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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. december 11-i ülésére 

1. napirend: 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012. évi munkájáról 
 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:   Kovács Edit előadó 
    Tóth Anikó pénzügyi vezető 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Jelen beszámoló ügykörönként állapot leírást ad a 2012. évi Hivatali munkáról 
 
 
Bevezetés 
 
A Polgármesteri Hivatal jelenlegi létszáma 13  fő köztisztviselő, ezen felül az Mt. hatálya 
alátartozik 2 fő, valamint 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester. 

 
Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése: 

 
1. Jegyző 

 
A jegyző ellátja és részt vesz a fejlesztési pályázatok megvalósításában, részt vesz a nagy 
horderejű, munkaigényű előterjesztések előkészítésében,  a hátralékok behajtását, 
figyelemmel kíséri és személyesen a jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát, dönt a 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben, gondoskodik az önkormányzat működésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról, munkáltatói jogokat gyakorol. A jegyző készíti el a 
szerződés tervezeteket, véleményezi a benyújtandó pályázatokat. Gondoskodik a Európai 
Uniós pályázati (horizontális) vállalások éves teljesítéséről 
A  jegyző feladata a képviselő-testületi és bizottsági ülések, valamint az ebben részt vevő 
köztisztviselők munkájának koordinálása, meghatározott körben előterjesztések (rendeletek) 
készítése, a döntések végrehajtásának koordinálása és a személyzeti munka végzése,  
koordinálása.  
 
 

2. Szociális és gyámügyi ügyintézés 
 
A ügyintéző munkáját alapvetően a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. tv. (Sztv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. rendelkezései határozzák meg.  1 fő látja el a segélyezéssel kapcsolatos feladatokat. 
Az ügyintéző rendelkezik a köztisztviselők szakképesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.07) 
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Korm. rendeletben meghatározott végzettséggel.  A szociális és gyámügyi ügyintéző  2012. 
július 1-től GYES-en van, visszatéréséig tartó határozott időre más személy látja el a 
feladatot.  
 
A szociális ügyintézési munkavégzéshez szükséges minimális tárgyi, technikai feltételek 
adottak, előrelépést jelentene az ügyfél központúbb , diszkrétebb ügyfélfogadás biztosítása.  
A gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézői feladatokat 1 fő látja el, az ügyintéző munkaköri 
feladatába tartozik a teljesség igényét mellőzve: 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott kérelmek alapján indított hatósági eljárás 
lefolytatása, környezettanulmány készítése, döntéshozatalra előkészítés. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri pénzbeli támogatásáról, óvodáztatási, 
beiskolázási támogatásról szóló döntés előkészítése. A gyámügyi és gyermekvédelmi 
ügyintézők járnak el az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott jegyzői hatáskörbe tartozó 
gyámügyi igazgatási ügyekben. 
 
Ügytípusok szerinti ügyiratok száma: 
 
Óvodáztatási támogatás  2 
Családi jogállás rendezése 1 
Belföldi jogsegély,egyéb 24 
Védelembe vétel  4 
H H H  (Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek) 1 
Szociális ügyintéző az alábbi feladatokat látja el  az alábbi feladatkörökben. 
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: 
Időskorúak járadéka 1 
Ápolási díj  15 
Bursa Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok 1 
Aktív korúak ellátása 

- Rendszeres szoc. segély  1 
- Foglalkoztatottak helyettesítő támogatása 2 

Lakásfenntartási támogatás 28 
Átmeneti szociális segély  30 
Szemétszállítási díjkedvezmény 10 
Közgyógyellátási ügyek 137 
Közlekedési támogatás 10 
Idős korúk ellátása  1 
 
A szociális segélyezési rendszer reformját jelentette a 2011. évtől új alapokon nyugvó 
közfoglalkoztatás rendszere, melyben a Kormány továbbra is az önkormányzatok 
feladatkörébe utalta az aktív korú segélyezettek minél szélesebb körben történő bevonását a 
közfoglalkoztatásba. A közfoglalkoztatásba bevont személyek bér és járulékaira, valamint 
dologi támogatására ettől az évtől kezdődően pályázatot kellett benyújtani. A pályázatok 
rövid időtartamú (4 órás) és hosszú időtartamú (6 órás) foglalkoztatásra vonatkoznak. 
 
A szociális ügyintéző feladata még a Hirdetmények kezelése. 
Hirdetmények (termőföld eladáshoz kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlás, ingatlan 
végrehajtási, közszemlére tett nyilvános idézések, értesítések) 2012. évben 44 db. 
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Közfoglalkoztatási formák 2012. január 1-től 
 
Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
Napi 4 órás foglalkoztatás, legalább 2 - legfeljebb 4 hónapos időtartamban, a munkabér a 
minimálbér, illetve a garantált bérminimum (szakmunka esetén) fele és csak bérpótló 
juttatásban részesülőket lehet foglalkoztatni ebben a közfoglalkoztatási formában. 
Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Napi 6 órás 
foglalkoztatás, legalább 2- legfeljebb 4  hónapos időtartamban, a munkabér a minimálbér, 
illetve a garantált bérminimum (szakmunka esetén) időarányos része, és minden 
álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatható ebben a közfoglalkoztatási formában. 
 
Országos közfoglalkoztatási programok 
A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap időtartamban és teljes munkaidőben történhet, a 
munkabér minden egyes programban külön kerül meghatározásra. Ebben a 
közfoglalkoztatásban minden nyilvántartott álláskereső foglalkoztatható. 
Az önkormányzatnak három pályázati lehetőség állt rendelkezésre, mind a kettő lehetőséggel 
éltünk a rövidtávú és a hosszú távú közfoglalkoztatással. 
 
2012. évi közfoglalkoztatási létszáma intézményenként 
 
A Polgármesteri Hivatalban végzik a 6 órás közfoglalkoztatásban: 3 fő 
 
 

3. Anyakönyvi, hagyatéki ügyintézés  
 
Ezen szakfeladatot 2 db ügyintézővel látjuk el. 
 
Anyakönyvi ügyintézés 
Az anyakönyvi igazgatás, mint feladatellátás 2006.március 1-től a központi  Anyakönyvi  
Szolgáltató Alrendszer alkalmazásán keresztül történik. Ez a feladatellátás a központi 
szervergép kapcsolatával valósul meg. A fenti  időponttól  kezdődően minden anyakönyvi 
eseményt számítógépen kell  rögzíteni, és az interneten keresztül – ez egy zárt rendszer - a 
központi rendszer tárolja a rögzített eseményeket, változásokat. 
A 2010.évi választások lebonyolítása is – központi utasítások, adatlapok, jegyzőkönyvek 
rögzítése, valamint a választás előzetes eredményének megállapítása - ezen a  zárt rendszeren 
történt. 
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi  önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV.törvény 16.§.(1)bekezdésében , illetve  az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és  a névviselésről szóló 1982.évi 17.törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a házasságkötés szolgáltatási díjáról rendeletet alkotott, a 
9/2011.(06.27.) sz.Ök. rendelet, mely 2011. június 1-én lépett hatályba. E szerint a 
házasságkötés  hivatali helységben és munkaidőben történő megkötése díjmentes anyakönyvi 
szolgáltatás.  A házasság megkötésével kapcsolatos  díjakat  a Polgármesteri  Hivatal 
pénztárába kell megfizetni az alábbiak szerint: 
Újhartyán Község Képviselőtestülete az alábbi díjtételeket fogadta el: 

- terembérlet (nem újhartyáni lakos részére)             5.000,-Ft 
- anyakönyvvezető tiszteletdíja:                       6.000,-Ft 
- Szavaló,önálló produkciót előadó tiszteletdíja:      3.000,-Ft 
- külsőhelyszínen történő házasságkötés(kiszállás) 15.000.-  



4 
 

Újhartyán község területén a nem hivatalban történő esküvői helyszín kijelöléséről a jegyző 
határozatban dönt. 
2012. évben házasságkötések száma: 14 db 
 
Honosítás: 
A magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. törvény szabályozza a magyar 
állampolgárság megszerzése, keletkezése – honosítás, visszahonosítás - feltételeit. A törvény 
4.§.(3) bekezdés, illetve az 5 §-a alapján 2011.január 1-je óta un. egyszerűsített honosítási 
kérelem is benyújtható. Az egyszerűsített honosítási  eljárásban azok szerezhetnek magyar  
állampolgárságot, akik egykori  okirattal bizonyítani tudják, hogy valamely felmenőjük 
magyar állampolgár volt –leszármazás -, vagy  valamikor-területváltozás miatt - magyar 
állampolgár volt.   A kérelem átvételére az anyakönyvvezető jogosult. A 2012-es évben  14. 
db kérelem került benyújtásra, ebből  már  18  fő állampolgársági esküt tett. 
Az anyakönyvvezető által ellátandó feladatok statisztikai adatai a 2012-es évre: 

- honosítás.                                                                               14       db 
- névmódosítás-névváltoztatás:                                                 7     db 
- születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiadása:   100     db 

Népesség-nyilvántartás: 
A népesség-nyilvántartási ügyintézés gyorsult azzal, hogy a települések ügyintézői  az  ASZA  
rendszeren, helyben rögzítik,vezetik át a lakcímváltozásokat. A lakcímek változásával 
kapcsolatban a körzetközponti okmányiroda jegyzőjének  feladata a lakcímkártyák 
elkészítése. 2012-ben a településünkön házszámrendezést hajtottunk végre. A 
nyilvántartásunktól eltérő, hibás házszámok kijavításra kerülte. 
Újhartyán községben a 2012-es évben 300 db lakcím bejelentés/változás  ügy került 
átvezetésre. 
Hagyaték: 
A hagyatéki leltár felvétele a 2012.07.01-től elektronikusan a központi hagyaték nyilvántartó 
programmal történik, amelyet a hagyatéki leltár előadó az interneten keresztül érhet el. Az 
alkalmazások verzió frissítése automatikus. A program a hagyatéki eljárásról szóló 2010.évi 
XXXVIII. törvényben meghatározott formában és tartalommal  végzi a hagyatéki ügyek 
nyilvántartásait. 
Segítségével a szükséges adatok felvitele és rögzített információk előkeresése az ügyintéző 
számára egyszerűbbé válik. 
A tárolt adatok alapján a törvénynek megfelelő hagyatéki leltár és egyéb iratok nyomtathatók. 
A 2012. évben 48 esetben került sor  a  hagyatéki  eljárás lefolytatására.  
 
 

4. Műszaki ügyintézés 
 
A műszaki ügyintézési feladatokat 1 fő végzete 2012. június 15-ig. A továbbiakban a 
feladatait helyettesítéssel oldottuk meg.  Ezen feladat módosul a Járási Hivatal felállításával. 
 
Iktatott ügyiratok száma: 75 db 
2012-ban indult szabálysértési ügyek száma: 9db.  
2012-ben indult birtokvédelmi ügyek száma: 13 db 
 
 

5. Iktatás 
 
Az iktatási feladatokat jelenleg 1 fő végzi iktatóprogrammal.  
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Feladata: Beérkezett postai levelek iktatása, az ügyintézők által kért előzményi iratok 
keresése, dokumentáltan történő kiadása, visszavételezése. 
Leadott iratanyagok egyeztetése, rendszerezése, valamint a selejtezések 
elvégzése(jegyzőkönyv készítése, Levéltárral történő engedélyeztetése). 
 
Az udvarról megközelíthető irattár, valamint  a hivatal fénymásoló helyiségében található a 
Hivatalban évtizedek alatt keletkezett igen nagy mennyiségű iratanyag. 
Az iktatás mennyiségét jól tükrözi, hogy  2012-ben 1101db főszám,    5100 db alszám  iktatás 
történt.  
 
 

6. Ipari- és kereskedelmi igazgatás 
 
Az elmúlt években olyan hatalmas mértékben változott meg a jogszabályi környezet, hogy az 
szinte valamennyi feladatkört érintette. Más jogágazatokhoz hasonlóan a kihirdetési és 
hatályba lépési, alkalmazási időpont között szinte felkészülés nélkül kellett az új 
rendelkezéseket alkalmazni. 
A legfontosabb változásokat az jelentette, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi engedélyezésekkel 
kapcsolatosan teljesen új eljárási rendet vezetett be 2009. október 1-jével. A korábbi eljárással 
szemben ugyanis abban az esetben, ha az ügyfél üzletet (vagy vendéglátó egységet) kíván 
nyitni, szűk körű kivételtől eltekintve – amely körbe nyolc termékkör tartozik, közülük 
gyakorlati szempontból leglényegesebbek a dohánytermékek – nincs szükség a működési 
engedélyezési eljárás lefolytatására. Az ügyfél az üzletnyitásra irányuló bejelentés megtételét 
követően már meg is kezdheti a tevékenységet, pusztán a bejelentéssel eleget tesz a 
jogszabály által előírt  kötelezettségének. A hatóság ezt követően nyilvántartásba veszi az 
üzletet, melyről egy igazolást ad ki. 
Az új rendszer az utólagos ellenőrzésekre helyezi a hangsúlyt, amely azonban elsődlegesen 
nem a kereskedelmi hatóság, hanem a szakhatóságok – így például az építési hatóság, az 
ÁNTSZ, vagy a tűzoltóság – feladata. Amennyiben ezen szervek az utóellenőrzés során 
hiányosságokat tapasztalnak, azt jelzik a kereskedelmi hatóság felé, amely megteszi a 
szükséges szankciókat, mely keretében legsúlyosabb esetben az üzlet működésének 
korlátozására, illetve bezáratására is sor kerülhet.  
 
2009. március 31. napján hatályba lépett a telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltatótevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet. Az új Kormányrendelet fontos rendelkezése volt továbbá, hogy mind a 
nyilvántartásba vétellel, mind az engedélyezéssel, mind pedig az ellenőrzéssel kapcsolatosan 
a kistérségi székhely szerinti jegyző hatáskörébe utalta az eljárást, továbbá előírta 
valamennyi korábbi – 1999 óta kiadott –telepengedély felülvizsgálatát és nyilvántartásba 
vételét is.  
 
2009. október 25-én lépett hatályba a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 
239/2009. (X. 20) Kormányrendelet, mely bevezette a szálláshely-üzemeltetési engedély 
kategóriáját, valamint egységes nyilvántartás vezetését írja elő a szállodákra, panziókra, 
kempingekre, üdülőházakra, közösségi szálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre, valamint falusi 
szálláshelyekre vonatkozóan. 
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7. Pályázati feladatok 

 
Osztott munkakörben 1 fő végzi. 
Folyamatban lévő pályázatok: 
 
„Újhartyán és Kakucs községek közös, meglévő szennyvíztiszító telepének kapacitás bővítése 
és interzifikálása” pályázati kódszám: KEOP-1.2.0/09-11-2012-0023 
 
 

8. Növényvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok 
 
A növényvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása idényjellegű, az egészségre 
ártalmas gyomnövények vegetációs időszakától függ. 2008. szeptember 1. napján hatályba 
lépett az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és annak 
végrehajtására vonatkozó rendeletek, melyek a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. 
törvény hatályon kívül helyezésével új eljárási rendet vezettek be a növényvédelmi hatósági 
feladatok ellátásával kapcsolatban. Az új szabályok szerint a települési jegyző hatásköre 
kizárólag a település belterületén lefolytatandó helyszíni ellenőrzés lefolytatására, továbbá a 
parlagfűvel fertőzött, település belterületén lévő, magántulajdonú ingatlanokon a közérdekű 
védekezés elrendelésére terjed ki, tehát sem gyommentesítésre kötelező határozatot nem 
hozhat, sem növényvédelmi bírságot nem szabhat ki. 
2012-ben település belterületén bejárás alkalmával  ellenőriztük a parlagfű fertőzöttséget.  Az 
érintett ingatlan tulajdonosai felszólításra kerültek a parlagfű kiirtása miatt.  A felszólításra  az 
ingatlantulajdonosok az parlagfű irtást elvégezték. 
 
 

9. Testületi ügyintézés 
 
A feladatot jelenleg 1 fő végzi. 
Az ügyintéző munkaideje nagy részét  kiteszi a folyamatosan növekvő ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítése. 
Az ügyintéző feladatkörében ellátja a képviselő-testület, a bizottságok jegyzőkönyveinek 
készítését, határozatok kivonatozását, rendelet kihirdetését, valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat működésének segítését, továbbá polgármester és a jegyző napi munkájához 
kapcsolódó, általuk meghatározott feladatokat, segíti ügyfélfogadásukat, programjaikat.  
 
2012. évi képviselő-testületi ülések 
 
Képviselő-testületi ülések száma összesen:  17  
Képviselő-testületi határozatok száma: 187 
Rendeletek száma:   27 
 
2012. évi bizottsági ülések 
Pénzügyi  Bizottsági ülések száma: 5 
Határozatok száma:  13 
Szociális  Bizottság  ülések száma:7 
Határozatok száma: 60 
Kulturális bizottság ülések száma: 5 
Határozatok száma: 14 
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Összesen: 17 bizottsági ülés 
Összesen: 87 határozat 
 
A bizottságok üléseiket rendszerint a Hivatalban tartották, de voltak kihelyezett Kulturális 
Bizottsági  ülések is a Faluközpontban.  
A tavalyi évben a testületi, bizottsági jegyzőkönyvek maradéktalanul megküldésre kerültek az 
illetékes Pest Megyei Kormányhivatal részére. 
 
 

10. Postázási feladatok 
 
A Hivatal hivatalsegéde végzi (1 fő)  a beérkező ajánlott és egyéb postai levél-, illetve 
csomagküldemények átvételét. A postáról a kiküldött levelek visszaigazolásait, a 
tértivevényeket, az iktatási ügyintéző oszt szét ügyintézők részére. A kiküldendő levelek, 
csomagok, gyorspostai, illetve külföldi küldemények  nyilvántartásba kerülnek, postakönyvbe 
vételre. 
A  2012. évben összesen  925.324 Ft értékű kimenő levél került postai úton továbbításra. 
 
 

11. Pénzügyi Csoport 
 
Újhartyán Község Polgármesteri Hivatalában a gazdasági – pénzügyi feladatokat jelenleg 3 fő 
látja el. 
A csoport feladata az önkormányzat - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek: 
polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, valamint a német nemzetiségi önkormányzat 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
A pénzügyi csoport dolgozóinak feladatköre igen szerteágazó mivel szinte minden 
önkormányzati és hatósági feladatnak van bizonyos mértékű pénzügyi háttere és ezek 
részletes felsorolása szinte lehetetlen. A jellemző feladatok a csoport munkájában a 
következők: 
A költségvetési koncepció elkészítése 
A költségvetési koncepció összeállítása előtt megbeszéléseket kell folytatni, illetve a tárgyév 
háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló tervezetét át kell tekinteni. Számba kell 
venni az önkormányzat bevételi forrásait, valamint fel kell mérni az ellátandó feladatokat az 
intézményekre kiterjedően is. A jogszabályi és belső előírásokkal folyamatosan egyeztetni 
kell azokat. A koncepció megtárgyalása után a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve alapján a 
végleges, jóváhagyott koncepciót át kell tekinteni, a következő évi költségvetési tervezet 
összeállítása során az abban foglaltakra tekintettel lenni. 
A költségvetési rendelet elkészítése 
A költségvetési tervezet elkészítésére való elméleti és szakmai felkészülés érdekében a 
tervezési munkák megkezdése előtt szakmai konzultációkon, értekezleteken kell részt venni. 
Át kell tekinteni a központi irányelveket és útmutatókat. El kell végezni a szükséges 
egyeztetéseket, azokat megfelelő módon kell dokumentálni. A tervezési munkák 
megkezdésekor el kell végezni az intézmények szintszámításait, figyelemmel a feladatok 
mennyiségi és minőségi változásaira. 
A tervezés során figyelembe kell venni a személyi juttatások és a létszám előirányzat, a 
munkaadót terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, a juttatások, támogatások, a 
beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, saját bevételek 
alakulását. 
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Az elkészült költségvetési rendelet tervezetét meg kell küldeni az önkormányzat 
bizottságainak, majd a kötelező véleményezéseket követően kerülhet a költségvetés tervezete 
a képviselő-testület elé elfogadásra. 
Az elfogadott költségvetési rendelet évközi folyamatos módosítása szintén komoly előkészítő 
munkát jelent a csoport számára. 
Beszámolók és szabályozottság 
A beszámolók készítése szintén komoly felkészülést igényel, és a csoport szinte valamennyi 
dolgozóját érinti annak összeállítása. A beszámolók főbb munkafolyamatokra való lebontása, 
a munkamegosztás során történő folyamatos egyeztetések, és az egyeztetési feladatok 
dokumentumainak elkészítése állandó együttműködést igényel a csoport dolgozói részéről. A 
beszámolók számszaki adatainak előkészítése során folyamatos figyelmet igénylő feladat az 
adatok valódiságának ellenőrzése, a főkönyvi kivonat és az egyes számlaforgalmak 
ellenőrzése, szükség szerint a könyvelési korrekciók elvégzése. 
A féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló elkészítése annak a képviselő-testület elé 
terjesztésével zárul. 
A pénzügyi-gazdálkodási terület költségvetési végrehajtási szabályzatainak elkészítése, és a 
jogszabályoknak, folyamatoknak való megfelelőség szempontjából történő aktualizálása 
szintén jelentős feladata a csoportnak. A munkafolyamatok és a szabályozás folyamatos 
összehangolásával lehetővé vált a munkamegosztás és a felelősségi körök kialakítása. 
 
Könyvelési feladatok, bizonylati rend 
2011. évben új integrált könyvelési rendszert (CGR) vezettünk be, melynek használatával 
biztosítjuk a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének, valamint a 
bizonylati rendre vonatkozó szabályok betartását. A könyvelési rendszer pénzügyi és 
főkönyvi modulból áll. A pénzügyi modul lehetőséget biztosít a pénztárak vezetésére, a 
számlázásra, a beérkező számlák iktatására, vevő-, szállító analitikák vezetésére, ÁFA 
kimutatások elkészítésére, valamint az átutalások kezelésére. 
A főkönyvi modullal történik a pénzforgalom, a vegyes könyvelési bizonylatok (bér, 
nettófinanszírozás, stb.) könyvelése, valamint az előirányzatok könyvelése. 
A főkönyvi könyvelés kialakított rendjének betartása a főkönyvi kivonatok és a 
számlaforgalmak ellenőrzése, az analitikus könyvelés területén az analitikus nyilvántartások 
naprakész vezetése, a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások közötti kapcsolat, 
feladások elkészítése, és azok számszaki megfelelőségének biztosítása szintén komoly 
odafigyelést és pontos munkavégzést követel meg. 
A pénztár és bankszámlákhoz tartozó forgalmak rögzítése, az előirányzat mozgások, 
bérterhelések könyvelése a CGR rendszer segítségével történik 
- A felelősségteljes gazdálkodás fontos eleme a bizonylati rend és a bizonylatkezelés 
szabályainak betartása. Ide tartozik a bizonylatok útjának, kitöltési rendjének betartása az 
egyes végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódva gondoskodni kell arról, hogy a bizonylatok 
mindig hitelt érdemlően legyenek kitöltve, biztosítani kell, hogy a bizonylatokon feltüntetett, 
ellenőrzést szolgáló aláírás helyek kitöltöttek legyenek, és a feladatot tényleg el is lássák. 
Számlavezetés, készpénzforgalom 
2012. január 1-től a Államháztartás működési rendjéről szóló új szabályozás értelmében 
szétválasztásra került az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az 
önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodás, ezen érteni kell a bankszámla és 
készpénzforgalom szétválasztását is, ami esetünkben azt jelent, hogy 5 pénztárral 
rendelkezünk, valamint minden intézménynek elkülönített számlát vezetünk. 
- A banki átutalások OTP terminálon történő teljesítése az utalások rendjének a 
nyilvántartások alapján történő áttekintését követően történhet meg. 



9 
 

A pénzgazdálkodás területére vonatkozó szabályok áttekintése, a szabályok általános 
érvényesülésének figyelemmel kísérése fontos feladat az átutalások indítása, teljesítésének 
megkezdése előtt. Az alábbiakban felsoroltak meglétének ellenőrzése után történhet csak a 
teljesítés.  
Az átutalásokat meg kell, hogy előzze a teljesítés és a kötelezettségvállalás összehasonlítása, 
az érvényesítendő dokumentumok és az érvényesítés alapját képező szakmai igazolás, 
valamint fedezet meglétének, összegszerűségének, és alaki követelmények betartásának 
ellenőrzése, az utalványozott dokumentumok áttekintése, egyeztetése más dokumentumokkal. 
Az utalványok ellenjegyzése során az ellenjegyzés tartalmának megfelelő kontroll ellátása. 
Mindezek után történhet a pénzügyi teljesítés. 
A bejövő- és kimenő számlák nyilvántartására szintén a CGR rendszer modulját használjuk, 
minden olyan ki- és beérkező számla iktatásra kerül, mely alapul szolgál a szállító- vevő 
analitika teljes körű nyilvántartásához.  
- A készpénzmozgások a Hivatalban elhelyezett pénztári kifizetőhelyen történnek. A 
pénztárak működtetése során a pénztárjelentés és a hozzátartozó bevételi és kiadási 
pénztárbizonylatokat kezelése a CGR rendszer pénzügyi moduljának használatával történik. 
Biztosítani kell a kifizetésekhez szükséges pénzkészleteket, valamint a pénztár biztonságos 
működtetését. 
Vagyongazdálkodás 
Az önkormányzati vagyon folyamatos, megfelelően részletezett nyilvántartásainak vezetése 
szintén a csoport feladati közé tartozik, mely az ingatlanvagyon-kataszter, a vagyonkimutatás, 
valamint a mérleg adatainak és az abban található adatokat alátámasztó főkönyvi és analitikus 
nyilvántartási adatok alapján, a vagyongazdálkodási szabályok folyamatos figyelembe 
vételével történik. Gondoskodni kell továbbá az önkormányzati vagyontárgyak értékének és 
annak változásának a nyilvántartásokon való átvezetéséről is. 
Leltározás, selejtezés 
A leltározást a leltározási ütemterv szerint kell elvégezni, oly módon, hogy az éves és kétéves 
leltározás, selejtezés során a mérlegben az adatok pontosan kerüljenek számbavételre. 
Bérgazdálkodás 
A pénzügyi csoport bérgazdálkodással kapcsolatos feladatai közé tartozik a személyi 
juttatások és a létszám előirányzat felhasználásának nyomon követése az ehhez kapcsolódó 
nyilvántartások, kimutatások vezetése, alapdokumentumokkal való egyeztetése. 
A személyi jellegű juttatások és személyi jellegű kifizetések helyi – nem MÁK - ban történő – 
számfejtési feladatainak ellátása tekintetében gondoskodni kell azoknak határidőre való 
eljuttatásáról a MÁK részére. 
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok 
A Polgármesteri Hivatalban közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalók alkalmazáshoz 
kapcsolódó pályázatok teljes körű pénzügyi elszámolását, a csoport dolgozói végzik 
Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok 
A pénzügyi csoport feladata a pályázatokkal kapcsolatos pénzmozgások elkülönített számlán 
való biztosítása, a főkönyvi könyvelés elkülönített vezetése, valamint a projektmenedzserrel 
való együttműködés a pénzügyi elszámolások elkészítésében, közreműködés az ellenőrzések 
során. 
A munkavégzés tárgyi feltételei 
A csoport dolgozói munkájukat 4 db számítógép segítségével látják el. Az integrált 
könyvelési rendszer alapfeltétele a gépek hálózatba kapcsolása, melynek segítségével minden 
munkafolyamat egyszerre végezhető. 1 db számítógépet használunk az OTP Electra 
ügyfélterminál működtetésére. A beiktatott és a szükséges aláírásokkal rendelkező számlák 
pénzügyi teljesítése közvetlenül indítható a CGR programból az ügyfélterminálra. 
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Internet elérhetőségre minden gépen lehetőség van, ez létfontosságú, hiszen minden 
adatszolgáltatási kötelezettségünk internetalapú. ÁFA és minden egyéb bevallásunk 
elkészítése, küldése ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton történik.  
 
 

12. Adóügyi csoport 
 
A Polgármesteri Hivatal adóügyi feladata kettős. Egyrészt eljár a jegyzői hatáskörbe tartozó 
központi adókkal (gépjárműadó) kapcsolatos ügyekben, másrészt az önkormányzat által – a 
helyi adókról szóló 1990. évi C törvény felhatalmazása alapján – elfogadott helyi 
adórendeletekben meghatározott helyi adókkal kapcsolatos feladatokat hajtja végre. 
 
A Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatait 1 fő adóügyi előadó végzi, a munkakör ellátásához 
szakmai képesítéssel rendelkezik. Ellátja az adó kivetéseket, nyilvántartásokat, beszedéseket, 
behajtásokat, az adó kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ 
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.  Hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz adó- és 
értékbizonyitványt állít ki, más adóhatóság megkeresésére adatot szolgáltat. Az adók 
feldolgozására  a Magyar Államkincstár  által kötelezően előírt programot használjuk. 
 
Gépjárműadóban a 2012-ben 1726 gépjárművet  adóztatunk 1066 adózónak. A bevételi 
tervünk 40.000.- e Ft, melynek teljesítése  40.300.- e Ft-al megtörtént. A gépjárműadóban 
történő változások miatt 528 db határozat kiadására került sor.  
 
Az Önkormányzat 15/2008(XII.12.). Ök. rendeletével bevezette a magánszemélyek 
kommunális adóját, valamint a helyi iparűzési adót, a 16/2004(XII.16.) sz. rendeletével az 
építmény és telekadót. A magánszemélyek kommunális adóját a község területén 
ingatlantulajdonnal rendelkezők kötelesek fizetni. Mértéke ingatlanonként évi 4000-Ft. 2012-
ben ezen a címen 835 adózó 3.411.- eFt-ot fizetett  be. Akókötelezettség változása miatt 51 db 
határozat kiadására került sor. 
Az iparűzési adóban 365 vállalkozó bejelentkezése, bevallás feldolgozása történt meg,  
mintegy 274.000.-e Ft adót fizetést teljesítve  önkormányzatunk részére. 
Az adózók száma az építményadóban 14 db, telekadóban 18 db . A 2012. évre előírt 
építményadó 29.600.- e Ft, melynek beszedése megtörtént,  a telakadóra 27.100 e Ft az 
előírás, melyből 26.600.- e Ft befizetésre került. 
 
Az önkormányzati adóhatóság látja el a talajterhelési díj bevallásával, nyilvántartásával és 
beszedésével kapcsolatos feladatokat is, ez 2012-ben 8 háztartást érint, 92.200.- Ft bevétellel. 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának elsődleges érdeke, hogy hozzájusson az őt megillető 
adóbevételhez. Az ügyfelek tájékoztatása, fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében  az 
I. félévben 1803 db, a II. félévben 1631 db fizetési értesítő, valamint az helyi iparűzési 
adóbevallás kötelezettség elmulasztása miatt 25 db felhívás került kiküldésre. A korábbbi 
évekhez hasonlóan a hátralékosoknak (482 db) fizetési felszólítás kiküldésére került sor, majd 
sikertelensége után a gépjárműadó tartozás miatti forgalomból kivonását , munakabér, nyugdij 
letiltását kezdeményeztük. 
 
Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása szintén az adóhatóság feladata. Ezek  
a más hatóság által megállapított és meg nem fizetett kötelzettségek (10 db helyszini birság, 9 
db szabálysértési birság, 43 db közigazgatási birság, vizgazdálkodási érdekeltségi 
hozzájárulás, 5 db földhivatali igazgatási szolgáltatási dijak, 1 db megelőlegezett 
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gyermektartási dij, 64 db szemétszállítási dij). A beszedett hátralékok csak részben képezik az 
önkormányzat bevételét, nagy részében a beszedett összeget át kell utalni a kimutató szerv 
számlájára, szabálysértésekből, helyszini birságból származó bevétel össszege ( 235.000.- Ft ) 
teljes mértékben, az idegen tartozásokból csak a  közigazgatási birság 40 %-a (110.000.- Ft) 
illeti az önkormányzatot. 
 
A mezőőri járulék  beszedésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat szintén az adóügyi 
munkatárs végzi el. Az ide évben 368 db értesítés került kiküldésre a földhasználóknak, az 
éves bevétel 704.000 Ft.  
 
Ügyfeleink különböző ügyeinek intézéséhez adóigazolást kérhetnek, 2012.-ben eddig 35 db 
nemleges adóigazolás kiadására került sor. 
Adó- és értékbizonyitványt hagyatéki eljáráshoz, végrehajtáshoz, gyámhatósághoz összesen 
54 esetben adtunk ki. 
 
 

13. Közterület felügyelet 
 
Ezen szakfeladatot 1 fő hivatásos közterület felügyelővel látjuk el. Külön ügyirat forgalma 
2012. évben nem volt. 
 
 

14. Jogorvoslati eljárások 
 
A fentebb felsorolt eljárások során másodfokú döntésre nem került sor 
 

 
15. Eszközök és számítógépes hálózat háttere 

 
Az eszközök és az informatikai háttér biztosított.  A szükséges fejlesztések megtörténtek. 
 

 
 

Önkormányzat egyéb feladatairól tájékoztatás: 
 
 

1. Oktatás  
 
Újhartyán Község képviselő-testülete az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
mint intézményénél az  igazgatói álláshely betöltéséről a 2012. augusztus 30-i ülésén döntött,  
az új igazgató Lauter Judit.  
A Német Nemzetiségi Óvoda vezetői álláshely betöltéséről pedig a 2012. június 27-i testületi 
ülésen hozott döntést, Kecskésné Rizmajer Ildikót nevezte ki erre a feladatra. 
 
Az oktatás terén folyamatban lévő pályázatok: 
 
KMOP-3.3.3-11-2011-0097 kódszámú Általános Iskola megújuló energiaforrásokon alapuló 
energetikai fejlesztése. 
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TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0378 Innovatív iskolafejlesztés az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskolában   - elutasításra került. 
 
TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0130    ” Újhartyáni Gyermekvár Óvodafejlesztése”  - elutasításra 
került. 
 
 

2. Közművelődés, kultúra 
 
Újhartyán község Önkormányzat Képviselő-testülete  4/2011. (III.24.) számú rendelete  a 
KÖZMŰVELŐDÉSRŐL - alapján végzi közművelődési tevékenységét. 
Erre a szakfeladatra tervezett összeg 5.283.000 Ft. A 2012. október 31-i állapot szerinti 
teljesítés 3.905.094 Ft. 
Jelenleg 1 fő művelődés szervező végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat.  
Helyi civil közösségek, szervezetek, melyekkel a közművelődési tevékenység megvalósul: 

- Lila Akác Nyugdíjas Klub  
 - Községi fúvószenekar  
- Sváb Parti zenekar  
- Ifjúsági fúvószenekar  
- HERCEL Sváb Hagyományőrző Egyesület 
- Faluházi baglyok” nótakör  
- Irodalmi és Helytörténeti Társas Kör  
- Civilek Újhartyánért Egyesület 
- Nagycsaládosok Újhartyáni Egyesülete  
- Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
- Gyermekvár Óvoda  
- Katolikus Ifjúsági Közösség  
- MAG Klub 
Az önkormányzat feladatai ellátása érdekében közösségi színteret működtet. 
Közösségi színterek: 

      Faluközpont Díszterem  2367 Újhartyán, Hősök tere 4. 
      Faluközpont Pinceklub  2367 Újhartyán, Hősök tere 4. 
     Újhartyán község Önkormányzat képviselőtestülete Kulturális Bizottságot működtet, 
amely bizottság véleményezi a Civil Alaphoz érkezett pályázatokat, javaslatot tesz a 
közművelődési célok meghatározására.  
 
A település könyvtári szolgáltatásait 2002 év óta szüneteltette, 2013. január 1-től szerződést 
köt a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel, melyet a Pest Megyei Könyvtár működtet. 
Így Újhartyán is könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatást igényelhet. A 
szerződés értelmében rendszerezik a jelenlegi állományt, a következő évtől fokozatosan 
bővítik.  
 

3. Idősek Napközi Otthona 
 
Ezen feladat az önkormányzatnak nem kötelező feladata, önként vállalt feladatként 
működtetjük 2011. október 15-től, 2 fő munkatárssal. 
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Összegzés 
 
A Polgármesteri Hivatal munkájához szükséges, megfelelő képesítéssel rendelkező humán 
erőforrás rendelkezésre áll.  
A tárgyi feltételek is megfelelnek meg a kor követelményeinek.  
2013. január 1-től Újhartyán Polgármesteri Hivatalban  Járási Ügysegédi Iroda működik majd, 
az ezzel kapcsolatos megállapodások már aláírásra kerültek.  2 fő a Polgármesteri Hivatalhoz 
felvételre került, akiket 2013. január 1-től átvesz a járás. 
 
Kérem a T. képviselő-testületet e beszámoló elfogadására. 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Polgármesteri Hivatalmunkájáról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint  elfogadja. 
 
 
Határid ő:  azonnal. 
Felelős:      jegyző 
 
 
 
Újhartyán, 2012. december 5. 
 
 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella 
jegyző 

 
 


