
Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 
6. napirendi pont 
 
Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban 
Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a 
hivatal tevékenységéről. Ennek alapján a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Vámosszabadi Kirendeltségének tevékenységéről az alábbiakban számolok be. 
 
I. Szervezeti kérdések, szervi tevékenység és gazdálkodás 
 
1.1. A közös hivatal létrehozása  
 
A Mötv. 84. §-a szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt, vagy 
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek 
közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a 
községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A vonatkozó rendelkezés szerint kétezer 
főt meghaladó lakosságszámú település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. 
 
2013. március 1-ig Győrzámoly és Vámosszabadi Községek is önálló polgármesteri hivatalt 
tartottak fenn. A törvényi előírás alapján Vámosszabadinak erre március 1. után nem volt 
lehetősége, ezért Győrzámoly Község Önkormányzatát kereste meg közös hivatal létrehozásának 
szándékával. Annak ellenére, hogy Győrzámoly település – lakosságszámából adódóan – nem 
kötelezett a hivatalát más településsel közösen működtetni, elfogadta Vámosszabadi Község 
képviselőinek kérését, és segítő kezet nyújtva hozzájárult a Közös Hivatal létrehozásához 2013. 
március 2-i hatállyal. Ez által Vámosszabadi esetében nem került sor a Kormányhivatal kijelölési 
eljárására.  
 
1.2. A hivatal szervezete 
 
A Hivatal létrehozásakor, és a működtetés során később is elvárás volt, hogy a Közös Hivatal 
létrehozását egyik település se élje meg hátrányként, különösen az ügyfelek kiszolgálása terén.  
A megállapodás szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye Győrzámoly, telephelye 
Vámosszabadi, ahol Kirendeltség működik.  
 
A megállapodás szerint a két önkormányzat 9 fős engedélyezett létszámmal, aljegyző 
foglalkoztatása nélkül hozta létre a Hivatalt az alábbiak szerint: 
 

jegyző 1 fő 

adóügyi ügyintéző 1 fő 

igazgatási ügyintéző 1 fő 

pénzügyi ügyintéző 3 fő 

adó-pénzügyi ügyintéző 1 fő 

adó-igazgatási ügyintéző 1 fő 
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hivatalsegéd 1 fő 

A Közös Önkormányzati Hivatal 
összlétszáma: 

9 fő  

 
A Közös Hivatal egységes hivatalként, elkülönült szervezeti egység létrehozása nélkül működik.  
 
1.3. Munkakörök kialakítása 
 
Figyelemmel arra az elvárásra, hogy Vámosszabadin is teljes körűen tudják ügyfeleink intézni az 
ügyeiket, a Kirendeltség 3 fő ügyintézővel kezdte meg a működését. 1 fő igazgatási, 1 fő 
gazdálkodási és 1 fő pénzügyi ügyintézővel. Mellettük a győrzámolyi adóügyi ügyintéző heti egy 
napon végez munkát és tart ügyfélfogadást a Kirendeltségen. Vámosszabadin már évek óta nincs 
anyakönyvi szakvizsgával rendelkező munkatárs, ezért a Vámosszabadi polgármester és akkori 
jegyző megkeresésére már 2012. év eleje óta a győrzámolyi anyakönyvvezető látja el ezeket a 
feladatokat. Tekintettel arra, hogy magam is rendelkezem anyakönyvi szakvizsgával, 2012. óta 
Vámosszabadin az esküvők – mint jelentős családi események – az én közreműködésemmel 
történnek. A társulási megállapodás értelmében jegyzőként heti egy napon tartok ügyfélfogadást 
Vámosszabadin, de ügyfelek egyedi megkeresésére és a hivatali feladatok által megkívánt 
határidőket követve, ezt mindig az adott helyzethez igazítom.   
A munka megszervezése során alapelv volt, hogy mindkét településen azonos, az elvárt magas 
szakmai színvonalon történjék az ügyintézés. A munkaköri feladatokat, minden szempont 
figyelembe vételével újra kellett gondolni.  
 
1.4. Személyi változások 
 
A Vámosszabadi Kirendeltségén az első negyedévben – egymást követően –két köztisztviselő is 
bejelentette, hogy máshol kívánja folytatni szakmai pályafutását. Először az igazgatási, majd a 
pénzügyi ügyintéző, ezért a helyükre új munkatársakat kellett keresni. Az újonnan felvett 
igazgatási ügyintéző a próbaidő alatt nem tudta elsajátítani a munkakörébe tartozó feladatokat, 
ezért jogviszonya 2013. októberében megszüntetésre került. Az új pénzügyi ügyintéző 
személyében viszont megfelelő végzettséggel rendelkező, kiváló szakemberre, és jó kollégára 
találtam, akire a hivatali munkavégzés során a munkakörébe tartozó és azon túli kérdésekben is 
számítani lehetett. Azonnal át tudta venni a pénzügyi, költségvetési-gazdálkodási feladatokat, és 
nagyon lelkiismeretesen végezte a munkáját. 
Az igazgatási ügyintézői állást – pályázatot követően – csak 2014. február 1-től tudtuk ismételten 
betölteni, azonban sikerült egy tapasztalt, és nagy munkabírású kolleganőt találni, akire az 
igazgatási feladatokon túl az adóügyek egy részét is rá tudtam bízni, így munkaköre rendkívül 
szerteágazó.  
Általánosságban elmondható, hogy a győrzámolyi hivatalban dolgozó kolleganőimre a közös 
hivatal létrehozását követően többlet feladatok hárultak, egyrészt a Vámosszabadi Kirendeltségen 
szinte folyamatosnak tekinthető helyettesítések ellátásával, másrészt a Közös Hivatallal 
kapcsolatos összes adminisztrációval (munkaügyi feladatok, pénztár, költségvetési beszámolók), 
melyeket a székhelyen végzünk. 
Amíg nem volt egy-egy területen ügyintéző, addig a győrzámolyi hivatalban dolgozó ügyintézők, - 
a saját munkájuk mellett - intézték a vámosszabadin felmerülő ügyeket, illetve besegítettek akkor 
is, amikor a Vámosszabadi hivatalban dolgozó valamelyik kolléga lebetegedett. Így volt ez akkor 
is, amikor a 2013. évben, ősszel, a működőképesség megőrzésére adott be Vámosszabadi Község 
Önkormányzata pályázatot és hiánypótlásra került sor, azonban a pénzügyi ügyintéző egy 
váratlanul fellépő betegség miatt nem tudott munkát végezni, így a hiánypótlást nem tudta 
elkészíteni. A munkát át kellett szervezni, és a győrzámolyi pénzügyes kolleganő 
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közreműködésével tudtuk a pályázatod beadni, ami sikeres lett és Vámosszabadi 5 millió forint 
támogatásban részesült. 
Ősszel a gazdálkodási ügyintéző bejelentette, hogy gyermeket vár, idén júniusban ment gyed-re, 
előtte kivette a szabadságát, így március végén dolgozott utoljára. Áprilistól június közepéig nem 
tudtunk felvenni senkit a helyére, mivel állományban volt, az új kolleganő, akit a helyére vettem 
fel, június közepén kezdhetett el dolgozni. Tekintettel arra, hogy most nem találtam olyan 
munkatársat, aki hasonló munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, így az új kolléganő 
betanítása rengeteg időt igényelt. Szerencsére nagyon igyekvő, a munkához való hozzáállása 
pozitív, így a munkakörébe tartozó feladatok jelentős részét már elsajátította és alkalmas az önálló 
munkavégzésre. 
Idén tavasszal a pénzügyi ügyintéző jelezte, hogy a magánéletében bekövetkezett változások miatt 
nyártól nem tudja ellátni a feladatait. Az állás meghirdetésre került, az új kolleganőt – aki szintén 
teljesen más területről jött – sikerült betanítani a feladatok jelentős részére. 
Tekintettel arra, hogy a pénzügyi területen rendkívül nagy az elvárás, új jogszabályok léptek 
hatályba január 1-től, havi, előírt beszámolási kötelezettség van a Magyar Államkincstár felé, a 
könyvelési szabályai teljesen megváltoztak, és a köztisztviselői fizetés a munkához viszonyítva 
nagyon alacsony, a megfelelő végzettségű és tudású pénzügyesek sorban hagyják el a pályát és 
keresnek olyan munkahelyet, ahol a tudásuk alapján vannak megfizetve és a munka mennyisége is 
jóval kevesebb.  
Sajnos az új kolleganő nem tudta megszokni a vidéki munkahelyet és az általa korábban végzett 
feladatoknál merőben más jellegű munkát, így két hónap után kérte a jogviszonyának 
megszüntetését. A pénzügyi, költségvetési-gazdálkodási feladatok ellátását jelenleg úgy oldjuk 
meg, hogy korábbi munkatársunkat megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk. Az állást ismételten 
meghirdettük, a polgármester asszony kérésére az hölgy kerül felvételre, aki tavaly áprilisban 
elment a Vámosszabadi Kirendeltségről az Okmányirodába. Vele kiegészülve bízom abban, hogy 
megszűnik az a fluktuáció egy időre, ami az elmúlt időszakot jellemezte.  
 
Mint látható állandó létszám problémák jellemzik a Kirendeltség működését. Ennek ellenére azt 
gondolom, hogy mindegyik területen igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak. Példaként említem, 
hogy a tavalyi évtől kezdve havi adatszolgáltatási kötelezettsége van a költségvetési szerveknek a 
Magyar Államkincstár felé, és egyetlen egy alkalommal sem fordult az elő, hogy a határidő 
elmulasztása miatt pénzbírsággal sújtották volna az Önkormányzatot, pedig ez szinte az összes 
környékbeli településen előfordult. Mindez a munka megszervezésének és a pénzügyes kolleganők 
lelkiismeretes, precíz munkavégzésének köszönhető.  
 
Az ellátott feladatok statisztikai adatokkal történő bemutatása előtt néhány mondattal 
ismertetném a hivatal működésének jogszabályi alapjait. 
A Közös Önkormányzati Hivatal belső működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat 
(SzMSz) tartalmazza. 
A magasabb szintű jogszabályokon kívül a fenti dokumentum és a kötelező helyi belső 
szabályzatok, valamint önkormányzati rendeletek határozzák meg munkánk során az eljárási 
rendet. 
 
A hivatal által elvégzendő munkát rendkívüli módon megnehezítik a jogszabályok gyakori 
változásai, valamint a nem egyértelműen kimunkált normaszöveg.  
A hivatal dolgozói a fenti szabályoknak megfelelően elkészített részletes munkaköri leírások 
alapján látják el feladataikat. 
 
A Hivatal ügyfélfogási rendje a Kirendeltségen nem változott, csütörtökönként hosszított 
ügyfélfogadási időben várjuk a hozzánk forduló ügyfeleket.  
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1.5. Létszám 
 
Az elmúlt időszak működési tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a Kirendeltség létszáma a feladatra 
rendkívül feszített. A hivatalnál felmerülő munka és az ügyfélforgalmi adatok alapján is jól látszik, 
hogy mindkét nagy működési terület, a gazdálkodás és az igazgatási terület feladatai is legalább 
egy-egy fős köztisztviselői létszámnövekedést indokolnak.  
Év közben nagy segítségünkre volt a közfoglalkoztatás keretében egy fő huzamos alkalmazása 
egyszerűbb, adminisztratív feladatok ellátására. Az adminisztrátor kolleganő munkájára a jövőben 
is számít a Hivatal és bízunk abban, hogy az Önkormányzat a közfoglalkoztatás iránt benyújtott 
pályázatában az általa végzett munkához tartozó létszámra is pályázik.  
 
1.6. Költségvetési gazdálkodási feladatok ellátása 
 
A költségvetési-gazdálkodási feladatok végzése mind a székhelyen, mind a kirendeltségen önálló 
ügyintézés keretében történik, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatok önállóságát a Közös 
Hivatal létrehozása nem érintette. A Kirendeltségen készítjük a Vámosszabadi Önkormányzat és 
a Vackor Óvoda költségvetését, havi pénzforgalmi jelentéseiket, mérlegjelentéseiket, valamint a 
NAV felé a szervezetenkénti áfa és egyéb bevallásokat.  
 

1.7. Továbbképzésekről 

Rendszeresen részt vettünk a Megyei Kormányhivatal által szervezett  továbbképzéseken, ezen 
kívül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által meghirdetett kötelező továbbképzéseken. 
A mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező ügyintéző részt vett a könyvviteli szolgáltatást 
végzők kötelező továbbképzésén. 

A köztisztviselők számára jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettséget a köztisztviselők e-
learning és jelenléti képzés formájában teljesítették. 

 

II. Feladatellátás 

2.1.  Az önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok  
 
Az Mötv. szerint a közös önkormányzati hivatal jegyzője, vagy megbízottja minden településen 
köteles biztosítani az ügyfélfogadást, illetve a képviselő-testületi, bizottsági, és - a külön jogszabály 
és megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein való részvételt. 
A törvényi elvárásnak maradéktalanul eleget tudtunk tenni, hiszen a szerdai nap kivételével a 
településen a hét minden munkanapján van ügyfélfogadás. A gyakorlat az, hogy az ügyfélfogadási 
időn kívül hozzánk fordulókat is fogadjuk, csütörtökönként hosszított ügyfélfogadási időben 
várjuk a hozzánk fordulókat. A jegyzői feladatokat mindkét településen magam látom el. A 
képviselő-testületi üléseken is én veszek részt, helyettesítésemre eddig nem került sor.   
  
A hivatal munkájának szervezése során kiemelt feladat a képviselő-testületi ülések előkészítése, 
adminisztrációja, a döntések végrehajtása. A 2013. évben összesen a képviselő-testület 24 ülést 
tartott, ebből egyet közmeghallgatással egybekötve. A 2014. évben a beszámoló elkészítéséig 21 
ülés volt.  
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AZ ÜLÉSEK, DÖNTÉSEK SZÁMA  
 

Vámosszabadi Nyilvános 
ülés 

Zárt ülés Határozatok 
száma 

Rendeletek 
száma 

2013. év 24 14 244 15 

2014. év 20 8 249 15 

 
 
2.2. Az államigazgatási hatósági feladatok ellátása 
 
Az Mötv. 84. §. (1) bekezdése alapján a Hivatal látja el a polgármester, illetve a jegyző feladat - és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat is. Az államigazgatási ügyek intézésének helye, módja részletesen a Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatában került rögzítésre, így ennek megfelelően kerülnek az ügyek iktatásra 
is. Mindkét településen azonos szoftver használatával elektronikusan történik az iktatás. 
A Hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei biztosítottak. 
A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja be, ezért a 
beszámolóban statisztikai adatokat ismertetek: 
 
Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyek a 
Képviselő-testület, illetve a polgármester hatáskörébe tartoznak.  
Önkormányzati hatósági ügyek: önkormányzati segély, temetési segély, köztemetés, méltányossági 
ápolási díj 
 
A nagyobb létszámban előforduló államigazgatási hatósági ügyek:  

 szociális igazgatás területén: aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, 
méltányossági közgyógyellátás, védendő fogyasztói státusszal kapcsolatos igazolás, 

 adóügyek 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása,  

 hagyatéki ügyintézés 

 kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés 
A közigazgatási szerv az ügy érdemében határozattal dönt, még közbeeső intézkedéseit végzés 
formájában hozza meg. 
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ÜGYIRATFORGALMI STATISZTIKA 
KIEMELVE A FONTOSABB TERÜLETEKET 

 
 
 

 
 
 
A hatósági ügyeket a Kirendeltségen összesen 1 fő adó-igazgatási ügyintéző intézi, illetve a 
győrzámolyi adóügyi ügyintéző heti egy napon dolgozik a Kirendeltségen. A győrzámolyi 
anyakönyvvezető az ügyek felmerülésekor ellátja az anyakönyvezési, állampolgársági ügyeket, 
magam jegyzőként a jogi szakértelmet kívánó, bonyolultabb ügyeket viszem. 
E mellett is az ügyintézők egy-egy ügy eldöntése előtt is igénylik és kikérik a véleményemet, 
javaslatomat, a több kérdést felvető ügyeket még a kiadmányozás előtt átbeszéljük.  
 
Az adó-igazgatási ügyintéző látja el a szociális igazgatási feladatokat teljes körűen, valamint az  
általános igazgatási feladatok egy részét (hagyaték, hatósági bizonyítványok, ipar- és kereskedelmi 
ügyek, kifüggesztések, telepengedélyezések).  
Bár az ügyintézésben egyre nagyobb szerepet kap az informatika, a kérelmek, igazolások, 
bizonyítékok ma is papíralapúak.  
 
2013. január 1-jén a járások létrehozásával több hatósági hatásköre megszűnt a jegyzőnek, és azok 
a járási hivatalhoz kerültek. Ezek többsége kevés számú ügyet adó, egyszerű ügyintézésű hatáskör 
volt (pl. közgyógyellátás, ápolási díj). Ez látszik az ügyforgalmi adatokból is, hiszen az ügyek 
száma nem csökkent.  
Jellemző az is, hogy néhány hatáskör „visszaszivárgott” év közben, olyanok is, melyekhez jelentős 
szakértelemre van szükség. Ilyen a telekalakítási engedélyezési ügyekben szükséges szakhatósági 
hozzájárulás kiadása, a telepengedélyezési eljárás, melyek a közigazgatási reform óta újra jegyzői 
hatáskörbe kerültek.   
 

 2013. 2014. 

 Főszám Alszám Főszám Alszám 

Összesen: 1685 2529 1852 3902 

Adóigazgatási  ügyek: 1068 945 1196 1448 

Szociális igazgatás 56 96 28 62 

Környezetvédelmi, építésügyi, 
településrendezés, kommunális 
igazgatás 

58 174 63 147 

Önkormányzati, igazgatásügyi és 
rendészeti igazgatás 

83 381 123 816 

Anyakönyvi és állampolgársági 
ügyek 

12 22 15 20 

A polgárok személyi adatainak, 
lakcímének nyilvántartásával 
kapcsolatos ügyek  

4 29 4 17 

Választásokkal kapcsolatos ügyek 1 - 3 92 

Gyermekvédelmi és gyámügyi 
igazgatás 

6 19 19 51 

Ipari igazgatás 8 22 4 4 

Kereskedelmi igazgatás, turisztika 14 10 17 35 

Földművelésügy, állat- és növény-
egészségügyi igazgatás 

8 30 8 25 

Munkaügyi igazgatás, 
munkavédelem 

23 65 19 81 

Köznevelési és közművelődési 
igazgatás 

28 41 17 30 

Katasztrófavédelmi igazgatás 9 105 12 71 
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Szinte minden ügyintéző munkáját meghatározó jogszabályok jelentősen változtak az elmúlt 
évben.  
 
A szociális területen szinte egész évben napirenden volt a helyi önkormányzati rendeletek 
módosítása, legutóbb 2014. január 1-jei hatállyal.  
2013. november 15-én hatályba lépett az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CLVIII. 
törvény, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról 
szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet, mely többek között rendelkezik a Pénzbeli és 
természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének (továbbiakban: PTR) létrehozásáról. 
A projektelem célja az, hogy a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból egységes, 
országos nyilvántartás jöjjön létre, mely támogatja az ellátásokra vonatkozó igények hatékony és 
igazságos elbírálását. A szakmai terjedelembe a szociális törvényben és gyermekvédelmi 
törvényben definiált, államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
tartoznak, de a rendszer keretet biztosít az ellátások nyilvántartásának további elemekkel történő 
későbbi kibővítésére is. A rendszer bevezetése jelentős többletterhet ró az ügyintézőre. 
 
Az igazgatási ügyintéző látja el a szociális ügyeket és csatolt munkaköri feladatként számos más 
ügyben, így adóügyekben eljár, a legnagyobb ügyfélforgalmat bonyolítja.    
Nagy leterheltsége mellett is készséggel és lelkiismeretesen ellát olyan feladatokat is, ami nem 
tartozik szorosan a kötelező szociális ellátások körébe. Ennek köszönhetően kerülhetett sor olyan 
szociális „akciókra”, mint az idei évben kiosztott szociális tűzifa-támogatás. 
 
Az adóigazgatási területet nagyon sok problémával vettük át. A győrzámolyi kolleganőmmel több 
esetben is ügyfelektől hallottunk a korábbi ügyintézési „gyakorlatról”. Ezen a területen azért volt 
sok gond, mert az ügyfelek nem voltak kellően tájékoztatva az adóügyeiket illetően és az 
információ hiányából származott a legtöbb probléma. E mellett az is észrevehető, hogy 
Vámosszabadin az adófizetési morál nem kifogástalan.  
Az adós kolleganő munkájára – aki az igazgatás mellett csatolt munkakörben látja el a feladatait -  
jellemző, hogy bevallási, illetve értesítési időszakban terhei annyira megnövekednek, mely miatt 
rendszeres segítségre van szüksége, így a hivatal többi munkatársa is bekapcsolódik a postázási 
feladatok ellátásába, annak érdekében, hogy az ügyfelek határidőben megkapják a határozatokat, 
értesítéseket. 
Elmondható, hogy az elmúlt időszakban rendkívüli erőfeszítéseket tettünk az adóalany 
nyilvántartás rendezésére, mely szinte minden adónemet érintett. A nagy leterheltség mellett is 
lelkiismeretesen és következetesen végezzük a végrehajtási feladatokat.  
Tekintettel arra, hogy a helyi adók beszedéséről minden település önkormányzatának külön 
beszámoló készül, így jelen beszámolómban összegek nélkül teszek említést az adók beszedésével 
kapcsolatban felmerült feladatokról. 

  
A fennálló hátralékok megszüntetésére tett intézkedések 
 
A fennálló hátralékok esetében minden lehetséges intézkedést megtettünk, amelyet az adózás 
rendjéről szóló törvény részünkre biztosít. 
A hátralékok beszedésére a fizetési felszólításokat folyamatosan kiküldjük, amennyiben az 
önkéntes teljesítés nem történik meg, továbblépve élünk a munkabérből történő letiltás, illetve 
vállalkozások esetében az azonnali beszedési megbízás benyújtásával. 
Gépjárműadó tartozás esetén az egy évet meghaladó tartozások esetében a hátralékos összeg 
behajtásán túl a gépjármű forgalomból való kivonását is kezdeményezzük. 
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Minden érintett adózót határozattal értesítünk fizetési kötelezettsége változásáról, ezen kívül 
augusztus hónapban értesítőt küldünk az adófizetési kötelezettségéről, mely értesítő folyószámla 
kivonatként is értelmezhető. 
  
Az adóügyi ügyintéző feladatkörébe tartozik az adó-és értékbizonyítványok kiállítása is, melyet 
hagyatékhoz, illetve bírósági végrehajtási eljáráshoz, illetve egyéb más hatósági eljáráshoz 
használnak fel. Ezen kívül adóigazolásokat is kiállít, az ügyfelek kérésére. 
 
Idegen helyről kimutatott tartozások behajtása 
 
A rendőrség által kiszabott helyszíni és szabálysértési bírság meg nem fizetése miatt, valamint 
a társhatóságoktól - pl. Földhivatal, más település jegyzője - több alkalommal érkezik megkeresés 
az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtására. 
 
A kimutatott tartozások befizetése érdekében személyenként több felszólítást küldtünk ki. 
A rendőrség által lefolytatott szabálysértési ügyekben történt megkeresések közül több esetben 
küldtük vissza behajthatatlanság miatt a pénzbírság beszedésére küldött ügyiratot, amely 
esetekben nekik a szabálysértési eljárás alapján a közérdekű munkavégzés felajánlása, illetve az 
elzárás foganatosítása iránt kell intézkedniük. Több esetben került sor a rendőrség által kiszabott 
szabálysértési helyszíni bírság közmunkával történő ledolgozására is a településen. 

  
Jegyzőként – ügyintézőként - ellátok minden olyan hatósági ügyet, mely nem „rutinfeladat”, 
jellemzően telekalakítási, szakhatósági, szocpol ügyeket. 
 
Az év során mind a kereskedelmi igazgatási területén, mint a telepeket érintően rendeztük a 
nyilvántartást, azt frissítettük, és új nyilvántartásokat fektettünk fel.  
 
A kiemelt ágazatokról a Képviselő-testületnek külön beszámolót készítünk az év során, ahogy azt 
2013. és 2014. évben is tettük (adóigazgatási beszámoló, gyerekvédelmi beszámoló).  
 
Az ügyiratforgalmi adatokból megállapítható, hogy a hatósági feladatok annak ellenére nem 
csökkentek, hogy jó néhány hatáskör átkerült a járási hivatalhoz.  
Az eltelt időszakban mindösszesen egy fellebbezés érkezett, egy kifüggesztési ügyben, melyben a 
Kormányhivatal helybenhagyta a határozatunkat.  
A fenti adatokból egyértelműen kiderül, hogy az ügyek szinte teljes számban első fokon 
intéződnek el, az ügyintézés a jogszabályoknak megfelelő, az állampolgárok döntő többsége 
elfogadja a Hivatal döntéseit. 
 
Közfoglalkoztatás 

A 2013. és 2014. évben az Önkormányzat biztosított közfoglalkoztatást a településen. A 
foglalkoztatásukkal rendkívül sok az adminisztrációs feladat, hiszen többségük esetén többször 
hosszabbítottunk munkaszerződést, a közmunkások esetén figyelnünk kell a rendelkezésre állási 
támogatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás megszűntetésére okot adó munkanapok számát 
is. Minden esetben ki kell kérnünk őket a Munkaügyi Központtl, el kell végeztetni a foglalkozás 
egészségügyi vizsgálatot, és a munkaszerződés megkötésével kapcsolatos adminisztrációs 
teendőket. Ezután pedig napi szinten követni kell a munkájukat. A Magyar Államkincstár csak a 
közmunkások havi bérszámfejtését végi, a munkaviszonnyal kapcsolatos minden egyéb 
munkaügyi feladat az Önkormányzatokra, így a munkaügyeket intéző gazdálkodási ügyintézőre hárul. 
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III. Ellenőrzések 
 
Az elmúlt időszak során több törvényességi, szakmai, pályázati ellenőrzés is volt. A Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívásokról külön napirend keretében 
tárgyalt a képviselő-testület.  
A belső ellenőrzést a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében láttuk el, erről minden évben 
külön napirend keretében adunk tájékoztatást a Képviselő-testületnek.   
Az Önkormányzat által korábban megvalósított óvodapályázat időközi ellenőrzésére is sor került, 
melynek során a pályázatban vállalt feltételek teljesítését rendben találták. 
 
IV. Működési feltételek 
 
Vámosszabadin felújításra került a hivatal épületének egy része, így megfelelő színvonalú, 
akadálymentesített irodákban tudjuk az ügyfeleket kiszolgálni.  
 
A számítógépes állomány karbantartását, esetleges cseréjét a munkánk informatikai 
megalapozottsága miatt folyamatossá és tervezetté kell tenni. A tavalyi évben változott a 
rendszergazda személye, akinek közreműködésével sor került egy pályázat keretében beszerzett 
szerver cseréjére és beüzemelésére, ami azért vált különösen fontossá, mert az előző szerver 
teljesen elavult, meghibásodott és nem tudta ellátni a tényleges funkcióját. Óránként leállt, ami 
szinte teljesen lehetetlenné tette az iktató program használatát.  
 
Az irodák felszerelése, bútorzata elégséges. A kulturált ügyfélfogadáshoz, illetve kiszolgáláshoz 
minden tárgyi felszerelés rendelkezésre áll.  
 
V. Kapcsolattartás 

 
Az ágazati irányító, közigazgatási szervekkel, valamint a területi államigazgatási szervezetekkel 
történő kapcsolattartás jórészt elektronikus úton történik. A 2013. január 1-jével létrejött Győri 
Járási Hivatallal és a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal jó a munkakapcsolatunk. 2013. 
elején a Járási hivatal ügysegédje minden héten tartott ügyfélfogadást a településen. 2014-től ez 
kétheti, majd a nyártól havi egy alkalomra csökkent, tekintettel arra, hogy az ügysegédet nagyon 
kevés számú ügyfél keresi meg. 
A lakossággal, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás több csatornán történik: honlap, helyi 
újság, szórólapok, plakátok, lakossági fórumok.  
 
VI. Pályázatok alakulása 
 
A pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására külön munkatárs nincs. Minden ügyintéző ellátja 
a munkaköréhez kapcsolódó pályázat benyújtását, elszámolását.  
 
2013-ban és 2014-ben az alábbi pályázatok beadása, bonyolítása történt: 

- vis maior pályázat a 2013. évben 

- közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer telepítése pályázat a 2013. és 
2014. években is, 

- működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránti pályázat a 2013. és 2014. 
években is, 

- „Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek!” pályázat a 2013. és 2014. években is 

- műfüves pálya építésre beadott pályázat a 2014. évben 

- kerékpárút építési pályázat. Ennek a projektnek a menedzselését a gazdálkodási ügyintéző 
látta el, a saját munkakörének ellátása mellett. Amikor gyermeke születése miatt gyed-re 
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ment, a hivatali munkatársak közül senki nem tudta átvenni tőle a feladatot, egyrészt 
annak speciális jellege, másrészt a kollegák nagyfokú leterheltsége miatt. Ezért a 
projektmendzsmentet a Képviselő-testület döntése alapján külső szakember végzi. 
 

A 2014. év legfontosabb feladatai voltak: 

 A 2014. évi országgyűlési képviselői, európai parlamenti és önkormányzati választásokra 
történő felkészülés, a választási igazgatási feladatok törvényes ellátása, a választási iroda 
felkészítése, szükséges szervezési, igazgatási és informatikai feladatok ellátása, a 
választások lebonyolítása. Ezeket a hivatal munkatársai napi feladataik mellett végezték; 

 A közös önkormányzati hivatal feladatainak áttekintése, a szükséges korrekciók, 
pontosítások elvégzése; szabályzatok aktualizálása;  

 Az Mötv. 2014. évben hatályba lépő rendelkezéseinek végrehajtása, a Közös Hivatal 
köztisztviselőinek felkészítése;  

 A költségvetési gazdálkodás során az önkormányzat működőképességének fenntartása, 
lakossági közszolgáltatások színvonalának emelése, pályázati lehetőségek kihasználása;  

 A Közös Hivatal köztisztviselőinek folyamatos képzése, továbbképzése; 

 Az elektronikus információbiztonsági követelmények kialakítása. 
Kollégáimmal együtt folyamatosan arra törekszem, hogy az ügyintézés színvonala folyamatosan 
emelkedjen.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A beszámolóban a statisztikai adatok közlésével egyrészt a hivatalban folyó munka 
nagyságrendjét, másrészt annak sokféleségét igyekeztem bemutatni. Minden egyes ügytípus 
mögött jogszabályok sokasága áll, amelyek gyakran változnak. A jogszabályváltozások 
folyamatosak, de kiemelkedően magas számban jelentek meg a 2013. és 2014. években is. 
Ahhoz, hogy a munkát a törvényi előírásoknak megfelelően tudjuk ellátni, naprakész jogszabályi 
ismeretekkel kell rendelkeznünk még akkor is, ha egy adott ügyfajtából viszonylag kevés fordul 
elő. 
Jelentős időt vesz igénybe a jogszabályok elsajátítása, és sokszor a nem egyértelmű jogszabályi 
megfogalmazás értelmezése. A köztisztviselők munkája nagy odafigyelést, felkészültséget, 
elkötelezettséget igényel, rutinból nem lehet dolgozni. 
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani hivatali munkatársaimnak, akik a munkát szolgálatnak 
tekintik, szakmai jártasságukkal, hely- és emberismeretükkel hozzájárulnak a törvényes, szakszerű, 
gyors és pontos munkavégzéshez. 
Köszönöm a Képviselő-testületnek, a polgármesternek a hivatali munkához történő rugalmas, 
segítőkész hozzáállást és mindazt a sok segítséget, melyet munkákhoz az Önkormányzattól 
kapunk. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolómat. 
 

Határozati javaslat 

A Győrzámoly Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja.  
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Vámosszabadi, 2014. december 11. 
        dr. Torma Viktória  
                   jegyző 


