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Jegyzői beszámoló a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi 
Kirendeltségének 2016. évi működéséről; 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 
81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 
tevékenységéről. Ennek alapján a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi 
Kirendeltségének 2016. évi tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt képviselő-
testületeket. 
A Mötv. alapján 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.  
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. 
2015. január 1. napjától Győrújfalu székhellyel, Győrladamér valamint Vámosszabadi közös 
önkormányzati hivatalt hozott létre. 
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.  
 

I. A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása 
 
A vámosszabadi hivatal létszáma jelenleg 5 fő köztisztviselő + 1 fő közfoglalkoztatott 

 Aljegyző 

 Igazgatási előadó 

 Adóügyi előadó 

 Pénzügyi ügyintéző 

 Gazdálkodási előadó 

 Iktatási, ügysegédi feladatokat ellátó munkatárs 
 

2016. évben több személyi változás zajlott le, pénzügyi ügyintéző munkakört betöltő kolléganőnk 

a Magyar Államkincstárhoz távozott, az ő helyét vette át a korábban gazdálkodási ügyekkel 

foglalkozó kolléganő. A gazdálkodási ügyeket pedig 2016. szeptember hónaptól szülési 

szabadságáról visszatérő kolléganő tölti be, aki korábban is ezeket a feladatokat végezte. 

Heti 1 alkalommal tart Vámosszabadin ügyfélfogadási időt a közös hivatal családsegítő 

munkatársa, aki életvezetési, mentálhigiéniás, szociális tanácsadással áll az ügyfelek 

rendelkezésére. 

A hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei is biztosítottak. A munkavégzéshez elengedhetetlenül 

szükséges számítástechnikai eszközök és egyéb irodatechnikai gépek a hivatal rendelkezésére 

állnak. Ugyancsak biztosítottak a legszükségesebb szakmai anyagok, valamint a munkánkat 

megkönnyítő számítástechnikai programok (pl. könyvelőprogram, iktatóprogram,).  



Mindezekért ezúton is köszönetemet fejezem ki a Tisztelt Képviselő-testületeknek magam és kollégáim nevében is! 

II. Hivatali munka 
 

Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a hivatal látja el a polgármester, illetve a jegyző feladat és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.  

Az államigazgatási ügyek iktatása elektronikusan történik.  

2016. évben összesen 4.807 db ügyirat érkezett, amelyek közül 1.456 db főszámra, míg 

3.351 db alszámra került iktatásra.  

 

III.Anyakönyvezetéssel kapcsolatos ügyek 

 népesség nyilvántartás, 

 anyakönyvek vezetése (születési, házassági, halálozási), 

 

2016. júniusában az igazgatási ügyekkel foglalkozó kolléganő sikeres anyakönyvvezetői vizsgát 

tett, így a lakosoknak az anyakönyvezetéssel kapcsolatos igényeik már Vámosszabadin is 

teljesíthetőek, nem kell Győrújfalura, vagy Győrladamérra utazniuk ezen ügyek intézése 

érdekében. Ebben az évben 3 db esküvő volt, 7 fő elhalálozott személynek kellett halotti 

anyakönyvi kivonatot kiállítani, továbbá 1 fő esetében kellett külföldi haláleset hazai 

anyakönyvezetését elindítani. 1 esetben kellett apai elismerő nyilatkozatot kiállítani, illetve szintén 

1 esetben kellett házasság felbontása utáni névváltozást intézni. 

2015 és 2016-ban Vámosszabadi Község részére az anyakönyvi feladatokat Kató Mária jegyző, 

Csillag Zsuzsanna igazgatási előadó és Siposné Kovács Katalin anyakönyvvezető végezte el. Ez az 

újfalui székhely számára extrém többletterhet jelentett, mert sem a jegyzőnek, sem az igazgatási 

előadónak nem volt lehetősége az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer bevezetésekor anyakönyvi 

tanfolyamot elvégezni, mert a kormányhivatal 3 évig nem szervezett.  

Az EAK bevezetésével nemcsak egyszerűen egy halálesetet, vagy apai elismerő nyilatkozatot, 

házasságot kell rögzíteni, hanem 1900-as évek elejéig visszamenőleg minden, a személlyel 

összefüggő anyakönyvi eseményt fel kell a papíralapú anyakönyvekből rögzíteni, ami sokszor fél 

napos rögzítési procedúrát jelent, több munkahetes evidenciában való tartást, hiszen az 

anyakönyvvezetők munkakosarakba küldik egymás felé a megkereséseket, s egymás rögzítéseire 

vannak utalva. Ez azt jelenti, hogy minden nap figyelni kell az anyakönyvi munkakosarakat, s az 

ország bármely tájáról érkező feladatot határidőre el kell végezni. 

A házasságkötések is nagy odafigyelést, jelentős felkészülést, a szándékbejelentések, a szertartások 

tárgyi előkészítése is több munkaórát vesznek igénybe. 

IV. Igazgatási ügyek 

 szociális ügyek (települési támogatás)  

18 esetben nyújtottak be kérelmet települési támogatás iránt. A kérelmek tűzifa 

igényre, rendszeres havi lakhatási hozzájárulásra, illetve élelmiszerre vonatkoztak.  



 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, 

10 kérelem érkezett, jelenleg összesen 12 vámosszabadi lakosú gyermek részesül 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

 

 hagyatéki ügyintézés, 

Elhalálozott vámosszabadi lakosok, valamint jogsegély keretében vámosszabadi 

hozzátartozók megkeresése ügyében 23 db hagyatéki eljárást végeztünk el, továbbá 

vámosszabadi ingatlan tulajdonokra 19 adó- és értékbizonyítvány került kiállításra. 

A 813. számú Győr keleti elkerülő megépítése során, az érintett földterület 

kisajátításának eljárásakor derült fény arra, hogy az osztatlan közös földterületeknél 

több tulajdonos már korábban elhalálozott, ezért póthagyaték indítása vált 

szükségessé. Vámosszabadin 25 póthagyaték került elindításra. 

2016. november hónapban 1 köztemetés volt. Az elhunytnak rendőrségi információk 

alapján nem volt hozzátartozója, ezért kellett köztemetést biztosítani. 

 

 üzletműködési, és kereskedelmi ügyek, 

1 esetben adtunk ki működési engedélyt üzletnyitással kapcsolatosan, illetve 2 esetben 

bejelentés köteles tevékenység megkezdése került engedélyezésre. 

 

 lakcímváltoztatással kapcsolatos ügyek, 

A Győri Kormányablak mellett a vámosszabadi illetékességű lakcímváltozásokat 

helyben is el lehet indítani. Az idei évben 41 esetben kellett lakcímváltoztatást 

indítanunk. 

Lakcímfiktiválás, tulajdonos kérésére 15 fő esetében történt meg. 

 

 házszám megállapítási ügyek 

Időszerűvé vált jelenlegi házszámok utcánkénti felülvizsgálata, mely november 

hónapra be is fejeződött. Az érintett utcák ingatlantulajdonosainak kiértesítése 

megtörtént. Lehetőség nyílt ingyenes házszámtáblák igénylésére. Az igények 

folyamatosan érkeznek a hivatalba, nyilvántartásba vételük után, lista alapján kerülnek 

maguk a táblák megrendelésre. 

 

 közútkezelői engedélyek kiadása 

A Szitásdombon, valamint a belső részen megnövekedett építési munkálatokból 

adódóan 32 esetben került közútkezelői engedély kiadása.  

 

 Sárás II. zártkertekből kommunális hulladékszállítás 

2016. tavaszán a zártkerteknél bevezetésre került a kommunális hulladékgyűjtés. A 

zártkerti ingatlanok tulajdonosainak nyilatkoznia kellett, hogy egész évben, vagy csak a 

nyári időszakban kívánja a szemétszállítást igénybe venni. Nyilatkozataikat 

hivatalunkba kellett leadniuk, ezeket az igazgatási kolléganő továbbított a Szolgáltató 

felé. Szintén csak a Hivatalban van lehetőség szemeteszsákok vásárlására is. 

 

 hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása, 



A hatósági bizonyítványok kiállításának igénye a 2016. tavaszán a zártkerteknél 

bevezetett kommunális hulladékgyűjtéssel jelentősen megnövekedett. Ugyanis a 

Szolgáltató a lakatlanság tényéről csak jegyzői igazolást fogad el. 

 

 közterület-használat engedélyezése 

 

 menekülttáborral kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése 

A vámosszabadi menekülttábor 2013. évi megnyitása után jelent meg 

pluszfeladatként, a tábort elhagyó, ismeretlen helyen tartózkodó migránsok hivatalos 

ügyében keletkezett iratok hirdetményi kézbesítése. 2016. decemberéig összesen 373 

megkeresés kifüggesztésére került sor. 

 

 termőföld eladás és haszonbérlet kifüggesztések 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 23 esetben került sor termőföld eladás 

kifüggesztésére. 

 

V. Helyi- és egyéb adókkal kapcsolatos ügyek 

1. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ alakulása 2016. I-X. hónapban 
 
A helyi iparűzési adó a tervezést és eredményt tekintve is a legrapszodikusabb adónem. Egy adott 
év komolyabb adócsökkenése kihat a következő adóévre is, mert a tárgyév adóelőlegét jellemzően 
az előző évi elszámolt (végleges) adó határozza meg.  
Egyrészt emiatt alacsonyabb a tárgyévi előleg, másrészt az így keletkezett túlfizetések miatt az 
adózóknak valójában sokkal kevesebb pénzt kell ténylegesen is megfizetniük. 
 

Időszak Adóbevétel 

2013. I-X.  27 029 158 Ft  

2014. I-X.  27 449 458 Ft  

2015. I-X.  31 621 673 Ft  

2016. I-X.  28 787 992 Ft  
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2015. évben, illetve 2016. I-X. hónapban több, a helyi iparűzési adót nagyban meghatározó 
vállalkozás nyújtott be záró bevallást, mert Vámosszabadin megszűnt a székhelye, vagy telephely.  
 
Mind az éves-, mind a záróbevallás feldolgozása után a folyószámlán fennálló tartozásokat 
(amennyiben más adóhatóságnál tartozása nincs) az adózó visszaigényelheti. 
 

  

Iparűzési adó 
Adózónak 
visszautalás 

Átvezetés más 
adószámlára 

Adóbevétel 

2013. I-X. 29 207 539 1 703 195 242 891 27 261 453 

2014. I-X. 30 868 218 3 140 360 190 167 27 537 691 

2015. I-X. 35 126 601 3 424 388 80 540 31 621 673 

2016. I-X. 32 376 713 3 508 068 16 413 28 852 792 

 
A Szitásdombi építkezések során az ott iparűzési tevékenységet végző vállalkozások közül idén 
már többen bejelentkeztek az iparűzési adó alá, illetve a keressük a lehetőséget a be nem 
jelentkezett vállalkozások ellenőrzésére is. 
 
2. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁNAK alakulása 2016. I-X. hónapban 
 
A magánszemélyek kommunális adójának alakulása 2016. I-X. hónapban a korábbi évek ezen 
időszakához hasonlítva a következőképpen alakult: 
 

Időszak Adóbevétel 

2013. I-X.  3 780 315 Ft  

2014. I-X.  3 980 913 Ft  

2015. I-X.  5 550 972 Ft  

2016. I-X.  6 088 272 Ft  
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2015. január 1. napjától az adó mértéke 5.000,- Ft/ ingatlan összegről a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 14/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelettel 7.000,- Ft/ingatlan összegre emelte. Az adónyilvántartó rendszer 
folyamatos karbantartása mellett, a tavalyi év ezen időszakához képest a bevétel 537.300,- Ft-tal 
növekedett.  



Szintén az adónyilvántartó rendszer karbantartása során kb. 87 db helyrajzi szám esetében a 
rendszer nem tartalmazott kivetési iratot. Ezen ingatlanok tulajdonosai október elejéig 
informálásra kerülnek. Az informálás után mindössze 21 db ingatlan tulajdonosát kellett 
ismételten értesíteni, hogy adják be bevallásukat. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (Art.) kimondja, hogy a helyi adókat az adóhatóság állapítja meg, viszont az adó kivetése 
az adózó bevallása, bejelentése, illetőleg adatszolgáltatása alapján történik. Azonban jogszabályi 
megkötésekkel az adóhatóság az adót kivetheti, ez azonban bevallási kötelezettsége alól az adózót 
nem menti fel. Amennyiben a második felhívás is eredménytelen lenne, a jogszabályi feltételeknek 
megfelelően az adó kivetésre kerül. 
A maximum 5 évre visszamenőlegesen kivetett adókból közel 900.000,- Ft bevétel realizálódott 
november hónap közepéig. 
 
A Szitásdomb lakóparkban megkezdődött a családi- illetve társasházak használatba vétele. A 
használatbavételhez szükséges a házszám megállapítása is. Ezen igazgatási feladattal kialakított, jól 
összehangolt információs csatorna lehetővé teszi az új lakásokra a kommunális adó kivetését. 
 
3. GÉPJÁRMŰADÓ alakulása 2016. I-X. hónapban 
 
A gépjárműadó alakulása 2016. I-X. hónapban a korábbi évek ezen időszakához hasonlítva a 
következőképpen alakult: 
 

Időszak Adóbevétel 
ebből 

Önkormányzatnál 
marad 

2013. I-X.  15 189 468 Ft            6 075 787 Ft  

2014. I-X.  18 258 052 Ft            7 303 221 Ft  

2015. I-X.  17 465 493 Ft            6 986 197 Ft  

2016. I-X.  18 042 503 Ft            7 217 001 Ft  
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Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt, A IV. fejezetben 
(Az önkormányzati és a központi alrendszer kapcsolatai) található, a települési önkormányzatokat 
megillető átengedett bevételekről szóló rész alapján az önkormányzatok a beszedett gépjárműadó 
40%-ával gazdálkodhatnak: 



32. § (1) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által 
beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg. 

A gépjárműadó alakulását, a helyi iparűzési adóhoz hasonlóan több külső tényező is befolyásolja, 
pl.: mennyi gépkocsit vásárolnak, adnak el adott településen. 

A már említett Szitásdombi lakópark benépesedése után, az ott élő lakosok gépjárműve utáni 
adók a következő években folyamatosan részben Vámosszabadit fogják megilletni, a folyamat 
ideje a lakások elkészülésének, használatbavételének függvénye. 
 
4. BEHAJTÁSOK alakulása 2016. I-X. hónapban 
 
2016. április-május hónapjában megkezdtük a fennálló adótartozások behajtását, különös 
figyelmet szentelve a hosszabb idejű kintlévőségeknek. A kiküldött felszólító levelek alapján több 
adózó befizette a fennálló tartozását, viszont a magánszemélyek esetében a nagyobb részüknél 
munkabér, illetve nyugdíjletiltással hajtjuk be. Ez utóbbi egyetlen hátránya, hogy a behajtás 
időszaka hosszú távra nyúlik, mivel a bejelentett fizetésük, folyósított nyugdíjuk nem engedheti 
meg a nagyobb összeg levonását. 
 

2016. április hónapban indított behajtások magánszemélyek esetében munkabér és nyugdíj letiltással 

      

Sorszám Adónem  Előírt  
 ebből 

Önkormányzatnál 
marad  

 Befolyt  
 ebből 

Önkormányzatnál 
marad  

1. Helyi iparűzési adó       45 500 Ft                   45 500 Ft        45 500 Ft                     45 500 Ft  

2. 
Magánszemélyek 
kommunális adója 

    207 683 Ft                 207 683 Ft      169 683 Ft                   169 683 Ft  

3. Gépjárműadó     432 079 Ft                 172 832 Ft      391 332 Ft                   156 533 Ft  

4. Pótlék      322 784 Ft                 322 784 Ft      273 815 Ft                   273 815 Ft  

5. 
Adók módjára 
behajtandó tartozások 

    480 000 Ft                 192 000 Ft      167 480 Ft                   100 488 Ft  

  Összesen  1 488 046 Ft                 940 799 Ft   1 047 810 Ft                   746 019 Ft  

 
A 2016. II. félévi befizetési kötelezettségek felülvizsgálata jelenleg is tart, és amennyiben 
szükséges alkalmazzuk a munkabérből, nyugdíjból történő letiltást, a bankszámla inkasszót, és 
minden olyan törvény adta behajtási módot, lehetőséget, amellyel a tartozások csökkenthetőek. 
 
A tavalyi év sikeres könyvvizsgálata után, tervezzük több vállalkozás beszámolójának ellenőrzését, 
illetve amennyiben ez számunkra pozitív lehetőséggel bír, a könyvvizsgálat elindítását.  
 

VI. Gazdálkodás és pénzügy 

A gazdálkodás és a pénzügy feladata az önkormányzat- mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv-, valamint az irányítása alá tartozó óvoda pénzügyi és gazdálkodási 

feladatainak ellátása. 

Ez a funkció igen szerteágazó, mivel szinte minden önkormányzati és hatósági feladatnak van 

pénzügyi háttere. A jellemző feladataik: 

 



 költségvetési rendelet előkészítése  

 havi és negyedéves adatszolgáltatások és éves beszámoló elkészítése  

 likviditási, pénzügyi tervek készítése  

 könyvelési feladatok, bizonylati rend  

 számlavezetés, készpénzforgalom  

 banki utalások 

 rendezvényekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok 

 vagyongazdálkodás  

 leltározás, selejtezés  

 bérgazdálkodás  

 közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok  

 pályázatokhoz kapcsolódó feladatok  

 beszámolási, adatszolgáltatási feladatok  

 Bursa Hungarica ösztöndíj 
 
 

VII. Szitásdomb – Pacsirta lakópark 

2016. év során a Szitásdomb lakóparkban felgyorsult a családi- illetve társasházak építése. Mivel 
az építéssel kapcsolatos engedélyezések, és ügyintézések már nem tartoznak a jegyzői hatáskör alá, 
információink szerint jelenleg 15 társasházra vonatkozóan került építési engedély kiadásra. 
Szintén az építési munkálatokból adódóan 32 esetben került közútkezelői engedély kiadása, 
többnyire kapubejárók, parkolók létesítéshez..  
 
A használatbavételhez szükséges házszám megállapítás is, amely társasházak esetében az alapító 
okiratuk hiányában hosszabb időt, több utánajárást vesz igénybe.  
 
A növekvő lakásszámok azt mutatják, hogy ezen terület benépesedése után jelentős demográfiai 
megugrásra számíthatunk, ami várhatóan 2017. évben különösen nagy ügyszám növekedést fog 
eredményezni a hivatalban. Elsősorban, de nem kizárólag lakcímekkel, adóügyekkel kapcsolatos 
ügyintézésre kell felkészülnünk. 
 
A területen az utak tisztaságának, az építkezések környezetének ellenőrzése folyamatos, valamint 
a nyári időszakban a gazzal borított ingatlanok tulajdonosainak megkeresése, felszólítása is többlet 
munkával jár. 



VIII. Képviselő-testületi ülések, rendeletek, határozatok 

 
2016. évben 10 alkalommal került sor rendes, 5 alkalommal pedig rendkívüli képviselő-testületi 
ülésre, hozzávetőlegesen 60 munkaórában.  
2016. évben 13 alkalommal került sor rendelet alkotásra, a képviselő-testületi határozatok száma 
pedig ma ülés időpontjáig 225. 
 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat fogadja el. 

Vámosszabadi, 2016. december 12.  

 Kató Mária s.k. 
 jegyző 
 

Határozati javaslat 

Beszámoló a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győrújfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltségének 2016. évi munkájáról szóló beszámolót, 
és azt elfogadja. 
Felelős: Kató Mária jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

 


