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Szám:  105-90/2016. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. április 27. napján tartandó ülésére  

 

 

Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évben végzett munkájáról 

 

Előterjesztő: Kötél Krisztina jegyző 

Készítette:     Kötél Krisztina jegyző           

                        

                        

 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:  

Henn Ferencné gazdasági vezető:  

 

Egyeztetve, megtárgyalva:  - 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közigazgatás területét évek óta érintő folyamatos változások, átszervezések, az önkormányzati 

feladatok részbeni átrendezése, továbbá az egyes területeket érintő jelentős mértékű 

jogszabályváltozások megismerése és a gyakorlatba történ átültetése , a heti, havi rendszerességgel 

jelentkező különböző rendkívül rövid, adott esetben 1-2 órás, máskor 1-2 napos határidővel igényelt 

adatszolgáltatási többletfeladatok a napi munkavégzés mellett, az elmúlt évben is fokozott kihívások 

elé állították a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös önkormányzati 

hivatal) apparátusát.  

 

Jelen előterjesztés az áttekinthetőség érdekében csak a legjellemzőbb feladatokra tér ki terjedelmi 

okoknál fogva.  

 

A hivatal dolgozói napi munkavégzésük során az elmúlt évben is igyekeztek eleget tenni a képviselő-

testületek és a polgármesterek elvárásainak. Elsődleges feladat a lakosság kiszolgálása és segítése a 

törvényesség maximális betartása keretében. 

 

A közös önkormányzati hivatal Nemesvámos Község és Veszprémfajsz Község Képviselő-

testületeinek szerve, melyet a képviselő-testületek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése és 85. § (1) bekezdése 

alapján hoztak létre igazgatási feladataik ellátására 2013. március 1.. napjától a Nemesvámos és 

Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége jogutódaként.  

 

A közös önkormányzati hivatal ellátja a képviselő-testületek és bizottságaik, valamint Veszprémfajsz 

Község Német Nemzetiségi Önkormányzata működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs 

feladatokat, előkészíti és végrehajtja azok döntéseit, tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel 

segíti munkájukat.   

 

Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Képviselő-testületei üléseire  

vonatkozó adatok 

 

2015. évben 

 

Nemesvámos Veszprémfajsz 

képviselő-testületi ülések száma 

összesen 

35 22 

nyilvános ülés 25 17 

zárt ülés 4 0 

rendkívüli ülés 5 4 

alakuló ülés 0 0 

ünnepi ülés 0 0 

közmeghallgatás 1 1 

együttes ülés 1 1 

határozatok száma 327 90 

megalkotott rendeletek száma 30 18 
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Nemesvámos Község Képviselő-testületének bizottságai 

  

2015. évben 

 

ülések száma határozatok száma 

Pénzügyi Bizottság 7 18 

Szociális Bizottság 22 79 

Nemesvámosi Települési  

Értéktár Bizottság 

3 10 

 

Veszprémfajsz Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. évben ülést nem tartott.  

 

 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Képviselő-testülete üléseire 

vonatkozó adatok  

 

2015. évben 

 

ülések száma határozatok száma 

képviselő-testületi ülések száma 

összesen 

11 34 

nyilvános ülés 9 33 

rendkívüli ülés 1 1 

alakuló ülés 0 0 

ünnepi ülés 0 0 

közmeghallgatás 1 0 

 

A képviselő-testületek által meghozott határozatok számának nagyságrendjéből következik, főként 

Nemesvámos vonatkozásában, hogy az elmúlt évhez képest - követve az elmúlt évek tendenciáját - 

tovább növekedett a mindennapos munkavégzés részét képezve a döntések végrehajtása is, melyek 

nagy része anyagi kötelezettségvállalással is járt. A különböző megrendelések, szerződések, 

megállapodások előkészítése, a teljesítések folyamatos nyomon követése mellett az átlagban két heti 

rendszerességgel tartott képviselő-testületi ülések előterjesztéseinek elkészítése, továbbá szinte ezzel 

párhuzamosan a már megtartott testületi ülések jegyzőkönyveinek összeállítása feszített munkatempót 

és magas fokú odafigyelést igényel az ilyen irányú munkát is végző köztisztviselőktől.  Egyes ügyek  

(pl.: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása vonatkozásában) megtárgyalására kerülnek mind a két 

képviselő-testület esetében ugyanúgy, mint a közös önkormányzati hivatal éves költségvetéséinek és 

év közbeni módosításainak elfogadása, továbbá az önkormányzatok és a német nemzetiségi 

önkormányzat hatékony működésének segítése sem elhanyagolható feladat. Az önkormányzati 

rendeletek megalkotásához, módosításához kapcsolódó előkészítő munka igen aprólékos. A 

megalkotandó rendelet által érintett terület vonatkozó jogszabályi előírásainak ismeretét, részletes 

értelmezését teszi szükségessé, mely időigényes tevékenység azon túl, hogy a jogszabály alkotás 

szabályait meghatározó törvényi és alacsonyabb szintű jogszabályok előírásait is figyelembe kell 

venni. 

 

Kiemelendő a helyi civil szervezetek és egyházak részére biztosított támogatásokkal összefüggő 

összetett ügyintézés, mely egész éven át tartó tevékenység a támogatási megállapodások megkötésétől 

a folyamatos -  év közbeni -,  a támogatások elszámolásával összefüggő adminisztratív tevékenységen 

át a tárgyévet követő év január 31. napján záruló elszámolási határidőig.            
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A Nemzeti Jogszabálytár szerepe az önkormányzati munkában 

 

Elektronikus közszolgáltatásként létrejött a Nemzeti Jogszabálytár (a továbbiakban: NJT), mely 

felületen egységes szerkezetű szöveggel kell közzétenni valamennyi 2013. június 30. napja után 

kihirdetett önkormányzati rendeletet.  

2014. májusától az NJT a Veszprém Megyei Kormányhivatallal történő törvényességi felügyeleti 

kapcsolattartásra is szolgál.  

A képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit és az előterjesztéseket az ülést követő 15 

napon belül, a megalkotott önkormányzati rendeleteket a kihirdetést követő 3 munkanapon belül fel 

kell tölteni az NJT-be.  

Ebben a rendszerben érkeznek a Kormányhivatal részéről a különböző adatszolgáltatásra vonatkozó 

vagy törvényességi felhívások, továbbá a beküldött jegyzőkönyvekkel, rendeletekkel kapcsolatos 

észrevételek, szakmai iránymutatások és egyéb állásfoglalások. 

 

A közös önkormányzati hivatal felépítése és az ellátandó feladatok 

 

A közös önkormányzati hivatalt a képviselő-testületek döntése alapján saját önkormányzati 

jogkörében Nemesvámos Község Polgármestere irányítja, a jegyző vezeti.  

 

Az apparátus személyi állománya:  

- 10 fő köztisztviselő 

- 1 fő részmunkaidős ügykezelő 

- 1 fő takarító-hivatalsegéd 

 

Ügyirat kezelési-, ügyirat nyilvántartási feladatok  

 

A közös önkormányzati hivatal főszámon iktatott ügyiratainak száma a 2015. évben mindösszesen 

1872 db, alszámra iktatott ügyiratok száma: 6231 db. 

 

Anyakönyvi igazgatás 

 

A korábbi vonatkozó jogszabályok hatályon kívül helyezésre kerültek, jelenleg az anyakönyvi 

eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 

szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet szabályozza a házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítését és a névviseléssel, névváltoztatással kapcsolatos anyakönyvi feladatokat. 
 

Az anyakönyvi feladatellátás főbb mutatószámai: 
Alapbejegyzések száma 2015. évben 

 Nemesvámos Veszprémfajsz 

születési 2 0 

házassági 23 0 

halotti 8 0 

 

 

Fentiek túl, a  korábbi utólagos bejegyzések helyett az anyakönyvvezető az adatváltozások átvezetését 

is elvégzi. Ilyenek az alapbejegyzés után történt  anyakönyvi események , mint  pl. házasság 

felbontása, névváltoztatás, haláleset, stb. Az új anyakönyvi programba, az Elektronikus Anyakönyv 

(EAK) az anyakönyvi események folyamatosan kerülnek feltöltésre, végül minden adat elektronikusan 

áll majd rendelkezésre. 
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2015. év tekintetében az alábbi ügycsoportok jellemezték az elvégzett munkát: 

 

- Magánszemélyek részére összesen 57 db anyakönyvi kivonat, hatóság részére 3 db 

anyakönyvi kivonat adattartalma került kiadásra. 

- A Nemesvámoson kötött házasságok felbontására ez évben 2 esetben került sor.  

- A helyben felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok száma 11 db volt. 

- Házassági névviselés módosításának engedélyezését 6 fő kérte, születési névmódosításra 

vonatkozó kérelem 2015-ben nem érkezett.  

- Egyszerűsített honosítási eljárás keretében 2015. évben 1 fő tett állampolgársági esküt 

Nemesvámoson - megszerezve ezzel a magyar állampolgárságot. 

 

Személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok  

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi 

címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, 

hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen 

nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a 

különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok 

ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő. A KCR 2015. január 1-jén kezdte meg 

működését. 

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi 

ingatlanoknak: 

-    beépítésre szánt területen fekvő teleknek, 

-    beépítésre szánt területen fekvő telken 

-    létesített épületnek, 

-    létesített épületen belül található lakásnak, 

-    létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének, 

-    beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon 

-    épületet létesítettek, 

-    létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található, 

-    olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi 

kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv 

cím képzését szükségesnek tartja. 

 

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza: 

-    település neve 

-    postai irányítószám 

-    közterületnév 

-    közterületjelleg 

-    házszám 

-    ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt 

lépcsőház jele 

-    ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, 

az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és 

-    ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az 

önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése. 

  

A nyilvántartás naprakészen tartásáról az ingatlanok esetében a hivatal gondoskodik a különböző 

nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő 

címek felülvizsgálatával, továbbá szükség esetén új címek képzésével. A címek felülvizsgálata 

jelenleg is folyamatban van. 
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A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott 

ingatlannak több címe is van (saroktelek), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az 

ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek 

és azokat hány fő használja lakóhelyként. Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, 

törlésre kerülnek. Ha a fentiek figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul 

ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor. 

Ellátandó feladat még a külterületen fekvő tanyák elnevezése és címük KCR-ben történő rögzítése. 

Elsősorban a tanyatulajdonosok elnevezésre irányuló javaslata az irányadó. A javaslatot el kell 

fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetéknevének szerepeltetésére irányul, és a településen belül 

ugyanazzal a névvel nem szerepel másik tanya. Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos nem tesz 

javaslatot, vagy a javaslat a vonatkozó szabályoknak nem felel meg, akkor a névről a képviselő-

testület dönt majd. 

Személyügyi feladatok 

 

A személyügyi feladatok vonatkozásában a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe 

tartozó munkáltatói, személyzeti, valamint az ehhez kapcsolódó számfejtési, nyilvántartási feladatokat 

kell ellátni. 

 

A közös önkormányzati hivatalban 10 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő és 1 fő hivatalsegéd személyi 

anyaga mellett a két önkormányzat dolgozói, valamint 1 fő intézményvezető (óvodavezető), a 

közfoglalkoztatottak személyügyi iratait kell kezelni.  

 

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 

hatályon kívül helyezésével jelenleg az Mötv. szabályozza a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 

szabályokat. Nevezett törvény alapján a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester, 

alpolgármester, a helyi nemzetiségi képviselők és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, 

valamint gyermeke köteles minden naptári év elején vagyonnyilatkozatot készíteni. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatok alapján ezeknek a vagyonnyilatkozatoknak a 

nyilvántartását és ellenőrzését Nemesvámoson a Pénzügyi Bizottság, Veszpémfajszon az Ügyrendi 

Bizottság kezeli a közös önkormányzati hivatal közreműködésével.  

Ezzel összefüggésben az elmúlt évben a vagyonnyilatkozatok összegyűjtésén kívül más feladat 

ellátására nem volt szükség. 
 
Képzés, továbbképzés 

 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28) Korm. rendelet rendelkezései 

2014. január 1-jén léptek hatályba, melyek megadják a jogi, szakmai és minőségbiztosítási keretit a 

köztisztviselők országosan egységes, tervszerű, rendszeres és kötelező továbbképzésének. A 

jogszabály szerint a köztisztviselő négy éves képzési időszakra meghatározott képzési kötelezettséget 

teljesít. Az első továbbképzési időszakot a 2014-2017 közötti ciklus fogja át. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 

tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselőnek legalább 64 pontot kell 

teljesítenie. Ezek alapján az éves intézményi továbbképzési terv elkészült, melyet a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal részére meg kellett küldeni. 

 

A közfoglalkoztatás keretében Nemesvámos Község Önkormányzatánál 2015. évben 3 fő kapott 

munkát, közülük 1 fő – az egyes közfoglalkoztatási időszakok között néhány nap szüneteléssel - 

csaknem a teljes év során közfoglalkoztatottként dolgozott az önkormányzatnál. A másik 2 fő esetében 

a közfoglalkoztatás a tavaszi-nyári időszakban 5, illetve mintegy 6 hónapos időtartamra terjedt ki. 
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Veszprémfajsz Község Önkormányzatánál 1 fő közfoglalkoztatott dolgozott az elmúlt év 2. félévétől, 

két közfoglalkoztatási időszakot érintően. 

Nemesvámos Község Önkormányzata által működtetett Nemesvámosi Petőfi Sándor Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában 2015. évben 2 fő konyhai kisegítő,  takarító 

munkakörben foglalkoztatott dolgozó felvételére került sor, az önkormányzat által megjelentetett 

álláshirdetés alapján. A személyi változást 2 dolgozó nyugdíjba vonulása indokolta. 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 2015. évben 2 fő  pénzügyi-gazdasági 

ügyintézői,  a gazdasági vezetői, valamint a jegyzői munkakör betöltésére kellett álláspályázatot kiírni. 

A pénzügyi-gazdasági ügyintézők és a gazdasági vezető esetében a nyugdíjba vonulások miatt került 

sor a közszolgálati jogviszonyuk megszüntetésére. A gazdasági vezetői álláspályázat két alkalommal 

is kiírásra került, mert sajnálatos módon a  benyújtott pályázatok jelentős része nem felelt meg a 

pályázati kiírásban foglaltaknak. Év végén az egyik pénzügyi-gazdasági munkakörre ismételten 

pályázatot kellett kiírni, mivel a munkakört betöltő köztisztviselő kérte a közszolgálati jogviszonyának 

közös megegyezéssel történő megszüntetését, családja távolabbi helyre történő költözése miatt. Az 

álláshely 2016. január folyamán betöltésre került. 

 
Választásokkal kapcsolatos feladatok 

 

A választási feladatokat 2015. évben csak Nemesvámos település vonatkozásában kellett ellátnia a 

hivatalban működő Helyi Választási Irodának. Februárban időközi országgyűlési képviselő választásra 

került sor. 
 

Az országgyűlési képviselő-választások szabályanyagát az Alaptörvény, az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és 

számos végrehajtási rendelet szabályozza. 

 

Nemesvámos Veszprém megye 1. számú, veszprémi központú egyéni választó kerületéhez tartozik.  
 
Az időközi választáson az alábbi országgyűlési képviselő jelöltek indultak: Gerstmár Ferenc, Némedi 
Lajos, Kész Zoltán és dr. Varga-Damm Andrea.  
 
A településen két szavazókör van, az 1. számú szavazókörben a részvételi arány 38,17 %, a 2. számú 
szavazókörben 44,22 % volt.   

 

A jól megszervezett választás lebonyolítása és a Helyi Választási Iroda, továbbá a Helyi Választási 

Bizottságok pontos, szakszerű munkavégzése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy gördülékenyen és 

problémamentesen valósuljon meg és záruljon el az időközi országgyűlési választás.  

 

Szociális igazgatási feladatok 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Nemesvámos és Veszprémfajsz településeken 2015. évben rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben összesen 34 szülő nyújtott be kérelmet, a támogatásban 32 nemesvámosi és 2 

veszprémfajszi gyermek részesült.  
 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
2015. évben  Nemesvámoson és Veszprémfajszon sem került sor hátrányos helyzet, illetve 
halmozottan hátrányos helyzet megállapításának kezdeményezésére, ezért ilyen tárgyú döntés nem 
született.  
 
 



8 

 

Óvodáztatási támogatás 
Óvodáztatási támogatás iránti kérelem egyik település esetén sem érkezett, erre vonatkozó döntés nem 
született. 
 
Önkormányzati segély 

Nemesvámoson 2015. február 28-ig 13 db önkormányzati segély iránti kérelem érkezett, valamennyi 

pozitív elbírálásban részesült. Fellebbezés nem került benyújtásra a döntések vonatkozásában. 

Veszprémfajsz Község Polgármestere 2015. február 28. napjáig önkormányzati segélyben nem 

részesített senkit, tekintve, hogy kérelem nem került benyújtásra.  

 
Méltányossági közgyógyellátás 

2015. február 28. napjáig Nemesvámoson 1 db méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó kérelmet 

nyújtottak be, mely jogosultság hiányában elutasításra került.  

A jogszabályi környezet változásának következtében 2015. március 1-jétől a méltányossági 

közgyógyellátás megszűnt.  

 

Lakásfenntartási támogatások: 
Nemesvámoson  az elmúlt  évben összesen 3 fő nyújtott be kérelmet, minden esetben megállapításra 
került az ellátás.  

2015. március 1. napjától a lakásfenntartási támogatás is megszűnt.  

 
Aktív korúak ellátása vonatkozásában 2015. február 28-ig Nemesvámos esetében 7, Veszprémfajsz 
esetében 1 személy részére került megállapításra a támogatás, melyből 1 Nemesvámos 
vonatkozásában rendszeres szociális segélyre vonatkozott és 6 db foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra. A veszprémfajszi kérelmező esetében foglalkoztatást helyettesítő támogatásként került 
megállapításra.  
  
Az aktív korúak ellátására vonatkozó kérelmek elbírálása 2015. március 1-jétől a járási hivatalok 
hatáskörében tartozik, melyek a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeket ellátják az 
önkormányzatok helyett (MEP jelentés).   
 
A már említett jogszabályváltozás következtében mind a két település képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete szabályozza a biztosítható támogatások 
formáját, illetve mértékét.  
 
Nemesvámoson 33, Veszprémfajszon pedig 9 rendkívüli települési támogatási kérelem került 
benyújtásra, mind pozitív elbírálásban részesült. 
 
Temetési támogatást  a Szociális Bizottság Nemesvámoson 2015. évben 8 fő részére biztosított. 
 
Lakhatási támogatás 1 fő részére, ápolási támogatás pedig 5 fő részére került megállapításra 
Nemesvámoson.   
 

Veszprémfajsz vonatkozásában az elmúlt évben csak rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 

került benyújtásra a fenti számban.  

 

Újszülött támogatás: 

2015. évben Nemesvámoson 19 újszülött támogatás iránti kérelem érkezett, a támogatás minden 

esetben megállapításra került.  
 
2015. évben környezettanulmány 48 esetben készült, Nemesvámos vonatkozásában 38, Veszprémfajsz 
kapcsán 10. 
 

Hagyatéki ügyek 

 

Főszámon összesen 50 db hagyatéki ügy került iktatásra, melyből Veszprémfajsz vonatkozásában 1 db 

hagyatéki ügyirat keletkezett. Az alszámon iktatott ügyiratok száma összesen 236 db. 
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A hagyatéki ügyintézés a hagyatéki eljárásban érdekelt meghallgatását, hagyatéki leltár felvételét, adó- 

és értékbizonyítványok megkérését tartalmazza, illetve a hagyatéki leltár és mellékletei megküldését 

az illetékes közjegyző részére. Sok esetben adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére is sor kerül, pl. 

bíróságok és a NAV felé.  

 

Adóügyi igazgatási feladatok ellátása 

 
26 db (Nemesvámos - 21; Veszprémfajsz - 5) adó- és értékbizonyítvány került kiállításra hagyatéki és 

végrehajtási eljárásokhoz. 17 db (Nemesvámos - 15; Veszprémfajsz - 2) adóigazolást került kiadásra 

pályázatokhoz, hitelkérelmekhez. 

2015-ben 1219 főszámon és 1600 alszámon iktatott adóigazgatási ügyirat keletkezett. 842 határozat 

készült. Az adószámlák egyenlegéről 4813 értesítőt postáztunk ki. A könyvelési tételek szám 10450 

db volt, amely magában foglalja a pénzforgalmat, az adószámlák, a költségvetési számla  és más 

szervek közötti utalás könyvelését. 

Az adóigazgatási feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges több, nem az önkormányzat által 

működtetett program alapos ismerete, ezek között van olyan, amit csak lekérdezésre, információ 

gyűjtésre használható (TAKARNET, e-cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása, KEKKH 

gépjárműnyilvántartó) és van olyan is, melyben folyamatosan dolgozni kell, ilyen a Magyar 

Államkincstár által működtetett ÖNEGM program, amelyben a helyi adó rendeletek változásait kell 

időről-időre vezetni, illetve a gépjárműadó megosztás adatszolgáltatását megküldeni negyedévente. 

Szintén a Magyar Államkincstár által működteti az „e-adat” programot, amely a negyedéves zárásokat 

követően a helyi adó, gépjárműadó bevételekről ad tájékoztatást. 

Jelentős az adóigazgatási ügyekben jelentkező ügyfélforgalom is.  

Végrehajtási eljárás, idegen bevétel 

A méltányossági eljárások száma: 12, fellebbezés benyújtására 2015. évben nem került sor.  

Nemesvámos vonatkozásában 42.000 Ft, Veszprémfajsz esetében 6.000 Ft illeték került átutalásra a 

Magyar Államkincstár számlájára. 

A rendőrkapitányságok, bíróságok, által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások behajtása 

az önkormányzatok feladatkörében maradt. Feladat továbbá a Megyei Földhivatal által kimutatott és 

meg nem fizetett igazgatási szolgáltatási díj behajtása. Egyre több alkalommal kérik a gyámhivatalok a 

megelőlegezett gyermektartásdíj behajtását a tartásdíjfizetésre kötelezettől. Ezekkel kapcsolatosan 

többlet adminisztrációs munkák merülnek fel (pl.: a többszöri felszólítások, idézések, jegyzőkönyvek, 

más hatósággal történő levelezések, a beszedett pénzeszközök nyilvántartása, könyvelése, 

továbbutalása. A szabálysértési bírságok körébe tartozó közigazgatási bírságok behajtása az elmúlt 

évben csökkent. Az ilyen jogcímen befolyt összegek 60%-át át kell utalni a behajtást elrendelő 

szervnek.  

Az adóhátralékok csökkentése céljából 648 db felszólítás került kiküldésre. 58 alkalommal sor került 

az adós gépjárművének forgalomból történő kivonásának kilátásba helyezésére, ha határidőn belül 

nem rendezi tartozását. 5 gépjármű került kivonásra a forgalomból az egy évet meghaladó 

gépjárműadó tartozás miatt. Átmeneti fizetési nehézség miatt 6 alkalommal került sor az adó 

részletekben történő megfizetésének engedélyezésére. 8 adózó tartozása letiltásra került a 

munkabéréből,12 vállalkozás tartozása esetén inkasszóra került sor. Egy esetben az adós ingatlanára 

került teher tartozás fennállása miatt a későbbi tartozás megtérülés reményében. 2015-ben a helyi adó, 

gépjárműadó bevételek Nemesvámoson meghaladták a 484 millió forintot, Veszprémfajszon a helyi 

adó, gépjárműadó bevétel 7.002 e Ft volt. 
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Kereskedelmi igazgatás 
 

Nemesvámos vonatkozásában az üzletek működésének megkezdésével, megszüntetésével, illetve a 

kereskedő személyének változásával, továbbá a kereskedelmi tevékenység módosításával kapcsolatos 

ügyintézés során a kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárásra 6 esetben, működési 

engedély kiadására 1 esetben, visszavonására 4 esetben, a kereskedelmi tevékenység módosításával 

kapcsolatos eljárásra 2 esetben került sor. 

Veszprémfajsz vonatkozásában  üzletek működésével kapcsolatos ügyintézés nem történt. 

 

A két településen 2015-ben az eseti jellegű ellenőrzések során intézkedésre nem került sor, kirívó 

szabálytalanság nem volt.  

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadására 2015-ben Veszprémfajszon egy esetben került sor, 

Nemesvámoson nem volt ilyen eljárás. 

 

Birtokháborítási ügyek 

 

Az elmúlt évben hasonlóan 2014-hez egyik település vonatkozásában sem volt birtokvédelmi ügy.  

 
A mezőgazdasági és állategészségügyi igazgatás 

 

2015. évben vadkár bejelentés nem érkezett. 

A méhészekről készült nyilvántartás naprakész állapotban van. 

A méhészek az előírt bejelentési kötelezettségüknek (letelepedés, elvándorlás) rendszeresen eleget 

tesznek. 2015. évben 69 bejelentés érkezett. 

Az állategészségügyi igazgatáson belül a hivatal feladata még az ebrendészeti teendők koordinálása. 

Az ebrendészettel összefüggő feladatok körében folyamatos a teljes körű ebnyilvántartás aktualizálása. 

 

Műszaki- igazgatási feladatok  
 

A műszaki és igazgatási ügyintéző feladatai közé tartozik a termőföldekre vonatkozó földvásárlási- és 

haszonbérleti jog gyakorlásának szabályairól szóló jogszabályok alkalmazása, ajánlatok, szerződések 

kifüggesztése, iratjegyzék készítése, az ajánlatok közzététele a kormányzati portálon. 

A földforgalmi törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, 

megakadályozva  ezzel azt, hogy a hivatal törvényt sértsen, vagy az ügyfelet ebből eredően hátrányos 

helyzetbe hozza. 

 

A hirdetmények közzétételével kapcsolatos teendők nagyon összetettek, nem kellő odafigyelés esetén 

nagy hibalehetőséget rejtenek magukban. A kizárólag mezőgazdasági ingatlanokat érintő 

hirdetmények száma 2015. évben 84 db volt, melyből 35 db veszprémfajszi ingatlanra vonatkozott (16 

adásvételi szerződés, 19 haszonbérleti szerződés).  

Összességében számszakilag nem tűnik soknak, de a kapcsolódó szükséges adminisztrációs munka 

nagyon hosszadalmas és terjedelmes. 

 

Az elmúlt évben sikeresen megvalósult a Nemesvámos és Tótvázsony közötti kerékpározásra kijelölt 

vegyes forgalmi út létesítése, a csapadékvíz elvezető árkok és patakmeder burkolása tárgyú építési 

beruházás, illetőleg a Bakonykarszt Zrt.-vel együttműködésben az Ady Endre és a József Attila utca 

ivóvízcső rekonstrukciója is.  

 

Veszprémfajszon építési beruházást az önkormányzat 2015. évben nem bonyolított.    

 

A 2014. évben mind a két településen megkezdett  helyi rendezési terv módosítási eljárások 

befejeződtek az elmúlt évben, illetőleg az idei év elején.  
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Összesen 34 db (Nemesvámos - 32; Veszprémfajsz - 2) alszámon került iktatásra közterület bontási 

engedély, 1 alszámon  közterület használati engedély (Nemesvámos), valamint Nemesvámoson 23 db   

szakhatósági állásfoglalás, Veszprémfajszon 1 db szakhatósági állásfoglalás került kiállításra.     

 

Költségvetési – és pénzgazdálkodási feladatok 

 

A gazdasági csoport feladata Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Önkormányzatai, a 

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal és a Csillagvirág Óvoda költségvetési gazdálkodásával, 

pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok, valamint a Veszprémfajszi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása. 
 

A gazdasági csoport végzi a költségvetési törvényben biztosított különböző jogcímű állami bevételek, 

valamint a várható saját bevételek megtervezését. 

A kiadások, költségek, beruházások pénzügyi vonatkozású megtervezése a hosszú távú gazdasági 

program, az előző évi tényszámok, valamint a várható kiadási szint növekedésének 

figyelembevételével történik.  

2015. év elején is elsődleges feladatunk volt a két községi önkormányzat, valamint a német 

nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének és 2014. évi beszámolójának elkészítése, 

melyeket a képviselő-testületek és a bizottságok megtárgyaltak és elfogadtak. 

 

Már két éve negyedéves helyett havi gyakorisággal kell adatot szolgáltatni a Kincstár felé. 

A fenti beszámolók adatai alapján készülnek a képviselő-testületi beszámolók. Ehhez a gazdasági 

események folyamatos könyvelésére illetve nyilvántartására van szükség (pénztár, bank forgalom, 

bérek, előirányzatok, vevő-szállító analitika, kötelezettségvállalás, stb.). 

Negyedévente kerül sor az EBR42 rendszerben a normatív igények esetleges módosítására. 
 

Az Államkincstártól hó végén megérkező bértabló alapján készülnek el a bérek utalványlapjai, 

kontírozása és könyvelése. 2015. őszétől az Államkincstár új KIRA bérszámfejtési program 

használatát vezette be, mely a korábbi KIR programhoz képest a munkaidő jelentősebb részét veszi 

igénybe a hozzá kapcsolódó megnövekedett adminisztrációs rögzítési feladatok miatt, továbbá ezen új 

fejlesztésű program számos, a gyakorlatban jelentkező helyzetet, problémát jelenleg még nem kezel. 

Remélhetőleg a közeljövőben kialakul a megfelelő gyakorlata a rendszer használatának, megkönnyítve 

az ezzel foglalkozó ügyintéző munkáját. 

 

Pályázatokban történő közreműködés 

 

Az előző évekhez hasonlóan a múlt évben is kiemelt szerepet kaptak Nemesvámos fejlesztésében a 

különböző nyertes pályázatok, azok előkészítése, lebonyolítása, a kapcsolódó közbeszerzési eljárások 

lebonyolítása. A sikeresen megvalósult pályázatokhoz kapcsolódó utómunkálatokban, pl.: helyszíni 

ellenőrzés során a hivatal gazdasági szervezete aktívan együttműködik az önkormányzati dolgozókkal.  

 

Nyertes pályázatok:  

- a HUNG-2014. 100 % -os támogatási intenzitású pályázat a helyi értékek gyűjtésével, 

fejlesztésével összefüggésben 1.990.600 Ft értékben 

 

- a KÖZOP-3.5.0-09-11 számú „Nemesvámos – Tótvázsony közötti kerékpárút kiépítése”  

tárgyú – 100 %-os támogatási intenzitású – pályázat bruttó 200 000 000,- Ft értékben, 

- a „Nemesvámos és Tusnád testvér-települési kapcsolatainak erősítése, kultúrájuk és 

hagyományaik megismerése, ápolása” tárgyú – 100 %-os támogatási intenzitású - MKO-KP-

2-2015/1-000039 pályázat bruttó 2.406.251 Ft értékben. 
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Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati konstrukció 

keretében belterületi utak felújítása tárgyú, az Ady Endre és a József Attila utca 

rekonstrukciójára vonatkozó – 50 %-os támogatási intenzitású - bruttó 28.716.968 Ft 

összköltségű pályázat és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerése érdekében – 

60 %-os intenzitású – bruttó 3.192.367 Ft összköltségű, a művelődési ház külső felújítási 

munkái, 50 db szék beszerzése tárgyú pályázat nem részesült pozitív elbírálásban.   

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2015. évben az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása elnevezésű pályázati konstrukció keretében egészségügyi alapellátást szolgáló 

épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása tárgyú, a háziorvosi rendelőnek helyet adó önkormányzati 

tulajdonú épület felújítására vonatkozó – 95 %-os támogatási intenzitású – pályázatot nyújtotta be 

bruttó 21.405.000 Ft értékben, bruttó 1.052.250 Ft összegű önkormányzati önerővel. A pályázat 

elutasításra került, ugyanakkor a 206/2015. (XII. 29.) Kormányhatározat alapján az önkormányzat az 

orvosi rendelőnek helyet adó önkormányzati tulajdonú épület átépítésére, felújítására vonatkozóan 

20.000.000 Ft támogatásban részesül, mely az építési beruházás fedezetét biztosítja. (A beruházás az 

idei évben valósul meg.) 

 
Szervezői, technikai, informatikai és egyéb feladatok ellátása 

 

A hivatal feladatai közé tartozik a két település honlapjai adattartalmának koordinálása, gondoskodás a 

közérdekű és a közérdekből nyilvános adat, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvényben foglalt adatok közzétételéről. A baleset- és munkavédelmi, valamint tűzvédelmi feladatok 

ellátása, a számítástechnikai berendezések és programok üzemszerű működésének ellenőrzése, 

javaslat azok fejlesztésére. 

 

Polgári védelmi feladatok ellátása 

 

2015. évben e területen konkrét feladat ellátásra nem került sor.  

 

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 

 

Az elmúlt évben Nemesvámos vonatkozásában összesen 6 közbeszerzési eljárás került lebonyolításra 

nemzeti eljárásrendben, 3 építési beruházás, 3 szolgáltatás megrendelése tárgyában az alábbiak szerint:  

A Nemesvámos – Tótvázsony közötti kerékpározásra kijelölt vegyes forgalmi út létesítése, 

csapadékvíz elvezető árkok és patakmeder burkolása, valamint az Ady Endre és a József Attila utca 

felújítása tárgyú építési beruházások vonatkozásában – az akkor hatályos -  a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli 

közbeszerzési eljárás. 

A nemesvámosi önkormányzat szintén a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli 

közbeszerzési eljárást folytatott le a település zöld területeinek kaszálása, fűnyírási feladatok ellátása, 

az óvoda-, és bölcsődeépület tervdokumentációjának elkészítése, illetőleg a nemesvámosi 

sportcsarnok tervdokumentációjának elkészítése tárgyú szolgáltatások esetén. 

A közbeszerzési eljárásokat a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal apparátusa bonyolította le.  

Valamennyi közbeszerzési eljárás eredmény volt, szerződéskötéssel zárult. Egyetlen eljárás esetében 

sem került sor előzetes vitarendezés kezdeményezésére, sem jogorvoslati eljárás megindítására.   

Veszprémfajsz Község Önkormányzata részére 2015. évben nem kellett közbeszerzési eljárást 

lebonyolítani.  

A  jogalkotó új alapokra helyezte a közbeszerzéseket szabályozó jogszabályi hátteret. Az új irányelvek 

az uniós közbeszerzési jog, a hazai szabályozást meghatározó irányelvi háttér alapvető változását 

jelentik, amely a közbeszerzési törvény szabályai többségének módosítását tette szükségessé. A 
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koncessziós irányelv átültetése a szabályozásba a törvényi szabályozás szerkezetének, és az egyes 

szerkezeti egységek logikai kapcsolatának módosulását is igényelte. A fentiek új törvény alkotásával 

valósultak meg, mely 2015. november 1. napjával lépett hatályba.  

 

A közös önkormányzati hivatal valamennyi dolgozója nevében ezúton is szeretném megköszönni a 

Polgármester Urak, a Képviselő-testületek segítő szándékú hozzáállását, támogatását, melyet a 

hivatali munka feltételeinek megteremtésében, nyújtanak, a hivatal minél magasabb színvonalú 

működésének támogatásához biztosítanak, valamint az apparátus munkájának elismeréseként az 

elmúlt évben nyújtott jutalmazást is.  

 

A közös önkormányzati hivatal munkatársai 2015. évben is számos kihívásnak voltak kitéve a napi 

munkavégzése során (személyi változások, az egyes területeket érintő nagy terjedelmű jogszabályi 

változások követése és új bevezetésre került rendszerek elsajátítása, használata).   A hivatal dolgozói 

elkötelezettek amellett, hogy mind a képviselő-testületek, mind a lakosság megelégedésére végezzék 

munkájukat az idei évben is.    

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a beszámoló elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

    /2016. (IV. 27.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvámosi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal 

jóváhagyja. 

 

 

Nemesvámos, 2016. április 20.  

                                                                                                   Kötél Krisztina 

                                                                                                          jegyző 

 


