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Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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3. napirend: 
 
Tárgy:  Jegyzői beszámoló a Hivatal 2013. évi munkájáról 
 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:   Hivatal köztisztviselői 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló többször mód. 2011. évi CLXXXIX. tv. 
(továbbiakban: Mötv.) 84. §-a kimondja, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat működésével, 
valamint a polgármester, jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hozza létre a polgármesteri hivatalt. A polgármesteri 
hivatal elnevezéséről az Mötv. 84. § (5) bek a.) pontja rendelkezik, így 2013. január 1-től a hivatal 
elnevezése „Újhartyáni Polgármesteri Hivatal”. A jegyző évente számol be a képviselő-testületnek az 
által vezetett polgármesteri hivatal munkájáról. A polgármesteri hivatal fő feladata - mind 
államigazgatási, mind pedig önkormányzati ügyekben - a döntések előkészítése és végrehajtása.  
 
 
Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése: 
 

1. A jegyző 
 
A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt, összehangolja, koordinálja a hivatal által álltál elvégzendő 
feladatokat. Részt vesz a pályázatok megvalósításában, az előterjesztések elkészítésében, dönt a 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben, gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltató jogokat, 
személyzeti munkát végez és felügyel. Feladata az ülések és az ott résztvevő köztisztviselők 
munkájának koordinálása, a rendeletek elkészítése, a döntések végrehajtásának összehangolása. A 
képviselő-testületi ülésen, ha szükséges törvényességi észrevételt tesz, rendszeres tájékoztatást az a 
Polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak az Önkormányzat munkáját érintő 
hatályos jogszabályokról. Gondoskodik a megalkotott önkormányzati rendelet kihirdetéséről és 
hatályba léptetését követően a szükséges intézkedések megtételéről.  
A Képviselő-testületi döntés eredményeként indultunk a Várossá nyilvánítási pályázaton, melynek 
eredményeként 2013. július 15. napi hatállyal Újhartyán települését a Köztársasági Elnök Úr Várossá 
nyilvánította.  
 

2. Szociális és gyámügyi ügyintézés 
 
A szociális és gyámügyi ügyintéző munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. (Sztv.), a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 Korm. rendelet és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.(gyvt.), és a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997 Korm. rendelet rendelkezései 
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határozzák meg. A polgármesteri Hivatalban 1 fő látja el a segélyezéssel, szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokkal kapcsolatos feladatokat. Az ügyintéző rendelkezik a köztisztviselők szakképesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III.07) Korm. rendeletben meghatározott végzettséggel.   
 
A szociális ügyintézési munkavégzéshez szükséges minimális tárgyi, technikai feltételek adottak. A 
lakosság számára, a kényelmesebb ügyintézés biztosítása érdekében a kérelmek elektronikus 
hozzáféréséhez az önkormányzat honlapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmek letöltése 
biztosított.  
 
A gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézői feladatokat 1 fő látja el, az ügyintéző munkaköri 
feladatába tartoznak a következő ellátási formák, a teljesség igényét mellőzve: 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott 
kérelmek alapján indított hatósági eljárás lefolytatása, döntéshozatalra előkészítése, valamint 
környezettanulmány készítése. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 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. 
 
2013. évben az Ügytípusok szerinti támogatásban részesítettek száma: 
 
Ellátás megnevezése: Ellátásban részesítettek száma:  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 73 fő 
Óvodáztatási támogatás   2 fő 
HH (Hátrányos helyzetű gyermekek) 9 fő 
HHH (Halmozottan Hátrányos Helyzetű 
gyermekek) 

3 fő 
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A Szociális ügyintéző az alábbi feladatokat látja el a szociális igazgatás területén, az alábbi 
feladatkörökben: 
 
2013. évben megállapított, a Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokban részesítettek száma: 
 
Ellátás megnevezése:  Ellátásban részesítettek száma:  
Aktív korúak ellátása- Rendszeres szociális segély 
 

 1 fő 

Aktív korúak ellátása- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  
 

13 fő  

Lakásfenntartási támogatás 35 fő  



3 
 

Átmeneti szociális segély   47 fő  
Szemétszállítási díjkedvezmény  
 

23 fő 

Méltányossági közgyógyellátási ügyek 56 fő  
Bursa Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok 1 fő 
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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), és a téli hosszú időtartamú (8 órás) foglalkoztatásra vonatkoznak.  
A szociális ügyintéző feladata a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatok benyújtása, a hatósági 
szerződés előkészítésének koordinálása, valamint a munkaügyi központtal történt egyeztetést követően 
a közfoglalkoztatottak munkaügyi dokumentációinak elkészítése, és nyilvántartása.  
 
2013. évben közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 29 fő 
 
Közfoglalkoztatási formák 2013. évben  
 
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. 
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Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú téli közfoglalkoztatás 
 Napi 8 órás foglalkoztatás, 6 hónapos időtartamban, kormányrendeletben szabályozott 
közfoglalkoztatási bér, és garantált közfoglalkoztatási bér szerint 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 önkormányzat részére biztosított pályázati lehetőséggel éltünk, így a hosszú távú közfoglalkoztatás 
keretén belül 12 főnek, és a téli közfoglalkoztatás keretén belül 17 főnek biztosított az önkormányzat, 
tanuláshoz való hozzáférést és munka lehetőséget. 
 
2013. évi közfoglalkoztatások 2013. évben közfoglalkoztatásban résztvevők 

száma 
Hosszú távú 6 órás közfoglalkoztatás  12 fő 
Téli 8 órás közfoglalkoztatás 4 fő 
Téli 8 órás közfoglalkoztatás képzésben 
résztvevő 

13 fő 
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A szociális ügyintéző feladata még a Hirdetmények kezelése. 
Hirdetmények, a (termőföld eladáshoz, és haszonbérléséhez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlás, 
ingatlan végrehajtási, közszemlére tett nyilvános idézések, értesítések) kezelése. A hirdetményeket a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a honlapon elektronikusan kerülnek kifüggesztésre.  
 
2013. évben kifüggesztett dokumentumok száma: 67 db. 
 
 

3. Anyakönyvi, hagyatéki ügyintézés  
 

Jelenleg 1 fő látja el az anyakönyvvezetői, hagyatéki, népesség nyilvántartói, állampolgársági, 
katasztrófavédelmi feladatokat, akadályoztatása esetén az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal egy 
másik köztisztviselője végzi a helyettesítési feladatokat ezen ügyek lebonyolításában. 
Anyakönyvi ügyek:  
Az anyakönyvi igazgatási ügyeket 2013. március 1-től új kolléganő vette át a korábbi 
anyakönyvvezető nyugdíjba vonulása miatt. Törvényi előírás hogy a városoknak legalább két 
anyakönyvvezetővel kell rendelkezniük, Újhartyán megfelel ezen jogszabályi követelménynek. 
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2013. március 1-i hatállyal több változás történt az anyakönyvi igazgatásban, néhányat megemlítenék 
ezek közül:  

• A Kormány központi anyakönyvi szervként a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot 
jelölte ki. Korábban ezt a feladatot az illetékes Kormányhivatal látta el.  

• Az anyakönyvvezetők a jogsegély iránti megkeresések alapján kiállított anyakönyvi okiratok 
közül a kivonatot csak postai úton, azonban az értesítést és a másolatot az Anyakönyvi 
Szolgáltatói Alrendszeren -ASZÁN- keresztül tudják egymásnak továbbítani. 

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő testülete törvényi felhatalmazás alapján rendeletet 
alkotott a házasságkötés szolgáltatási díjáról, a 96/2011. (06.27.) sz. Önkormányzati rendeletet, 
amiben változás nem történt az elmúlt évben. Újhartyán Város illetékességi területén a hivatali 
munkaidőn túli és/vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről, a kérelem 
benyújtását követő 8 napon belül a jegyző határozatban dönt. 
 
2013-ban bekövetkezett anyakönyvi események statisztikai adatai a következők: 

� Születés anyakönyvezése: 0  

� Házasságkötés: 13 

� Haláleset: 14 

� 75 db anyakönyvi kivonat került kiállításra 

� születési névmódosítás 2 alkalommal történt  

� házassági névviselési forma változtatása 4 alkalommal. 

� az év végén köszöntöttünk 3 házaspárt 50., további 2 házaspárt pedig 60. házassági 
évfordulójuk alkalmából. 

 
 
Állampolgársági ügyek:  
2013. március 1. napjától módosult a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény ( Áptv.) 
és a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet (Vhr.) Az anyakönyvvezetőket érintő 
változás, hogy a fent említett időponttól az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és 
kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot valamint az állampolgársági 
bizonyítvány kiadása iránti kérelmet már nem lehet az anyakönyvvezetőknél benyújtani. Az 
állampolgársági eskü és fogadalom letételének szabályai nem változtak. 
2013-as évben honosítási kérelmet 2 fő adott be, ebből 1 fő tett állampolgársági esküt. 
Népesség nyilvántartás: 
A helyi népesség nyilvántartó rendszer -Visual regiszter rendszer- és az előbb említett ASZA rendszer 
együttes segítségével történik az állampolgárok lakcímügyeinek intézése. Az elmúlt évben 99 ízben 
történt lakcím bejelentés/változás, amit az anyakönyvvezető az ASZA rendszer címnyilvántartásán 
keresztül továbbít a Körzetközponti Okmányirodának, ahol elkészítik az ügyfél új lakcímkártyáját. 
Hagyatéki eljárás: 
Az elmúlt évben 41 esetben történt hagyatéki eljárás Hivatalunkban. 
 
Polgári és Katasztrófavédelmi feladatok: 

� Mint minden évben 2013-ban is elkészült a veszély elhárítási terv és adattár. Kijelölésre 
kerültek a melegedő illetve klimatizált helyiségek, közmeghallgatást tartottunk a Kingspan 
üzem működésével kapcsolatban jogszabályi változás miatt. 

� Megalakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 26 taggal. 
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� 2013. év novemberében Polgármesteri Hivatalunk 2 köztisztviselője szerzett Pécelen 
közbiztonsági referens képesítést. 

Választás 

• Kiépítésre került a Választási rendszer (VÜR rendszer), mely szintén az Anyakönyvi gépen 
keresztül működik. Decemberben már megkezdődött a tesztelése is, az első teszt sikeres volt. 

• Elvégeztük a választáshoz szükséges körzetek kialakítását, a szükséges technikai javításokat. 

4. Iktatás 
 
Az iktatási feladatokat 2013-ban többen is ellátták, szeptembertől 4 órában 1 fő, munkáját 
iktatóprogram használatával végzi. 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 Irattár két helyen található a Hivatalban, egyik a fénymásolóval együtt, a másik a hátsó 
épületrészben, közvetlenül az udvarról közelíthető meg. A külső Irattárban van elhelyezve az 
évtizedek alatt keletkezett igen nagy mennyiségű iratanyag. 
Az iktatás mennyiségét jól tükrözi, hogy 2013-ben 1134 db főszám, és 5017 db alszám iktatás történt.  
 

5. Hatósági ügyek 
 
A hatósági feladatokat 1 fő látja el. A birtokvédelmi, állattartási és növényvédelmi ügyekben az 
eljárások a város lakosságának komfortérzetét befolyásoló mulasztások elkövetőivel szemben 
eredményesek. 
Újhartyán Településrendezési terv (TSZT és HÉSZ) módosításával kapcsolatos feladatok átszőtték az 
egész évet, a módosítás véglegesítése decemberben megtörtént. 
A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez 
szükséges adatokat a Pestterv Kft. munkatársainak rendelkezésére bocsájtjuk.  
2013-ban összesen 147 főszám és 568 alszám került iktatásra.  
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6. Ipari- és kereskedelmi igazgatás 
 
A Polgármesteri Hivatalban az Ipari- és kereskedelmi igazgatás és az Adóügyi feladatokat 1 fő látja el. 
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 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. 
A 2013. évben 16 db bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység volt, 14 db bejelentés érkezet 
kereskedelmi tevékenység megszűnése miatt. 
 
A telepengedélyezéssel kapcsolatos jogszabály változás miatt 2013-ban a kistérségi jegyzőknél 
nyilvántartott bejelentés köteles és működési engedély köteles telepek nyilvántartása visszakerült a 
települési önkormányzatok jegyzőjének hatáskörébe. Ennek alapján 24 db ipari, szolgáltató 
tevékenységet végző telep került nyilvántartásunkba. 
 
A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20) Kormányrendelet 
alapján a 2013. évben üzemeltető váltás miatt 1 db szálláshelyengedély módosítására került sor. 
 
A fenti nyilvántartásokat folyamatosan frissítjük, melyek megtekinthetők az önkormányzat honlapján. 
 

7. Adóügy 
 
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 információszolgáltatással 
kapcsolatos feladatokat.  Hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz adó- és értékbizonyítványt állít ki, más 
adóhatóság megkeresésére adatot szolgáltat. Az adók feldolgozására a Magyar Államkincstár által 
kötelezően előírt programot használjuk. 
 
Az önkormányzati adóhatóságok az adóztatást a közúti nyilvántartás adatai alapján állapítják meg. A 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) által az 
Okmányirodán keresztül minden hónap 20. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak 
megfelelően a jármű nyilvántartás adataiban bekövetkezett adókötelezettséget érintő változásról adatot 
szolgáltat.   
 
Az előző évhez képest az adózók és gépjárműveik számának alakulásában csekély mértékű csökkenés 
tapasztalható, mely a bevételre is kihatással van.  A 2012. évben 1066 adózónak 1726 gépjárművet 
adóztattunk, 2013-ban 1060 adózónak 1580 gépjárművet. 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 32. § (1) bekezdése 
alapján  a 2013. évtől a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adónak 
már  csak a 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat. Így a beszedett 38.600.- e Ft-ból 15.300 e Ft a 
saját bevételünk a 2012. évi 40.300.- e Ft-tal szemben. 
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Az e-útdij kompenzáció miatt a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény évközi módosítására 
került sor. A légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, 
nyerges vontató, autóbusz adómértéke csökkent, az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 850.-Ft 
lett az 1200.-Ft helyett. Ezen változások miatt 2013-ban 665 db határozat készült.  A gépjárműadóban 
történő változások miatt 2012-ben 528 db határozat kiadására került sor.  
A magánszemélyek kommunális adóját az Önkormányzat illetékességi területén ingatlantulajdonnal 
rendelkezők kötelesek fizetni. Mértéke ingatlanonként évi 4000-Ft. 2012-ben ezen a címen 835 adózó 
3.411.- e Ft-ot fizetett be. Akókötelezettség változása miatt 51 db határozat kiadására került sor. 2013-
ban az adózó létszám nem változott, azonban a teljesítés csökkent, 2.990.- e Ft volt.  
 
 
Az iparűzési adóban 2012-ben 365 vállalkozó bejelentkezése, bevallás feldolgozása történt meg, 
mintegy 274.000.-e Ft adó fizetést teljesítve önkormányzatunk részére.2013-ra csökkent az 
adóalanyok száma: 340, bevétel: 254.700.- e Ft.  
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Az adózók száma az építményadóban 14 db, telekadóban 18 db. 2012. évre előírt építményadó 
29.600.- e Ft, melynek beszedése megtörtént,  a telekadóra 27.100 e Ft az előírás, melyből 26.600.- e 
Ft befizetésre került. A 2013. évben az adózók számát és bevételt tekintve változás nem történt.  
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Az önkormányzati adóhatóság látja el a talajterhelési díj bevallásával, nyilvántartásával és 
beszedésével kapcsolatos feladatokat is, ennek bevétele 2012-ben 92.200.- Ft, 2013ban: 120600.- Ft 
volt.  
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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 értesítőkerült kiküldésre. A korábbi évekhez 
hasonlóan a hátralékosoknak (482 db) fizetési felszólítás kiküldésére került sor, majd sikertelensége 
után a gépjárműadó tartozás miatti forgalomból kivonását, munkabér, nyugdíj letiltását , valamint a 
NAV felé történő végrehajtást kezdeményeztünk. 
Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása szintén az adóhatóság feladata. Ezek  a más 
hatóság által megállapított és meg nem fizetett kötelezettségek ( közigazgatási birság, vízgazdálkodási 
érdekeltségi hozzájárulás, földhivatali igazgatási szolgáltatási díjak,  megelőlegezett gyermektartási 
díj,  szemétszállítási díj). A 1.333.- e Ft beszedett idegen tartozás csak részben - a közigazgatási birság 
40 %-a - képezi az önkormányzat bevételét, nagy részében a beszedett összeget át kell utalni a 
kimutató szerv számlájára. 
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 617. 874.-Ft.  
Ügyfeleink különböző ügyeinek intézéséhez adóigazolást kérhetnek, 38 db nemleges adóigazolás 
kiadására került sor. 
Adó- és értékbizonyítványt hagyatéki eljáráshoz, végrehajtáshoz, gyámhatósághoz összesen 52 
esetben adtunk ki. 
 
 
Sajnos az adóügyi feladatokat ellátó ügyintéző helyettesítése továbbra sincs megoldva, még mindig 
nem teljesült a Kormányhivatal átfogó ellenőrzésekor megjegyzett 1 fő adós ügyintéző felvétele, aki 
akár osztott munkakörben pénzügyi feladatokat is el tudna látni. 
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8. Pályázati feladatok 
 
A feladatokat osztott munkakörben több kolléga végzi. 
Beadott, illetve folyamatban lévő pályázatok: 
 

A program címe és 
azonosító száma 

A projekt/tevékenység 
megnevezése 

A pályázatot kiíró 
szervezet 
megnevezése 

A kapott támogatás 
összege 

A támogatás 
odaítélésének 
időpontja 

Az 
elszámolás 
határideje 

Igénylésazonosító: 
155 111 

Kamerarendszer pályázat Belügyminisztérium nem nyert - - 

TÁMOP-2.4.5-12/8.-
0600 

Rugalmas munkahelyek ESZA forráshiány miatt 
tartaléklistán 

- - 

LEADER térségek 
közötti 
együttműködés 
végrehajtásához 
nyújtandó támogatás 

Faluház felújítása 
 
Német Nemzetiségi 
Önk. 

LEADER folyamatban van - - 

 CIVIL 
SZERVEZETEK 
RÉSZÉRE 

LEADER 
 

NYERTES   

 Kerékpárpálya, 
játszótér felújítás 

LEADER 
 

NYERTES, 
RÉSZBEN 
TELJESÍTETT 

  

KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0023 

Újhartyán – Kakucs 
szennyvíztisztító telep 
bővítése 

NKEK 578.720.525 2013.10.07.  

Ifjúsági szállás és 
kézműves műhely 
építése 
Azonosító: 
8574275994 

Ifjúsági szállás és 
kézműves műhely 
építése 

MVH 20.000.000 2013.12.09.  

Pest Megye Építészeti 
Nívó Díj pályázat 

Kulturált települési 
Környezetdíj és  
Pest Megye Építészeti 
Nívó Díj pályázat 2013. 

Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke 

nem nyert - - 

Országos Hadisír 
Felmérés Program 

Hadisír felújítása Belügyminisztérium folyamatban lévő - - 

Táboroztatás Nyári tábor Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

nem nyert - - 

TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés,  
Fenntartó és óvoda 
pedagógus felkészítése 
tárgyban képzések 

NFÜ forráshiány miatt 
tartaléklistán 

- - 

Nyilvántartási szám:  
461-35/2013 

Hősi emlékmű felújítása Honvédelmi 
Minisztérium 

350.000 2013.11.14. 2014.01.15. 

 Itthon vagy-
Magyarország szeretlek 
programsorozat 

Belügyminisztérium 250.000 2013.09.17. 2013.12.04. 

KMOP-4.7.1-13 
 

Elektronikus helyi 
közigazgatási 
infrastruktúra 
fejlesztése 

NFÜ folyamatban lévő - - 

 Várossá nyilvánítási 
pályázat 

Belügyminisztérium Településünk 
Városi rangot kapott 

2013.07.15. 
hatállyal 

 

KMOP-3.3.3-13-
2013-0143 

Napelemes rendszer 
építése az Újhartyáni 
Gyermekvár Óvoda 
épületére 

NFÜ 35.165.030.-Ft 2013. december  

Európa a polgárokért 
program 

Testvérvárosok 
Polgárainak Találkozói  

EU nem nyert - - 
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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.  
 
2013. évi képviselő-testületi ülések  
Képviselő-testületi ülések száma összesen: 15 
Képviselő-testületi határozatok száma: 300 
Rendeletek száma: 30 
 
2013. évi bizottsági ülések 
 

Ülések száma Határozat 

Pénzügyi  Bizottság 5 13 
Szociális  Bizottság   10 93 
Kulturális Bizottság 3 11 
Összesen 18 117 
   
A bizottságok üléseiket rendszerint a Hivatalban tartották, de voltak kihelyezett Kulturális Bizottsági 
ülések is a Faluközpontban.  
2013-ban 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 2013. évben összesen 1.506.675.- Ft értékű kimenő levél került postai úton továbbításra. 
 

11. Pénzügyi Csoport 
 
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalban 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, 
óvoda. Együttműködési megállapodás alapján a pénzügyi csoport látja el a német nemzetiségi 
önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is. 
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, korábbi években is meglévő feladatok a csoport munkájában a következők: 

• költségvetési koncepció előkészítése 
• költségvetési rendelet előkészítése 
• féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló elkészítése 
• likviditási, pénzügyi tervek készítése 
• könyvelési feladatok, bizonylati rend 
• számlavezetés, készpénzforgalom 
• vagyongazdálkodás 
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• leltározás, selejtezés 
• bérgazdálkodás 
• közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok 
• pályázatokhoz kapcsolódó feladatok 
•  

A 2012. január 1-től a Államháztartás működési rendjéről szóló új szabályozás értelmében továbbra is 
4 pénztárral rendelkezünk, valamint minden intézménynek elkülönített számlát vezetünk. 
A 2011. évben bevezetett új integrált könyvelési rendszer (CGR) használatával biztosítjuk a pénzügyi 
ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének, valamint a bizonylati rendre vonatkozó 
szabályok betartását.  
2013. évben 3136 db beérkező számlát iktattunk, 2012-ben ez a szám 2790 volt. Kimenő számláink 
száma (melyek nagyrészt az érkezési díjakhoz kapcsolódnak) 3602 db, ez havi viszonylatban 300 
számlát jelent. 
 
 

2013. évben iktatott számlák

önkormányzat

hivatal

óvoda

nemzetiségi

 
 
 
 
 
A program főkönyvi moduljának használatával tartjuk nyilván a kötelezettségvállalásokat, valamint a 
program biztosítja a bank, pénztár, bér, előirányzat, nettó finanszírozás, tárgyi eszközök 
állományváltozása és egyéb pénzforgalmi események könyvviteli nyilvántartásokban való rögzítését. 
Könyvelési tételeink megoszlását az alábbi diagram szemlélteti. 
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2012. évben 2831, 2013. évben 3529 kötelezettségvállalást tartottunk nyilván önkormányzati szinten. 
 
2013. február 1-től az önkormányzat számlavezető pénzintézetet váltott, új számlavezetőnk az Örkényi 
Takarékszövetkezet. A váltás nehézség nélkül végbement, bár a Takarékszövetkezet által üzemeltetett 
Electra rendszer nem minden esetben nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amelyek a korábbi években 
megszokottak és alkalmazottak voltak. 
 
2014. január 1-től az államháztartás szerveinek könyvvitelére és beszámoló készítésére vonatkozó új 
szabályok lépnek életbe, ami alapján teljesen új könyvelési rendszerben fogunk dolgozni, minden 
gazdasági eseményt egyrészt a pénzügyi számvitel, másrészt a költségvetési számvitel szerint is 
könyvelnünk kell, a költségvetési szervekre eddig nem vonatkozó időbeli elhatárolások számvitele is 
meg fog jelenni a könyvelés során, illetve eredményszemléletben is be kell mutatni gazdálkodásunkat. 
Az új rendszerre való áttérés nagy feladat, talán a korábbi évek viszonylatában a legnagyobbnak 
mondható. Ezért már az idei évben megkezdtük a felkészülést, különböző továbbképzéseken vettünk 
részt, hogy minél zökkenő mentesebben tudjuk teljesíteni az új rendszer kihívásait. 
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. 
Az új számviteli szabályozás alapján az önkormányzat vagyonát elkülönítetten költségvetési 
szervenként, valamint önkormányzati szinten összesítve is ki kell mutatnunk. Ennek megfelelően a 
korábbi évektől eltérően a tárgyi eszközök nyilvántartásában is biztosítanunk kell az 
elkülöníthetőséget. Gondoskodni kell továbbá az önkormányzati vagyontárgyak értékének és annak 
változásának a nyilvántartásokon való átvezetéséről is. 
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Az önkormányzati vagyon megoszlását az alábbi ábra szemlélteti. 
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A források összetétele
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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 Örkényi Takarékszövetkezet Electra 
ügyféltermináljának működtetésére. A beiktatott és a szükséges aláírásokkal rendelkező számlák 
pénzügyi teljesítése közvetlenül indítható a CGR programból az ügyfélterminálra. 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. Közterület felügyelet 
 
Ezen szakfeladatot 1 fő hivatásos közterület felügyelővel látjuk el. Külön ügyirat forgalma 2013. 
évben nem volt. 
Kapcsolt munkakörben látja el: 

- közmunkások irányítását, 
- szociális feladatok (tűzifa, csomagok kihordása) ellátása, 
- idősek otthona tagjainak szállítása, 
- ebéd kihordás, 
- hivatali távolsági ügyintézés. 

 
Jogorvoslati eljárások 
 
2013-ban nem volt olyan döntés, mely kapcsán másodfokú eljárás indult.  
 
Eszközök és számítógépes hálózat háttere 
 
Az eszközök és az informatikai háttér biztosított.  A szükséges fejlesztések megtörténtek. 
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Önkormányzat egyéb feladatairól tájékoztatás: 
 

1. Oktatás  
 

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. január 1-vel a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ irányítása alá került, a 180/2012. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi 
határozata szerint az Iskola épületrészt az Intézményfenntartó Központ használatába adta. Az 
iskolaépület fenntartásával kapcsolatos költségeket magára vállalta.  
 
Az oktatási területre vonatkozó benyújtott pályázatok: 
 

- KMOP-3.3.3-13-2013-0143 kódszámú „Napelemes rendszer telepítése az Újhartyáni 
Gyermekvár Óvoda épületére” című megújuló energiaforrásokon alapuló energetikai 
fejlesztése – benyújtott pályázat támogatásban részesült. A Projekt tervezett összköltsége 
35 165 030 Ft, - 100 %-os támogatottság, vissza nem térítendő forma -.  

- IFJ-GY-13-B-10718 kódszámú - Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt – „Hartyán 
portya” (honismereti tábor) megrendezésének támogatására benyújtott pályázat. Nem nyert.  

-  TÁMOP-3.1.11-12/2 számú Óvodafejlesztés tárgyban (Fenntartó és óvoda pedagógus felkészítése 
tárgyban képzések) az NFÜ-hoz benyújtott pályázat. Forráshiány miatt tartaléklistán van. 

 
2. Közművelődés, kultúra 

 
Újhartyán község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. (III.24.) számú rendelete a 
KÖZMŰVELŐDÉSRŐL - alapján végzi közművelődési tevékenységét. 
2013-ban is 1 fő művelődés szervező végezte 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 Város 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 humán erőforrás rendelkezésre áll. A dolgozók a 
köztisztviselők szakképesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.07) Korm. rendeletben meghatározott 
végzettséggel - a munkájuk végzéséhez szükséges alap-és szakvizsgákkal - rendelkeznek. 
2013-ben a Hivatal létszáma 13 fő köztisztviselő – 2 fő tartós távolléten van -, ezen felül az Mt. 
hatálya alátartozik 1 fő, valamint 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester.  
A hivatali munka végzéséhez szükséges tárgyi feltételek megfelelnek a kor követelményeinek.  
2013. január 1-től Újhartyáni Polgármesteri Hivatalban Járási Ügysegédi Iroda működik. Az év nagy 
részében 1 fő látta el az Ügysegédi Irodában a feladatokat. 
 
Javasolom 1 fő pénzügyi ügyintéző felvételét, aki egyben az adóügyi ügyintéző helyettesítését is 
megoldaná. 
 
2013. április 18-án a Pest Megyei Kormányhivatal részéről a Koordinációs és Szervezési Főosztály, 
Hatósági Főosztály, illetve a Törvényességi Felügyeleti Főosztály munkatársai átfogó ellenőrzést 
tartottak a Hivatalban. A 63 oldalas jelentésük összegzéseként nagyon jónak értékelték a Polgármesteri 
Hivatal működését a vizsgált szempontok alapján. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a fenti beszámoló elfogadására. 
 

Határozati javaslat 
 

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatalmunkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 
     Határidő:  azonnal. 

Felelős:      jegyző 
 
 
Újhartyán, 2013. január 21. 
 

Göndörné Frajka Gabriella 
                  jegyző 


