlt évi hozzájárulás
szintjén vagyunk. A magasabb összegű hozzájárulást a múlt évbe 10 főre emelt hivatali
létszám is generálja. Itt említem meg, hogy egy pénzügyes munkatársunk, Gőbölös Lászlóné
augusztus hónapban nyugdíjba vonul. Az ő pótlása sem lesz egyszerű dolog. Bízom benne,
hogy a testületek támogatni fogják a költségvetési tervezetben foglaltakat. Ha van kérdés,
észrevétel arra szívesen válaszolok.
Kövér István polgármester
Kérdések?
Bata Gábor polgármester
Újonnan megválasztott polgármesterként nem látja még teljesen át a dolgokat. Kérdése, hogy
„mire fizetünk be”?
Ács Attila jegyző
A közös hivatal működésére, bérre, járulékokra, dologi kiadásokra.
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Kövér István polgármester
Nyilván sok mindent lehetne másként is csinálni, de amikor elkezdtük ezt a közös munkát
akkor azt az utat választottuk, hogy az egyes településeinken fenntartjuk dolgozóinkat. Ennek
ára van. Ennek folytán minden önkormányzat egy kicsit mélyebben nyúl a zsebébe. De
mégsem olyan mélyen kell a zsebbe nyúlnunk. Megnéztem azokat a hivatalokat, ahol
egybevonták a működést és nincsen kirendeltségük. Ilyen például Mesztegnyő. Csak néha
kimegy egy-egy ember. A társ településeik itt is fizetnek hozzájárulást, méghozzá nem is
keveset. Tudomásul kell vennünk, hogy 7,25 hivatali létszámra kapunk csak normatívát és
tízen vagyunk. Ennek van bérvonzata. A megemelt normatíva semmire nem elég, csupán a
bérkompenzációra. A másik, hogy a dolgozóinkat meg kell becsülnünk. Ennek egyik útja, ha
megfizetjük őket. Sajnos így sem vonzók a vidéki hivatalok a jó munkaerők számára. Jó
esetben helyieket kell bevonnunk feltéve, ha akadnak ilyenek. Ezek ismeretében mindenkit
arra biztatok, hogy nyugodt lelkiismerettel fogadja el a hivatal költségvetését.
Ács Attila jegyző
Gondolkodjunk abba is, ha pénzügyest keresünk, annak adjunk egy szolgálati lakást. Ez
esetleg vonzó lehet az illető számára.
Kövér István polgármester
Van-e még kérdés, vélemény?
Bertók László polgármester
Szeretném megerősíteni az előterjesztésben lévő dolgokat. Kicsit úgy tűnhet, hogy a jegyző úr
próbálja magyarázni a bizonyítványát, hogy mi ennyi meg annyi. A költségvetések készítése
során azt szoktam figyelni, hogy vannak-e eltérések, és azok miből fakadnak. Ha innét, onnét
le is csipegetünk valamit, összességében nagyon keveset lehet megtakarítani. Azért meg nem
igazán szabad egy költségvetést felborítani, hogy 500 ezer vagy 1 millió forintot tudjunk
nyerni. Mehetnénk soronként végig, három órán keresztül, 50-100 ezer forintokat levéve, és a
végén 1 millió forintot nyernénk az 55 millióhoz képest.
Ács Attila jegyző
Próbáltam rávilágítani, hogy igyekszünk költséghatékonyan dolgozni, és csak a szükséges
kiadásokkal számoltunk, ugyan akkor igyekeztünk a munkaerőpiaci versenyképességünket is
megőrizni.
Kövér István polgármester
Több helyütt is elszoktam mondani, hogy milyen jól jártunk anno, hogy ez a négy település
összeállt. Szerintem mindenki korrekt módon áll a dolgokhoz. Mindenki befizeti a
hozzájárulását, a beszámolókban pedig pontos tájékoztatást adunk a kiadásainkról. Nem
védve a mundér becsületét, a leírtak valósak, nincs benne rejtett szám, vagy bármi olyan, amit
elhallgatnánk. Amit a kezdetekkor ígértünk azt igyekszünk teljesíteni is.
Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének
elhangzását követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
4/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 55.587.150 Ft bevétel és kiadás főösszeggel
fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatások előirányzatát
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40.138.000 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 7.249.150 Ft-ban, a dologi
kiadások előirányzatát 7.800.000 Ft-ban, a fejlesztések, felújítások előirányzatát 400.000 Ftban határozza meg. A képviselő-testület a közös hivatal 2020. évi pénzkészletét 598.695 Ftban, létszámát 10 fő köztisztviselőben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér István polgármester
Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének
elhangzását követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
4/2020. (II. 17.) Kt. számú határozat
===========================
Nemesdéd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetését 55.587.150 Ft bevétel és kiadás főösszeggel fogadja el. A
kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatások előirányzatát 40.138.000 Ft-ban, a
munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 7.249.150 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát
7.800.000 Ft-ban, a fejlesztések, felújítások előirányzatát 400.000 Ft-ban határozza meg. A
képviselő-testület a közös hivatal 2020. évi pénzkészletét 598.695 Ft-ban, létszámát 10 fő
köztisztviselőben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tompa Boldizsár polgármester
Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének
elhangzását követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
13/2020. (III. 17.) Kt. számú határozat
============================
Varászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetését 55.587.150 Ft bevétel és kiadás főösszeggel fogadja el. A
kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatások előirányzatát 40.138.000 Ft-ban, a
munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 7.249.150 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát
7.800.000 Ft-ban, a fejlesztések, felújítások előirányzatát 400.000 Ft-ban határozza meg. A
képviselő-testület a közös hivatal 2020. évi pénzkészletét 598.695 Ft-ban, létszámát 10 fő
köztisztviselőben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Bata Gábor polgármester
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének elhangzását
követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
4/2020. (I. 17.) Kt. számú határozat
============================
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Vése Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetését 55.587.150 Ft bevétel és kiadás főösszeggel fogadja el. A
kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatások előirányzatát 40.138.000 Ft-ban, a
munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 7.249.150 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát
7.800.000 Ft-ban, a fejlesztések, felújítások előirányzatát 400.000 Ft-ban határozza meg. A
képviselő-testület a közös hivatal 2020. évi pénzkészletét 598.695 Ft-ban, létszámát 10 fő
köztisztviselőben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Bertók László polgármester

4./ Egyebek.
Kövér István polgármester
Ha valakinek van egyéb felvetése, kérdése az most megteheti.
Zsoldos László alpolgármester
Mindig is szoktam szajkózni ezt az adóhátralékot, ezt az adóügyet. Varászlón „a sok szegény
embernek” van pénze autóval járni, de közel nyolcszázezer forint gépjárműadó tartozásuk
van. Ha én nem fizetném be az adót tuti, hogy a jövő héten levennék a kocsimról a
rendszámot. A kommunálisadót akár meg is szüntethetnénk, mert van 140 ezer forint éves
bevételünk, és közel egy millió forint a hátralék.
Kövér István polgármester
És mi lenne, ha a hulladékszállítási hátralékot is hoznánk! Csak nem nálunk van ez a
hátralékos nyilvántartás.
Zsoldos László alpolgármester
Valami megoldást kellene keresni. Terheljük az ingatanokra, vagy aki 15 éve nem fizet, annak
az ingatlanát birtokoljuk el. Nincs erre lehetőség?
Kövér István polgármester
De van, csak nem egyszerű.
Ács Attila jegyző
Azt kell mondjam, hogy az utóbbi időszakban egy kicsit javult az adómorál. A kintlévőségek
egy részét évek óta görgetjük maguk előtt. Sokféle megoldást keresünk és alkalmazunk a
beszedés tekintetében. A jövőben a NAV-tól is kérhetünk segítséget a behajtások
tekintetében. Ráadásul annyi az adminisztrációnk, hogy a valódi behajtásokra nem is jut
időnk. Sajnos adóvégrehajtás terén nagyon nehéz hathatósan ténykedni. A tartozást
felhalmozók jelentős hányada kispénzű, szegény ember. Nekik nincs letiltható jövedelmük
vagy foglalható vagyonuk. Én elrendelném, hogy akinek a nevén gépjármű adótartozás van,
és nem fizette meg azt, annak a nevén lévő minden autót kivonatnám a forgalomból.
Halászi Attiláné alpolgármester
És hogy sikerül ezt a nemesdédi autókereskedést nyomon követni?
Ács Attila jegyző
Közel száz autójuk fut nálunk gépjárműdóban. Őnáluk nagy disznóságok vannak, folyik
ellenük vizsgálat is.
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Kövér István polgármester
Két dolgot szoktam mondani. Ezt az országot a tisztességes és rendes emberek tartják fenn. A
kutyájukat is azok az emberek olttatják be, akikben van felelősségérzet. Sajnos az adót is ezek
fizetik be. Ez nem azt jelenti, hogy az illető szegény, csupán az illető nem akar fizetni. Gond a
törvényi szabályozás hiánya is. Úgy szoktam fogalmazni „nincs rend”.
A mási nagy gond a külföldiek ingatlanszerzése. Nemcsak az adóbefizetés elmaradásában
jelentkezik gondként. Tudok olyan nagyszakácsi ingatlant mutatni, amit tíz éve megvettek, az
építményadóját évek óta kiközöljük, az illetőt a címén meg sem találjuk. Mit kezdesz vele?
Tompa Boldizsár polgármester
Nem a napirendekhez tartozó problémát vetnék fel. Iskola ügyről van szó. Igazgató úrral már
beszéltem ez ügyben. Sűrűn keresnek meg atrocitások kapcsán. Ennek során elhangzott olyan
észrevétel is, hogy a szülők majd egymással kibékülnek. Sok esetben a szülők között
önbíráskodássá fajul el a helyzet. Meg kellene előznünk, hogy ezek a dolgok nem menjenek
ilyen irányba. Már szó van arról is, hogy az iskolákba biztonsági őröket foglalkoztatnának és
kamerákat telepítenek. Azt is hallottam, hogy szünet alatt is vannak verekedések, mert nem
volt az udvaron tanári felügyelet. Ezek a nagyobbak jóval erősebbek, mint a kicsik. Addig
amíg nem lesz baj, nem lesz probléma …..
Az a baj, hogy a szülők nem békülnek ki. Évekkel ezelőtt is voltak csoportok, akik
önbíráskodással akartak lerendezni dolgokat. Ott sem történt az ügyben semmi. Amíg nincs
baj …., de ha baj lesz, akkor nagy is lehet. Ez senkinek nem hiányzik. Vagy a szülőt kell
behívatni, és tisztázni velük a problémát, - ami az igazgató úr feladata lenne.
A buszon régebben volt egy közmunkásunk, aki felügyelt a gyerekekre. A buszsofőr ezt nem
tudja kezelni. Ha a gyerekek közül valamelyik súlyos sérülést szenvedne, akkor
kapaszkodhatunk. Médiahír senkinek nem hiányzik. Felkérem az igazgató urat, hogy ezt
gondolja át, valami közös nevezőt találjunk ki. Én magam is bevállalom, de ne hajtsuk a
fejünket a homokba, addig amíg nincs baj.
Tehát nem az a megoldás igazgató úr, hogy a szülők majd kibékülnek. Mert esténként
egymást rángatják, esetleg a gyereket orvoshoz kell vinni, mert vérzik a feje.
Pappné Kovás Andrea alpolgármester, pedagógus
Úgy gondolod, hogy mi a szülőknek azt mondtuk, hogy béküljenek ki és ezzel el van intézve?
Tompa Boldizsár polgármester
Nem azt mondtam.
Pappné Kovás Andrea alpolgármester, pedagógus
Így értettem.
Tompa Boldizsár polgármester
A buszra találjunk ki valami. A magamrészétről is bevállalok dolgokat. Az a fontos, hogy
lássák a gyerekek, hogy a buszon nem azt csinálnak, amit akarnak.
Nagy Gábor képviselő, iskolaigazgató
Nem tudom melyik esetre gondolsz. Egy buszos esetnél bejött a szülő – az, akinek a gyereke
elkövette az atrocitást. Sérelmezte, hogy hazafelé egy szülő az ő gyerekét támadja. Ezzel nem
tudunk mit kezdeni. Ha leszáll a buszról a gyerek, hogy ott egymással ki mit csinál. Hazáig
nem tudjuk elkísérni a gyereket. Elkísérjük a buszra.
Iskolabuszunk gyakorlatilag nincsen, amire esetleg kísérőt érdemes lenne feltenni. A busz,
amivel jönnek túlzsúfolt.
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Tompa Boldizsár polgármester
Ezt cáfolnom kell. Középről jól szemmel lehet tartani a buszon utazókat. Azért jeleztem ezt a
problémát, mert a mi gyerekeink járnak ide. A gyerekek és a szüleik is problémásak.
Kövér István polgármester
Ez egy borzasztó nehéz kérdés, és ez csak romlani fog. Amikor a gyerek neki mer menni az
iskolában a pedagógusnak, vagy az iskolában a szülő megüti a tanárt, netán megkéselik. Ezek
lejönnek a híradásokból. Ebben az kérdéskörben nektek le kell ülnötök. Mindig a szülőkön
múlik minden.
Kötetlen beszélgetés folyik az esetekről végső konklúzióként az a javaslat körvonalazódott,
hogy írásos megkeresések történjenek a felettes hatóságok és rendvédelmi szervek felé.
Nagy Gábor képviselő, iskolaigazgató
Elvileg a rendőrőrs állományában iskolarendőri feladatokat ellátó személy is van.
Kövér István polgármester
Karácsony végén elmaradt egy kis leülés, beszélgetés. Kifogjuk találni, hogy ebben az évben
is egyszer hasonlóan, mint az előző években összejöjjünk és egy kicsit beszélgessünk.

További felvetés a nyilvános ülés keretében nem hangzott el, ezért Kövér István polgármester
megköszönte a megjelenést és a nyilvános együttes ülést bezárta.

K.m.ft.

Kövér István
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polgármester
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polgármester

Bertók László
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Ács Attila
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