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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Több alkalommal jeleztem, hogy az ASP rendszer bevezetése az eddigi tapasztalatok szerint 
többlet létszámot igényel. A pontos többletlétszámigényt jelenleg még felmérni nem tudjuk. Ami 
már most látható: 
A pénzügyön megszűnik az integrált rendszer működése. A kolléganőknek a kétszeres kettős 
könyvvitelben manuálisan kell kontírozniuk mind az elsődleges, mind a másodlagos könyvelési 
tételeket. A kötelezettségvállalást szintén manuálisan kell rögzíteni a két könyvelési rendszer-
ben. Minden számlát be kell iktatni (intézményi számlákat is!). Olyan tételeket is fel kell vinni 
kötelezettségbe, melyeket eddig nem kellett. Például kamatok, finanszírozás, készpénzfelvétel, 
átvezetések számlák között, segélyek stb. Olyan kötelezettségvállalást, melynek rendeletben 
nem jelenik meg az előirányzata nem lehet felvinni. Ezzel gyakorlatilag a teljes kifizetés is fen-
nakad. A bérkönyvelés lényegesen bonyolultabbá válik, az aktuális tételekre is külön kötelezett-
séget kell felvinni. A pénztárban is jelentős többletfeladatok jelennek meg, minden számlát ér-
keztetni kell. A pénztárban azonnal rögzíteni kell a beérkező számlákat (el sem tudjuk képzelni 
például az intézmények esetében). A térítési díjak beszedésénél az összevont bizonylat meg-
szűnik. A befizetés úgy fog működni, hogy jön az ügyfél, az ügyintéző kikeresi a listán a térítési 
díj összegét, beül az ASP rendszerbe, elkészíti a számítógépes bevételi bizonylatot, a számlát, 
majd az ügyféltől átvehető az összeg.  
A helyi adóban a változásokról már előző ülésen kiadott anyagban írtam. A határozatokat jog-
erősíteni kell. Külön folyamatban kell rögzíteni például egy kommunális adó bevallásnál az adó-
zót adataival, majd a bevallást, majd az előírást. A tértivevényt vissza kell érkeztetni az átvétel 
pontos dátumával. Ügyfél kérésére egy korábbi adat megtekintése rendkívül bonyolult, a lezárt 
iratot „irattárból” ki kell venni, dokumentálni kell a kivétel célját és vissza kell helyezni az irattár-
ba.  
Ami szigorodik: a bírságolás rendszere. Amennyiben az önkormányzat nem tudja feladni a havi 
jelentéseit, valamennyi intézmény beszámolója nem teljesítetté válik. Ebben az esetben intéz-
ményenként 100.000 Ft bírságra kell számítani.  
 
A reménytelen helyzet megoldásához kérek segítséget a Képviselő-testülettől. Egy fő létszámot 
kérek a Pénzügyi és Szolgáltatási csoportba. A dolgozó feladata lenne az iktatás és a bejövő 
számlák rögzítése, a pénztárba a térítési díjbefizetések segítése. A dolgozó betanulna az eset-
legesen megüresedő álláshelyen lévő munkafolyamatra.  
 
Többször elhangzott olyan kérdés, hogy más települések hogyan csinálják, akik már használják 
a rendszert. Az iktatórendszerről még nincs tapasztalat, mert mindenki most kezdi majd 
alkalmazi. A pénzügyi rendszert szóban szívesen elmondom, leírni nem akarom. Az a rendszer 
Rétságon nem elfogadható.   
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Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. december 07. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   dr. Varga Tibor 
                             jegyző 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(XII.15.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzői kérelemről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportnál egy fő középfo-
kú/felsőfokú pénzügyi végzettséggel rendelkező dolgozó felvételre kerüljön. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(XII.15.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzői kérelemről készített 
előterjesztést. 
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A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportnál egy fő kö-
zépfokú/felsőfokú pénzügyi végzettséggel rendelkező dolgozó felvételre kerüljön. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


