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3. napirend 

 

Előterjesztés  

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019 január 29. napján tartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

Az előterjesztés jogszabályi háttere: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.)  

Előterjesztő: Veilandics Eszter jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző minden évben beszámol a Képviselő-

testületeknek a hivatal munkájáról.  

A jegyző éves beszámolási kötelezettségéről a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és 

működtetéséről szóló megállapodás is rendelkezik.  

Fenti kötelezettségemnek eleget téve a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

munkájáról az alábbiak szerint számolok be. 

A Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kisbodak 

és Lipót települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult 

települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására 

létrejött megállapodás, valamint a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Hédervár 

és Lipót településeken a közös önkormányzati hivatalnak kirendeltsége működik igazgatási és 

pénzügyi tevékenység végzésére. 

1. A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása 

A Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kisbodak és Lipót 

Község Önkormányzatai Képviselő- testületeinek döntésével- Darnózseli Körjegyzőség 

jogutódjaként - 2013. január 1-jével alakult meg.  

A hivatal létszáma jelenleg 12 fő köztisztviselő. 

2018. évben is több személyi változás zajlott le az önkormányzati hivatal személyi állományában.  

2018 év elején a székhelytelepülésünkön dolgozó gazdálkodási kolléga felmondott, tavasszal 

sikerült eredményesen pótolni a munkaerőt. 

Héderváron 2018 nyarán távozott egy kolléga, aki mellett a helyére lépő személy betanítása 

megoldható volt. 

A személyi változások, a pályáztatások, a betanulási, illetve betanítási időszak következtében (mely 

most is folyamatos) kieső munkaerő nagy terhet rótt a hivatal köztisztviselőire, azonban a 2018. 

évben a gazdálkodási feladatok (adatszolgáltatások, pm info, mérlegjelentések) határidőre 

megtörténtek, köszönhető a plusz munkavégzésnek.  
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A hivatal ügyfélfogadása rendjén 2018. évben változtattunk. Mind a székhely, mind a 

kirendeltségeken biztosított az ügyfélfogadás, illetve a két kisebb településen is megoldott jegyző, 

aljegyző vagy ügyintéző bevonásával. A 2018. évben bevezetett szerdai ügyfélfogadás mentes nap 

egyre jobban elfogadott a lakosság körében, a hivatali dolgozók számára pedig nagy segítség. 

 

A feladatellátás finanszírozása, tárgyi feltételek: 

A hivatal működéséhez szükséges fedezet biztosításához a központi költségvetés az éves 

költségvetési törvényben meghatározott engedélyezett létszámkeret szerint járul hozzá.  

Hivatalunk elfogadott költségvetésének megfelelően 2018. évben 58.990.400 Ft-ból gazdálkodott. 

 
A hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei is biztosítottak.  

Az ASP rendszernek Hivatalunk technikai és informatikai feltételei – a szoftverfejlesztés 

szükségességét leszámítva - megfelelőek.  

 

2. A hivatal önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos munkája 

A hivatal 5 településen ellátja a képviselő-testületek, a Darnózseli Óvodafenntartó Társulás és az 

intézmények döntéseinek előkészítésével, végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos feladatokat. 

Elkészíti a testületek elé kerülő anyagokat, gondoskodik a döntések végrehajtásáról, elkészíti az 

ülések jegyzőkönyvét, nyilvántartja a határozatokat, rendeleteket, döntésre előkészíti az 

önkormányzati – a képviselő-testület vagy polgármester hatáskörébe tartozó – hatósági ügyeket. 

A Képviselő-testületi ülések jellemző adatai: ( 2018. december 31.-i állapot) 

 

 Darnózseli Dunaremete Hédervár Kisbodak Lipót 

testületi 

ülések  

nyilvános 

13 10 14 17 11 

testületi 

ülések  

zárt 

2 2 8 0 2 

határozatok 

száma 
129 57 217 103 82 

rendeletek 

száma 
14 8 13 15 12 
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3. Államigazgatási hatósági feladatok ellátása 

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

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.  

Az államigazgatási ügyek iktatása külön szabályzatban foglaltak szerint zajlik. Mindegyik 

településen azonos szoftver használatával, elektronikusan történik az iktatás.  

A hivatalban (Darnózseli, Dunaremete és Kisbodak) a 2018. évben összesen 6786 db ügyirat 

érkezett, amelyek közül 2375 db főszámra, míg 4411 db alszámra került iktatásra.  

Megbontva: 

Darnózseli: Főszám: 1299 db Alszám: 2934 db 

Dunaremete: Főszám: 401 Alszám: 507 

 

Kisbodak: Főszám: 675 Alszám: 970 

 

A hivatal Hédervári kirendeltségén 2018. évben összesen 3296 db. ügyirat érkezett, melyből 

1065 db. főszámra, 2231 db alszámra került iktatásra. 

 

A hivatal Lipóti Kirendeltségében a 2018. évben összesen 3385 db ügyirat érkezett, amelyek 

közül 1104 db főszámra, míg 2281 db alszámra került iktatásra.  

 

4. A költségvetési-gazdálkodási feladatok végzését a 2017. évben bevezetett ASP gazdálkodási 

szakrendszer nagymértékben megnehezítette. A 2018. évi feladatvégzés is akadozott, azonban az 

adatszolgáltatásokat Hivatalunk határidőre már tudta teljesíteni, így önkormányzatainkat a MÁK 

bírsággal nem sújtotta.  

A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából adódóan valamennyi államháztartási szerv 

önálló törzskönyvvel bejegyzett szervezet, a Magyar Államkincstár felé valamennyi szervezet 

külön-külön készít költségvetést, beszámolót, negyedévente pénzforgalmi jelentést, mérlegjelentést, 

valamint a havi pénzforgalomról jelentést. A költségvetési szervek bevételeinek, kiadásainak 

alakulásáról az illetékes ügyintézők minden költségvetési tárgykört érintő ülésen részletes 

tájékoztatást nyújtanak a képviselő-testületeknek. A fenti feladatcsoportba sorolható a 

közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása is.  

5. A belső ellenőrzési feladatokat továbbra is mindegyik település külső megbízással Gyűrű Péter 

egyéni vállalkozóval kötött szerződés útján látja el. A feladatot dr. Dudás Eszter jogász végzi. A 

belső ellenőrzési terveket minden évben a képviselő-testület elé terjesztjük, hasonlóan önálló 

napirend keretében adunk számot a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól.  

6. A 2018. év feladatellátásnak jellemzői 

A 2018. évben eredményes országgyűlési választást koordinált a hivatal.  

Több felügyeleti ellenőrzés is érintette a Hivatalt pl. közszolgálati-, irattári ellenőrzés és a MÁK 

pénzügyi ellenőrzései. 

Ez évben is kiemelt figyelmet kellett fordítani a folyamatban lévő pályázatokra (BM, TOP, 

LEADER, BETHLEN pályázat, KIFÜ Digitális Jólét pályázat stb.), valamint továbbra is nyomon 
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követtük a pályázati lehetőségeket. 

A településekről elmondható, hogy a civil szervezetek pályázati megvalósításához a hivatal minden 

segítséget megad, az önkormányzatok az utófinanszírozott projektek esetében a támogatást 

megelőlegezik, illetve amennyiben szükséges a pályázatok összeállításában és pénzügyi 

elszámolásában a hivatal segítséget nyújt. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

munkájáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.  

 

Határozati javaslat 

 

………........... Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2019.(…..) határozata 
 

……Község Önkormányzat Képviselő testülete a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

Lipót, 2019. január 23. 

        Veilandics Eszter s.k.  

jegyző 


