Előterjesztés
Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
2014. április hónapban tartandó együttes ülésére
Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testületek!
Kunágota és Almáskamarás községek 2013. január elsejétől egységes szervezettel Kunágota
székhellyel, Almáskamaráson állandó kirendeltséggel működő közös önkormányzati hivatalt
hoztak létre.
A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok lakosságszám adatait az előterjesztés 1.
melléklete mutatja be.
A közös hivatal fenntartására irányuló együttműködés nem új keletű a községek között. 2008.
január elsejétől 2012. december 31-ig körjegyzőség keretén belül működött együtt Kunágota
és Almáskamarás.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései
értelmében és a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodásban foglaltak szerint a
jegyző évenként köteles beszámolni a létrehozó képviselő-testületeknek a hivatal munkájáról.
A beszámoló tartalmazza a működés személyi és tárgyi feltételeit, az ügyiratforgalom
alakulását, valamint a testületek és a polgármesterek tevékenységével kapcsolatos feladatok
ellátását.
A működés személyi és tárgyi feltételei:
A Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) létszáma 2013. január
elsejétől 12 fő köztisztviselő volt az alábbiak szerint:
Kunágota:

1 fő jegyző
7 fő ügyintéző

Almáskamarás:

1 fő aljegyző
3 fő ügyintéző.

A 2012. évi létszámhoz viszonyítva Almáskamaráson 2 fővel (ebből egy fő részmunkaidős),
Kunágotán 1 fővel csökkent a Hivatal létszáma.
Segítséget jelentett a hivatali feladatok ellátásában a hosszabb távú közfoglalkoztatotti
alkalmazás, melyet az önkormányzatok biztosítottak a Munkaügyi Központ támogatásával.
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A Hivatal valamennyi köztisztviselője rendelkezik a számára előírt alapvizsgával, vagy az
alól mentesített.
Közigazgatási szakvizsgával a felsőfokú iskolai végzettségű 4 fő köztisztviselő rendelkezik.
A 2012-ben megkezdett és 2013-ban befejezett iskolarendszerű felnőttképzés keretében
szakirányú OKJ-s végzettséget szerzett 6 fő középiskolai végzettséggel rendelkező
köztisztviselőnk.
Az előírásoknak megfelelően képesített valamennyi köztisztviselő.
A 12 főből
4 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel és közigazgatási szakvizsgával,
8 fő szakirányú OKJ-s végzettséggel, érettségivel és közigazgatási alapvizsgával
rendelkezik.
A 12 fő köztisztviselő közül 1 fő rendelkezik mérlegképes könyvelői képesítéssel, 5 fő
anyakönyvvezetői képesítéssel, 1 fő közbiztonsági referensi képesítéssel.
Folyamatosan eleget kell tennünk a szakirányú képesítésnek és a közszolgálati előírásoknak
megfelelő és elvárt képzési, továbbképzési kötelezettségeinknek.
Ezt a kötelezettséget a jogszabályi változásoknak megfelelően és a gyakorlati szükségletek
alapján tervezzük és teljesítjük.
A képzésekről és továbbképzésekről a központi nyilvántartás felé rendszeresen adatot
szolgáltatunk, a tervről és a teljesítésről is.
Jelenleg 3 fő (Almáskamarás 1 fő, Kunágota 2 fő) a Békés Megyei Kormányhivatal által
szervezett anyakönyvi felkészítő tanfolyamra jár.
Köztisztviselőként folyamatosan tapasztaljuk a nagy tömegű, olykor kampányszerűen
jelentkező jogszabályváltozásokat. Ezek rendszeres képzést és önképzést is kívánnak
valamennyi dolgozótól. Képzéseken, értekezleteken változatlanul biztosított és rendszeres az
érintett ügyintézők részvétele.
Az elmúlt évben a pénzügyi, gazdálkodási ügyintézők részt vettek az ágazati továbbképzésen.
Részt vettünk továbbá a helyi adókkal, a szociális ellátásokkal, az anyakönyvi, gyámügyi
változásokkal kapcsolatos több ágazati továbbképzésen.
A Hivatalt létrehozó önkormányzatok lehetőségeik szerint megfelelően igyekeznek a
munkavégzéshez szükséges irodai, technikai, tárgyi feltételeket megteremteni, folyamatosan
biztosítani.
A Hivatal működését is szolgáló épületek önkormányzati tulajdonban és fenntartásban
vannak. Az önkormányzatok költségvetésükben biztosítják az épületek fenntartásához
szükséges költségeket.
A Hivatal költségvetésében tervezzük és biztosítjuk a működést segítő szoftverek beszerzését,
aktualizálásának költségeit és az anyakönyvi gépekkel kapcsolatos kiadásokat.
(Iktatóprogram,
szociális
ellátásokat
kezelő
program,
számviteli
program,
ingatlannyilvántartási program, népességnyilvántartási program)
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Az ügyiratforgalom 2013. évi alakulása:
A Hivatalhoz érkezett és keletkezett iratok iktatása, kezelése a jogszabályi előírások és az
elkészített ügyiratkezelési szabályzatunk alapján történik.
Az ügyiratforgalom tartalmazza az ügyfelektől, külső szervektől érkezett levelek,
beadványok, kérelmek és a hivatalból keletkezett iratok számát is.
Iktatott iratok
száma
Főszámon
iktatott
Alszámra
iktatott
Összesen,
mindösszesen

Kunágota

Almáskamarás

Összesen

3567

1782

5349

6098

3423

9521

9665

5205

14870

Hivatalból vagy a kérelemre indult eljárásban hatósági jogkörben eljárva a képviselő-testület
(vagy átruházott hatáskörben a testület bizottsága vagy a polgármester) önkormányzati
hatósági döntést, a jegyző államigazgatási döntést hoz.
A döntés fajtája szerint végzés vagy határozat. A végzés általában többnyire eljárási döntés. A
határozattal a hatósági jogkör gyakorlója jogot, jogosultságot, kötelezettséget, kötelezést
állapíthat meg.
Önkormányzati hatáskörben hozott döntések (képviselő-testület, bizottság, polgármester
hatáskörében):
Döntések
Kunágota
Almáskamarás
Összesen
száma
Végzések
0
0
0
száma
Határozatok
638
303
941
száma
Összesen,
638
303
941
mindösszesen
Az önkormányzati hatáskörben hozott döntéssel szemben jogorvoslati kérelem, fellebbezés
nem érkezett.
Jegyzői hatáskörben hozott döntések számának alakulása 2013-ban:
Döntések
száma

Kunágota

Almáskamarás

Végzés

359

44

összesen
403

4816
1154
5970
Határozat
Összesen,
5175
1198
6373
mindösszesen
Jegyzői hatáskörben hozott döntéssel szemben 1 db jogorvoslati kérelem érkezett.
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A Hivatal (korábban körjegyzőség) 2010-2011-2012-2013. évi összevont ügyiratforgalmi
adatait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
A képviselő-testületek és a polgármesterek tevékenységével kapcsolatos feladatok
ellátása:
A közös önkormányzati hivatal létrehozása nem érintette, nem érinthette az adott települések
önállóságát, közigazgatási státuszát, jogállását, gazdasági és gazdálkodási önállóságát.
Az önkormányzati testületek működését annyiban befolyásolta a közös hivatal megalakítása,
hogy az együttműködésből adódóan, együttes üléseken tárgyaltak közös napirendeket a
jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az együttes ülések és az önálló ülések időpontjának összehangolását a polgármesterek
végezték.
A képviselő-testületek és a polgármesterek megfelelő együttműködése lehetővé tette, hogy az
összehívott ülések határozatképesek voltak, a testületi működésben fennakadás nem volt.
A képviselők a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint kapták meg a
meghívót, a tárgyalt napirendek írásos előterjesztéseivel.
A 2013. évi testületi ülések, társulási ülések és a testületek által hozott döntések számát
az alábbi táblázat mutatja be:
Önkormányzat/társulás

Ülések
száma

Rendeletek
száma

Határozatok
száma

Kunágota

23

14

270

Almáskamarás

24

12

170

11

X

66

2

X

13

9

X

40

69

26

559

Német Nemzetiségi
Önkormányzat Almáskamarás
Kunágota-AlmáskamarásDombiratos
Óvoda Társulás
Kunágota-NagykamarásAlmáskamarás
Szennyvízberuházó Társulás
Összesen

A jegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a
szükséges tájékoztatást megadni.
A képviselő-testületek, a nemzetiségi önkormányzat ülésén, a közmeghallgatásokon, a jogi
személyiségű társulások ülésén az aljegyzővel együtt részt vettem 2013-ban.
Munkatársaimmal egységes, jogszabályokban meghatározott, illetve az egyes képviselőtestületek elvárásaihoz is igazodó szempontok szerinti előterjesztéseket készítettünk a
szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a helyi adóbevételek alakulásáról, az
önkormányzati éves költségvetésről, zárszámadásról.
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A képviselő-testületek a jogszabályban meghatározottak szerinti határidőben tárgyalhatták az
éves költségvetésre, a zárszámadásra, költségvetési koncepcióra vonatkozó előterjesztéseket.
A belső ellenőrzés az önkormányzatoknál biztosított volt 2013-ban a Többcélú Kistérségi
Társulás keretén belül megbízott szervezettel.
Az önkormányzatok saját forrásaik kiegészítésére pályázati eszközöket vesznek igénybe. A
pályázati támogatások felhasználásának, jogszerűségének ellenőrzése szintén rendszeresen
történik.
Az elmúlt években a körjegyzőség köztisztviselői között napi gyakorlattá vált a települések
közötti szakmai konzultáció, mely a közös hivatal fenntartásával folytatódott.
A községekben biztosítottak az önkormányzatok a hivatali munka végzéséhez közalkalmazotti
vagy közfoglalkoztatotti segítséget változó létszámban, de szinte folyamatosan.
A jegyző munkáját aljegyző segíti a képviselő-testületek döntése alapján. Ezúton is
megköszönöm Zoltán Erika aljegyző és valamennyi munkatársam munkáját.
Köszönöm a polgármestereknek, a képviselő-testületeknek, hogy döntéseikkel elősegítették a
települések közötti együttműködést, biztosították a Hivatal 2013. évi működését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületektől beszámolóm megvitatását és elfogadását!
Kunágota, 2014. április 15.
Boldog Zoltánné
jegyző
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1. melléklet
Az önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok
állandó lakosságszámának alakulása (fő)
Megnevezés

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Almáskamarás

999

985

978

983

974

Kunágota

2954

2919

2908

2906

2890

Összesen

3953

3904

3886

3889

3864

2. melléklet
Az önkormányzati hivatal
(Almáskamarásra és Kunágotára vonatkozó)
2010-2011-2012-2013. évi összevont ügyiratforgalmi adatai

Iktatott
iratok
száma

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

Főszámon
iktatott

4212

4427

4380

5349

alszámon
iktatott

3958

9384

9592

9521

Összesen

8170

13811

13972

14870
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