
N:\judit\VA_SZAR\kepviselo-testulet\2017\2017_05\1_napirend_közöshiv besz2016.doc 

 

Vaszari Közös Hivatal Jegyzőjétől 

8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

 

Szám: -/2017. 

Tárgy: Beszámoló a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

 

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

bekezdés f) pontja a jegyző feladataként határozta meg, hogy évente a képviselő-testületnek 

beszámol a közös hivatal munkájáról. A Vaszari Közös Hivatal immár évek óta, változatlan 

formában működik.  A fenti jogszabályban foglalt kötelezettségemnek eleget téve az 

alábbiakat terjesztem elő: 

 

A közös hivatal apparátusa látja el az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat, 

így a képviselő-testületi ülések előkészítésével, a hozott döntések végrehajtásával kapcsolatos 

teendőket. Részt vesz a jogszabályok által jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási 

döntések előkészítésében és végrehajtásában.  

 

A hivatal dolgozói állományából egy hivatalsegéd a munka törvénykönyve hatálya alá 

tartozik, 11 fő köztisztviselő. A köztisztviselők közül egy fő főállású jegyző, 1 fő aljegyző. A 

köztisztviselői létszámgazdálkodási, igazgatási, adó-, vállalkozási feladatokat lát el. A 

létszámból 1 fő a feladatellátó társulásnál lát el feladatokat. Tevékenységüket a munkaköri 

leírásoknak megfelelően végezték.  

 

A hivatal munkájáról általában 

 

A közös hivatal munkája – mint általában a közigazgatásban ez elmondható – egyre 

nehezebb, amit a tömeges jogszabályi változások okoznak elsősorban. Az önkormányzatokra 

háruló feladatok szinte minden évben változnak. Ezzel sajnos nem mindig jár együtt 

megfelelő forrás biztosítása. 2013. január 1-jétől új típusú finanszírozás lépett életbe, mely 

alapján 8,61 főre biztosított az állam központi támogatást, 4.580.000,- Ft/fő összegben. E 

támogatásról elmondható, hogy eddig minden évben kicsit kevesebb volt, mint az előző évi, 

ez elsősorban a fenntartó önkormányzatok lakosságszámának csökkenésével magyarázható. A 

hivatal fenntartása során ezen keretből kellett gazdálkodnia az önkormányzatoknak. A 

lakosság szám alapján kiszámolt támogatás, mióta ezt a támogatási formát bevezették, több 

mint egymillió forinttal csökkent. 

  

 

A közös hivatal által végzett részletes feladatok – az önkormányzat működésével 

kapcsolatban 

 

A jegyző illetve az aljegyző az Mötv. 86. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve 

személyesen vett részt minden képviselő-testületi ülésen 2016. évben. A képviselő-testületi 

ülésekről készített jegyzőkönyveket a hivatal továbbította a Kormányhivatalnak. A képviselő-

testületek által hozott döntések érvényesek voltak, mivel törvényességi észrevétel nem 

érkezett 
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A közös hivatal társközségeiben a hivatal dolgozói ügyfélfogadást tartanak. 

 

 

2016. év  Vaszar Gecse Takácsi 

Képviselő-testületi ülések száma 8 10 12 

Közmeghallgatások száma 1 1 1 

Képviselő-testületi határozatok száma 91 59 65 

Megalkotott rendeletek száma 14 10 12 

Együttes képviselő-testületi ülések száma  Vaszar-Gecse-Takácsi 1 

 

A közös hivatal szakigazgatási feladatai 

 

 

A szakigazgatásban végzett feladatok nagy részét a szociális igazgatás adja ki. A szociális 

igazgatásban megoszlanak a hatáskörök a képviselő-testület, a polgármester, illetve a jegyző 

között. Az igénybe vehető ellátások egyik részét a szociális törvény, a másik részét pedig 

külön jogszabályok határozzák meg. A szociális ellátást igénylők köre sajnos még mindig 

emelkedik.  

 

2016. évben már települési támogatás folyósítása történik, mely több formában is biztosítható: 

rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, születési támogatás, temetési támogatás. 

Rendkívüli települési támogatásra valló jogosultságot minden település maga állapította meg.  

Vaszaron és Gecsén a lakhatási támogatás már csak szolgáltatónak történő utalással 

lehetséges. Így az igénylők számára a kért szolgáltatás kiegyenlítése lesz könnyebb. 

Takácsiban továbbra is forintálisan kerül kifizetésre a támogatás.  

 

Temetési  támogatásban: Vaszaron 7 főt, Gecsén 6 főt részesítettünk, Takácsi községben 2 

főt. A segély összege Vaszaron is egységesen 20.000,- Ft, Gecsén egységesen 20.000,- Ft, 

Takácsiban egységesen 15.000 Ft.   

 

Születési támogatás: 2016-ban Vaszaron 18 fő részesült támogatásban,  

Gecse községben 3 fő, Takácsi községben 5 fő. 

 

Lakhatási támogatásban 2016-ban Vaszaron 21 főt, Gecsén 1 főt, Takácsiban 23 főt 

részesítettünk.  

 

Rendkívüli települési támogatás: 2016-ban Vaszaron egy alkalommal 22 fő, két alkalommal 

8 fő, három alkalommal 7 fő részesül. Gecse községben 2 fő egy alkalommal Takácsi 

községben 6 fő egy alkalommal részesült támogatásban. 

 

Vaszar községben 2016–ban 9 fő új szociális étkező jogosultsága került megállapításra, 22 

szűnt meg, december 31-én 70 fő szociális étkező volt. Gecse község vonatkozásában 9 új 

kérelem került elbírálásra, 1 ellátás megszűnt, így december 31-én 25 fő szociális étkező volt.  

Takácsi 2016-ban új kérelem 3 volt, megszűntetés 15, 2016. december 31-én ellátott 49 fő. 

 

Falugondnoki szolgáltatásra Gecsén nem érkezett új igény. 

 

Anyakönyvi igazgatás területén Vaszaron 3, Gecsén 1, míg Takácsiban 3 házasságkötés 

alkalmával működtek közre házasságkötési szertartáson az anyakönyvvezetőink. Vaszaron 6, 

Gecsén 6, Takácsiban 3 halálesetet anyakönyveztek.   
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Az állampolgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartásával kapcsolatos ügyek az alábbiak 

szerint alakultak:  

 

 Vaszar Gecse Takácsi  

Lakóhely létesítés 19 15 27 

Tartózkodási hely, létesítés 4 6 7 

Fiktiválás 1 0 0 

 

 

Hivatalunknál az üzletek működési engedélyezéséről és a belkereskedelmi tevékenység 

folytatásának feltételeiről szóló jogszabály alapján Vaszaron  2 bejelentés köteles 

tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és 1 működési engedélyhez kapcsolódó 

eljáráskerült lefolytatásra.  Gecsén 1 módosítás történt illetve 1 bejelentés köteles 

kereskedelmi tevékenység engedélyezése történt. Takácsi községben 2016-ban 2 eljárás folyt. 

 

2016-ban 11 esetben kellett hagyatéki eljárást lefolytatni Gecsén, míg Vaszaron 21, 

Takácsiban 15 alkalommal. Adó- és értékbizonyítványt Takácsiban 21, Gecsén 35 esetben, 

Vaszaron 20 esetben állítottunk ki, főként hagyatéki eljárások lefolytatásához. 

 

Gyámhatósági igazgatás  
A gyermekek családgondozását a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatának munkatársai végezték.  

 

Vaszar község önkormányzata augusztusban az iskolás korúakat támogatta.  Vaszaron 1.276 e 

Ft került erre a célra kifizetésre.  

 

Gecsén 2016. évben beiskolázási támogatás jogcímen 41 főt részesített az önkormányzat 

támogatásban, összességében 233 e F összegben. Ez a támogatás az önkormányzatnál az 

előző években nem volt. 

 

Takácsi községben beiskolázási támogatásra 326 e Ft, a Pápára járó általános iskolásoknak 

bérlettérítésre 192 e Ft került kifizetésre. 

 

 

Pénzügyi igazgatási feladatok során a számlautalások, azok nyilvántartásba vétele, 

kontírozása és könyvelése fontos feladat. Az ügyintézők havonta elkészítették a 

pénztárnaplót, a banknaplót, a főkönyvi kivonatot, valamint a kormányzati funkciók 

pénzforgalmi dokumentumait, önkormányzatonként folyamatosan vezették az előirányzat 

nyilvántartást, mely alapja a költségvetési rendelet módosításának. Elkészítették a féléves, 

háromnegyedéves és éves beszámolóhoz a főkönyvi kivonatot, negyedévente a tárgyi 

eszközök analitikus nyilvántartása alapján kiszámították az értékcsökkenési leírást. 

Negyedévente mérleg és havonta pénzforgalmi jelentést készítettek a Magyar Államkincstár 

(MÁK) felé. A leltározási teendők, készletnyilvántartó kartonok vezetését is ellátják.  

Folyamatosan gondoskodtak az önkormányzatok által kiállítandó számlák kiállításáról. 

Ellátták a személyi jellegű juttatások és személyi jellegű kifizetések helyi, illetve MÁK által 

történő számfejtési feladatokat, s folyamatosan gondoskodtak azok MÁK felé eljuttatásáról. 

Feladataik közé tartozott még a szociális jellegű, az önkormányzat által, illetve az 

önkormányzat közreműködésével fizetett ellátások pénzügyi, analitikus nyilvántartása, 

kezelik a dolgozók személyi anyagát, munkaszerződéseket, átsorolásokat készítenek. Az adós 

kolléga ellátta a helyi adók kivetésével, és azok beszedésével kapcsolatos feladatokat, 
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lefolytatják az adóbehajtási eljárást. A tavalyi évben év végén jelentős munkát jelentett a ASP 

rendszerre történő átállás, mely sok problémát vetett fel. Önkormányzataink dolgozói minden 

eljárási előírásnak igyekeztek megfelelni. Az új rendszer 2017-től működik élesben. 

 

Iparűzési adóalanyok száma Vaszaron 104 fő, Gecsén 27 fő, Takácsiban 75 fő. 

 

Gépjárműadó alanyok száma: Vaszar 471 fő, Gecse 106 fő, Takácsi 246 fő, Kommunális adó 

csak Vaszar községben van, itt az alanyok száma 652  

 

Az ügyiratok kezelésénél a közös hivatal bővülésével az iktatás Vaszaron is és Gecse község 

vonatkozásában Vaszaron is történik. Vaszaron összességében 549 főszám, 2948 alszám 

került iktatásra. 

Takácsi községben 2016-ban főszámra iktatott ügyiratok száma: 257, alszámra iktatott 

ügyiratok száma: 140. 

  

 

Vaszar, 2017. május 2. 

 

 

 

       Pfilfné Bagics Judit jegyző 


