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E l ő t e r j e s z t é s  

 

A Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2015. 

április 27.–i együttes ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) 

bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a testületeknek a hivatal tevékenységéről.  

A jogszabályi előírásnak eleget téve a következők szerint terjesztem be a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. 

A Képviselő-testületek a közös hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyalásakor a 

beszámolót elfogadták, külön feladatot nem szabtak meg. Még a 2012. évi beszámoló 

tárgyalásakor került meghatározásra, hogy megfontolás tárgyává kell tenni az adóügyi 

dolgozók anyagi érdekeltségére vonatkozó rendelet megalkotását. A rendelet megalkotására 

2015-ben sor került. 

 

Személyi feltételek: 

 

A feladatfinanszírozás kedvező változása következtében a hivatal képviselő-testületek által 

engedélyezett létszáma 14 fő volt, így lehetőség nyílt a munkaköri feladatok áttekintésére, a 

munkaterhek arányosítására. A két új dolgozó pénzügyi munkakörbe került felvételre, a 

szükséges ismeretek elsajátítása folyamatban van, mivel egyikük sem rendelkezett a 

szükséges pénzügyi ismeretekkel. Megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező 

személyt a többszöri hirdetés ellenére sem tudtunk felvenni, ezért a pénzügyi munka vitelében 

a múlt évben is fennakadások voltak. 

 

Munkatársaink közül 2014-ben 7 fő rendelkezett felsőfokú, 7 fő középiskolai iskolai 

végzettséggel. Dolgozóink – 2 fő kivételével - rendelkeznek a számukra előírt közigazgatási 

szakvizsgával, illetve alap és ügykezelői vizsgával. Az új dolgozók esetében az alapvizsgára 

illetve szakvizsgára kötelezés megtörtént. Mérlegképes könyvelői képesítéssel 4 fő, 

anyakönyvi szakvizsgával 3 fő rendelkezik. A köztisztviselők képzése, továbbképzése a 

közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet alapján 

történik. Az egyéni képzési tervek alapján kerül összeállításra az éves továbbképzési terv, 

mely meghatározott időszakra szól. A jelenlegi továbbképzési ciklus a 2014. január 1-től 

2017. december 31-ig terjed, ezen időszak alatt a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek 

128, a középfokú végzettségűeknek 64 tanulmányi pontot kell teljesíteniük.  
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A továbbképzés költségét a közös hivatalnak kell biztosítania, annak összege a köztisztviselői 

illetményalap 73 %-a személyenként és évente. A képzések terén problémát jelent, hogy 

nincsenek vagy nehezen elérhetők a gyakorlati munkához kapcsolódó akkreditált képzések. 

 

A korrupció megelőzése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása céljából a 

köztisztviselők meghatározott körének vagyonnyilatkozatot kell tennie. 

 

A köztisztviselőkkel szembeni elvárások érvényre juttatása érdekében a képviselő-testületek 

jóváhagyták az etikai szabályzatot, azt a közös hivatal köztisztviselői megismerték. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2014. évben helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizte a 

szociális, a gyermekjóléti valamint a gyámügyi feladatok ellátását. A vizsgálat hiányosságot 

nem állapított meg, mindössze a határozatok indokolásának tartalmi kiegészítésére tett 

javaslatot. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek 2014 évben is biztosítottak voltak.  A székhely 

településen az irodák továbbra is zsúfoltak, melyet az újabb dolgozók felvétele csak tovább 

fokozott. 

 

Az ügyintézők mindegyike rendelkezik internet hozzáféréssel, megfelelő számítástechnikai 

eszközökkel. Az adatszolgáltatás, statisztikai jelentések, különféle adatbázisok feltöltése, az 

anyakönyvi ügyintézés, népesség-nyilvántartás, költségvetés, költségvetési beszámolók, 

negyedéves jelentések, az állami adóhatóság felé az adóbevallás, pénzügyi utalások a 

számlavezető pénzintézetünkön keresztül, a hivatalok közötti levelezés jelentős része is 

elektronikusan történik.  

 

A hatályos joganyag gyakori változásának figyelemmel kísérése továbbra is biztosított a 

hálózatban elérhető Opten használatával. Szoftver-üzemeltetésre megfelelő képzettséggel 

rendelkező szakembert kapcsolt munkakörben alkalmazunk a hivatalban, egyéb jellegű 

probléma esetén az iLX RootNet Kft. szakemberei végzik a hibaelhárítást. 

 

2014. évi választások: 

 

2014. a választások éve volt. Az országgyűlési képviselői, az Európa Parlamenti illetve a 

helyhatósági választások jelentő többlet terhet jelentettek a hivatal személyi állományának. A 

választások előkészítése, a helyi választási bizottságok, a szavazatszámláló bizottságok 

megválasztása, a tárgyi feltételek biztosítása illetve a névjegyzékek vezetése, a választási 

eredmények informatikai rögzítése az állandó feladatok mellett szinte egész évi folyamatos 

munkát jelentett, melyből a hivatal minden dolgozója kivette a részét. 

 

A helyi választási bizottságok, a szavazatszámláló bizottságok illetve a helyi választási iroda 

jó munkáját dicséri, hogy a három településen lebonyolított választások törvényességét senki 

sem kérdőjelezte meg, jogorvoslati eljárásra nem került sor. 
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Testületi munka segítése: 

 

Mindhárom települési önkormányzat megtartotta kötelező közmeghallgatásos ülését, illetve 

az évi legalább 6 testületi ülést meghaladóan tartottak nyilvános, illetve zárt üléseket. A 

testületi döntések száma az alábbiak szerint alakult: 

 

 Ülések száma Rendeletek száma Határozatok száma 

 

Segesd 27 30 190 

   

Ötvöskónyi 23 25 144 

   

Beleg 23 25 142 

   

A képviselő-testületi és bizottsági ülésekről a jegyzőkönyvek határidőben elkészültek. Az 

ülésekre készült előterjesztéséket, az ülések jegyzőkönyveit és a rendeleteket a települések 

honlapján is elérhetővé tettük. A honlap karbantartását megbízási szerződéssel láttatjuk el, a 

képviselő-testület munkájáról készült dokumentumokat folyamatosan frissítjük és az 

érdeklődők számára elérhetővé tesszük.  

A testületi anyagokat Segesden és Ötvöskónyiban elektronikus úton adjuk át a testületi 

tagoknak, Belegben papír alapon. Ezek az előterjesztések biztosítják a képviselők számára a 

döntéshozatalhoz szükséges információkat és tájékoztatást adnak az érdeklődőknek a 

testületekben folyó munkáról. A helyi önkormányzati rendeletekkel kapcsolatban 2014. évben 

törvényességi észrevétel nem volt.  

 

A nemzetiségi önkormányzatok működése folyamatos volt, mindhárom településen 

megtartásra kerültek az ülések, volt közmeghallgatásos ülés is. A választásokat követően 

mindhárom településen közmeghallgatásos ülésen adtunk tájékoztatást a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvényről. Előző évi működésüket az alábbiak szerint 

mutatom be:  

 

 Ülések száma Határozatok száma  

 

Segesd 8 33    

 

Ötvöskónyi 6 30    

 

Beleg 6 25    

 

A bizottságok előkészítő, véleményező, koordináló munkáját az alábbi táblázattal mutatom 

be: 

 

 Ülések száma Határozatok száma 

Segesd   

 Pénzügyi és Szociális Bizottság 9 70 

  

 Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 10 40  

 

Ötvöskónyi   
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 Pénzügyi és Szociális Bizottság 7 20 

  

Beleg   

 Pénzügyi Bizottság 6 13 

 Szociális Bizottság 1 5 

  

Beleg községben a helyhatósági választásokat követően az alakuló ülésen a testület a 

Pénzügyi Bizottság helyett Szociális Bizottság létrehozásáról döntött. 

 

A kötelező közszolgáltatások megszervezése mindhárom községben teljes. Az ivóvízellátásra 

kötött üzemeltetési szerződés Beleg és Ötvöskónyi községekben lejárt, az új üzemeltetési 

szerződéshez vagyonértékelésre volt szükség, melyet elvégeztettünk.  

 

Iktatás, irattározás: 

 

Az iratkezelési-, iktatási-, irattározási-, postázási feladatokat 1 fő ügykezelő végzi. Az 

ügykezelő továbbítja a képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyveit, ellátja a 

postázási feladatokat. Az iktatás elektronikus módon történik, az iktatóprogram tanúsított, 

teljes körű minősítéssel rendelkezik. Az iratkezelésnek ez a módszere gyorsítja az iratok 

iktatását, a hatósági statisztikai feladatok ellátását. Az irattározás a jegyző által kiadott, a 

kormányhivatal és a levéltár által is jóváhagyott iratkezelési szabályzat alapján történik. A 

2014. évi ügyiratforgalmat az 1. melléklettel mutatom be.  

 

Népesség-nyilvántartás: 

 

A népesség-nyilvántartás gépi nyilvántartás, a „helyi vizául regiszter” rendszer formájában 

történik, mely nem ingyenesen biztosított szolgáltatás a hivatal részére. A 2013. évi 

hatáskörváltozás némi bizonytalanságot eredményezett az ügyintézésben, jelenleg 

párhuzamosan, tehát az okmányirodákban és a közös hivatalban is intézhetők az 

adatváltozással kapcsolatos ügyek. A nyilvántartás egyik fontos eleme az adatvédelem, 

melyet a nyilvántartást kezelő ügyintéző a jogszabályok alapján biztosít. A nyilvántartásból 

adatot kiadni kizárólag a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével van lehetőség. 

 

Anyakönyvi igazgatás: 

 

Az anyakönyvi események nyilvántartása, regisztrálása az Anyakönyvi Szolgáltató 

Alrendszerben történik. Szolgáltatásait az vehet, aki rendelkezik az ehhez szükséges 

felhasználói jogosultsággal, azonosító kártyával. A korábbi gyakorlattal szemben 2014-ben 

megszűnt az anyakönyvi események papír alapú anyakönyvekben való rögzítése, helyét az 

elektronikus nyilvántartás vette át. 

Az anyakönyvvezetői jogosultsággal rendelkező köztisztviselők az ASZA rendszer 

működtetésén túlmenően több hétvégén házasságkötési eljárás ünnepélyes lebonyolításában 

vettek részt. 

Az anyakönyvi igazgatási feladatok többsége továbbra is Segesden jelentkezik, 

Ötvöskónyiban viszont egyre növekszik a házasságkötések száma, köszönhetően a hivatali 

helyiségen kívül megtartott szertartásoknak. Gondot jelent a 2015. évben történő 

nyugdíjazások miatt a megfelelő anyakönyvvezetői létszám biztosítása, mivel a három 

településen mindössze egy anyakönyvi szakvizsgával rendelkező köztisztviselő marad, 

szabadságolását szinte lehetetlen megoldani.  
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Az anyakönyvi bejegyzések száma: 

 

 Halotti anyakönyvbe Házassági anyakönyvbe Születési anyakönyvbe 

 

Segesd 28 5 --- 

Ötvöskónyi 1 10 --- 

Beleg 1 1 --- 

 

Gazdálkodási feladatok: 
 

A 2014-es évben egyik településünk sem részesült működőképességet fenntartó 

támogatásban. Tekintettel arra, hogy Ötvöskónyi nem volt részese az adósság-

konszolidációnak, a múlt évben lehetősége nyílt önrész nélküli támogatási igény benyújtására 

kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéshez. A támogatási 

igény alapján megtörtént az orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése. Az új könyvelési 

program (Eper) bevezetése, elsajátítása, a szükséges kapcsolódó munkák elvégzése 

következtében a szükségesnél kevesebb figyelem jutott az önkormányzatok kötelező 

feladataira kapott állami támogatások időarányos felhasználására, tekintettel arra, hogy az 

egyes állami támogatások esetében az önkormányzati törvény felhasználási kötöttséget ír elő. 

Segesd és Ötvöskónyi vonatkozásában ez nem jelentett problémát, azonban Beleg esetében 

indokolt lett volna az év végén működőképességet szolgáló támogatás igénylése. Beleg 

esetében gondot okozott az is, hogy a Művelődési Ház felújításához felvett támogatást 

megelőlegező hitel visszafizetését a szerződésben megjelölt időpontig, december 31.-ig nem 

tudtuk visszafizetni, mivel a beruházást központi ellenőrzésre is kijelölték és a megítélt 

támogatás MVH részéről történő kiutalása késett. 

 

A gazdálkodás szabályszerű vitelének feltételei a közös hivatalban adottak. 

 

Gyermekvédelmi feladatok: 
 

Az előző évben is jelentős feladatot rótt a hivatalra a gyermekvédelmi munka. A 

hatáskörváltozás következtében ezen a területen csökkent ugyan a leterheltség, ám jogsegély 

keretében továbbra is munkatársaink végzik a környezettanulmányok, vagyonleltárak 

felvételét. A gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban külön előterjesztés készült, 

ezért azt a közös hivatali munkáról szóló beszámolóban külön nem kívánom részletezni. 

 

Szociális igazgatás: 
 

Amint azt az 1. melléklet is mutatja, továbbra is az egyik legnagyobb munkát jelentő feladat. 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének csökkenése, a támogatott kör szűkítése 

következtében továbbra is tapasztaljuk a család felbomlását, a lakóhely változtatását. Az 

önkormányzati rendeletek mindhárom településen előírják a támogatás feltételeként a 

gondozott lakókörnyezet biztosítását, melyet az ellátás megállapítása előtt 

környezettanulmány felvételével ellenőrzünk. Tapasztalataink e téren kedvezőek. 
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Adóigazgatás:  

 

Az alábbiak szerint mutatom be a 2014-es településenkénti adatokat: 

 

 

S E G E S D 

2014. év 

 

Adónem Nyitó 

hátralék 

Folyó évi 

terhelés 

Elszámolt 

befizetés 

Záró 

hátralék 

 

Építményadó 

 

 

3.181.500,- 

 

15.853.250,- 
 

14.638.832,- 

 

3.647.418,- 

(Agrokov  Kft 

1.630.000,-) 

 

Magánszemélyek 

kommunális adója 

 

 

8.141.905,- 

 

10.835.424,- 
 

3.526.210,- 

 

8.492.995,- 

 

Vállalkozók 

kommunális adója 

 

 

144.311,- 

 

 
 

2.000,- 

 

16.311,- 

 

 

Helyi iparűzési adó 

 

 

12.347.048,- 

 

 
 

55.574.661,- 

 

4.137.041,- 

(Agrokov Kft 

2.018.550,-) 

 

Földbérbeadásból 

származó jövedelem 

 

 

101,- 

  

- 

 

101,- 

 

Gépjárműadó 

 

 

9.700.443,- 

 

10.926.596,- 
 

13.288.674,- 

 

7.445.616,- 

(Segesdi Kft 

1.381.075,-) 

 

Késedelmi pótlék 

 

 

11.079.292,- 

  

706.856,- 

 

10.749.129,- 

(Horker Kft 

3.552.001,-) 

 

Az Agrokov Kft 2015-re átnyúló fizetési részletfizetési kedvezményt kapott, míg a Horker Kft 

felszámolása még nem fejeződött be. 
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Ö T V Ö S K Ó N Y I  
2014. év 

 

Adónem Nyitó 

hátralék 

Folyó évi 

terhelés 

Elszámolt 

befizetés 

Záró hátralék 

 

Magánszemélyek 

kommunális adója 

 

 

4.982.722,- 

 

7.273.125,- 

 

 

6.625.000,- 

 

5.384.653,- 

 

Helyi iparűzési adó 

 

 

458.967,- 

 

 
 

3.339.208,- 

 

574.459,- 

 

Földbérbeadásból 

származó jövedelem 

 

 

1,- 

 

 
 

- 

 

1,- 

 

Gépjárműadó 

 

 

4.598.249,- 

 

2.804.779,- 
 

2.756.606,- 

 

4.505.836,- 

(Pánczél E-T. 

2.689.014,-) 

 

Késedelmi pótlék 

 

 

4.257.977,- 

 

 
 

342.028,- 

 

4.311.277,- 

(Pánczél E-T 

1.504.470,-) 

 

A Páncél E. T. Kft tartozásából 2015 évben elévülés miatt törlésre került 2.146.398 Ft. 

gépjárműadó, illetve 318.968 Ft. késedelmi pótlék.  

 

 

B E L E G  
2014. év 

 

Adónem Nyitó 

hátralék 

Folyó évi 

terhelés 

Elszámolt 

befizetés 

Záró 

hátralék 

 

Magánszemélyek 

kommunális adója 

 

3.187.219,- 

 

3.409.820,- 

 

2.905.619,- 

 

3.687.631,- 

 

Helyi iparűzési adó 

 

878.584,- 

 

- 

 

2.355.034,- 

 

1.090.050,- 

(Somogy 

Erdeiért Kft 

811.800,-) 

 

Földbérbeadásból 

származó jövedelem 

 

62,- 

 

 

 

- 

 

62.- 
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Gépjárműadó 

 

 

1.624.036,- 

 

1.640.061,- 

 

1.724.403,- 

 

1.815.772,- 

 

Késedelmi pótlék 

 

1.209.696,- 

 

 

 

126.798,- 

 

1.329.167,- 

(Somogy 

Erdeiért Kft 

246.612,-) 

 

A Somogy Erdeiért Kft. felszámolás alatt áll, a felszámolási eljárás még nem fejeződött be. 

 

Az adótartozások beszedése érdekében élünk a fizetésletiltás eszközével, de igénybe vesszük 

a bírósági végrehajtó közreműködését is.  

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV.__.) önkormányzati 

határozata a közös hivatali beszámolóról.   

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Varga Katalin aljegyző 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV.__.) 

önkormányzati határozata a közös hivatali beszámolóról.   

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Varga Katalin aljegyző 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV.__.) önkormányzati 

határozata a közös hivatali beszámolóról.   

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Varga Katalin aljegyző 

 

 

Segesd, 2015. április 17. 

 

 Veszner József címzetes főjegyző megbízásából: 
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                                                                                                dr. Varga Katalin 

                                                                                                        aljegyző 


