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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt hónapokban igen sokat beszéltünk az ASP rendszer bevezetéséről. A rendszer isme-
rete nélkül is igen sok aggály merült fel. Információinkat olyan kollégáktól szereztük, akik már 
„küzdöttek” az ASP-vel. 2017. év vége felé a felkészítők elkezdődtek. A Pénzügyi és Szolgálta-
tási Csoportban dolgozó két kolléganő felvetette, hogy az új rendszert nem értik. Egy kolléganő 
közölte, hogy az új rendszer mellett nem tudja vállalni a felelősséget a munkájáért, kora miatt 
már nem kívánja megtanulni az ASP több szakrendszerét. A többi kolléganő is szenved. Jelen-
leg egy banki kivonat feldolgozása történt meg. A tegnapi továbbképzésen dicséretet kaptak 
munkatársaink, mert az újak közül még senkinek nem sikerült egy kivonatot sem végleg befe-
jezni.  A továbbképzésen elhangzott az is, hogy megyében igen sok pénzügyes állt fel a rend-
szer miatt, sőt, az oktatók közül is ketten más munkahelyet kerestek. Nagyon sok a rendszerhi-
ba. Sok fortélyra az ügyintézőknek saját maguknak kell rájönniük. A 2017. évben indulóknak (ők 
még kevesen voltak) a Magyar Államkincstár dolgozói a helyszínen tudtak segítséget nyújtani. 
2018. évben a sok belépő miatt ez a lehetőség kizárt.  
 
Kolléganő döntését nagyon sajnáljuk. Bejelentését követően keresni kezdtünk olyan személyt, 
aki költségvetési könyvelési gyakorlattal rendelkezik, ismeri az ASP programot. Sikerült egy főt 
találnunk, aki közgazdász végzettséggel rendelkezik, mérlegképes könyvelő. Az elmúlt egy év-
ben ASP rendszerben könyvelt. A leendő kolléga úgy tudná vállalni a munkát, hogy kb. április 
közepén (legkésőbb május elején) tudna jönni dolgozni. Addig pedig megbízásos jogviszonyban 
vállalná a kollégáink betanítását az új rendszerre. Az információ még nagyon friss, arra nem volt 
alkalom, hogy pénzügyi részekről beszéljünk a jelölttel. Jövő héten a személyes találkozás al-
kalmával tudjuk megismerni igényét.  A folyamatos munkavégzés érdekében kérem, hogy a 
megüresedő álláshely bérét feloldani szíveskedjenek. Kérem továbbá a párhuzamos foglalkoz-
tatás engedélyezését. A megbízási szerződés tervezetét a Vis major bizottsággal egyeztetnénk.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2018. február 15. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                     dr. Varga Tibor 
                                                                                                                             jegyző 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalan pár-
huzamos foglalkoztatás engedélyezése tárgyában készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a működés folyamatos biztosítása érdekében támogatja a Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoportnál egy álláshelyen párhuzamos foglalkoztatást. A megüresedő állás he-
lyet a Képviselő-testület nem zárolja. 
 
A leendő dolgozóval kötendő megbízási szerződést a Vis major bizottsággal egyeztetni kell. A 
kinevezés pontos időpontjáról a Képviselő-testület tájékoztatást kér.  
 
 
Határidő: 2018. március 12., majd folyamatos 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


