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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót legutóbb 2011. március 31-én tárgyalta 

a Képviselő-testület. Éves beszámolási kötelezettségünk nincs, indokolt azonban a beszámoló 

a Képviselő-testület tájékoztatása céljából, hogy javaslataikat és észrevételeiket 

megfogalmazzák. Mindez szükséges ahhoz, hogy a Hivatal az elvárásoknak megfelelően 

végezhesse a feladatait és elősegítse a megalapozott, ügyfelek számára is elfogadható 

joggyakorlat biztosítását. Az előterjesztésbe a 2011-es év tényadatai kerültek az előző évhez  

hasonló szerkezeti tagolásban. 

 

Hivatalunk Lengyeltóti város mellett Gyugy, Hács, Kisberény községek számára végzi a 

„körjegyzőségi” hatósági feladatokat. Körzetközponti feladatokat lát el a gyámhivatal, az 

okmányiroda, az építéshatóság a fentieken túl Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk, 

Szőlősgyörök, Öreglak, Buzsák települések számára.  

Hivatalunk látja el a Többcélú kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait, gesztorként a 

hivatali feladatokon belül. Közigazgatási hatósági munkát 4193 lakos számára, 

körzetközponti, többcélú társulási munkát 11608 lakos számára láttunk el. 
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SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Személyi feltételek 

A Polgármesteri Hivatal létszáma 2011. december 31-én: 

 

 - köztisztviselő   31 fő 

     (ebből ügykezelő: 2 fő 

      Gyes-en    2 fő) 

 - közalkalmazott  2 fő 

 - Munka törvénykönyve (Mt.) hatálya alatt: 7 fő 

 

Összesen:             40 fő 

 

A 40 fős szervezeti egység tartalmazza a hivatali alkalmazottakon kívül a kistérségi iroda 2 fő 

pályázati asszisztensét, valamint 1 fő takarító és 1 fő gépjárművezető munkatársat is. A 

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók közül 5 főt ún. támogatotti kategóriában, 

határozott idejű munkaszerződés alapján, illetve 3 főt 4 órában ún. rehabilitációs 

foglalkoztatottként alkalmaz az önkormányzat. 

2011-ben az alábbi személyi változások történtek: 

- Üres álláshelyre 2011. januárjában egy fő kinevezésére került sor a Közgazdasági 

Irodára. 

- A Közgazdasági Iroda belső átszervezése következtében megüresedett álláshelyére 

május 1-től egy fő munkavállaló kinevezése. 

- A belső ellenőr helyére 1 fő állományban lévő köztisztviselő kinevezése. 

- A Közgazdasági Iroda vezetőjének távozása miatt 1 fő állományban lévő 

köztisztviselő kinevezése. 

- 2011. június óta egy fő Gyes-ről visszatért dolgozó 6 órában látja el feladatait (a Gyes 

mellett). 

- Aljegyző fizetés nélküli szabadsága idejére 2011. június óta megbízott aljegyző 

kinevezés-módosítása. 

- 2011. júliusban távozott köztisztviselő helyére pályáztatást követően egy új dolgozó 

kinevezése. 

- 2011. augusztusban megszűnt a belső ellenőr jogviszonya, külső vállalkozás végzi a 

feladatot. 
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- 2011. szeptember óta 1 fő nyugdíjas köztisztviselő kinevezése 4 órás munkakörben a 

Közgazdasági Irodán. 

- 2011. október óta a megbízott aljegyző gyámhivatali ügyintézői feladatokat is ellátott. 

Ezek a személyi változások az összlétszám 30%-át, 12 főt érintettek. Az ezzel járó 

átszervezések, az új feladatok megismerése, begyakorlása a zavartalan hivatali működés ellen 

hatottak, nagyobb energiát, fokozottabb körültekintést és megterhelőbb igénybevételt 

jelentettek a hivatali apparátustól és a hivatal vezetőségétől egyaránt. 

 

A szervezeti egységek élén felsőfokú végzettségű, vezetői megbízással rendelkező 

köztisztviselők állnak. 

A hivatali létszámból 2011. december 31-én 9 fő köztisztviselő rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel, ebből jogász 5 fő, igazgatásszervező 1 fő, mérnöktanár 1 fő, magasépítő 

üzemmérnök 1 fő, általános szociális munkás 1 fő. 

Középfokú végzettséggel 22 fő köztisztviselő rendelkezik, ebből érettségizett 20 fő, 

szakképesített (gyors- és gépíró) 2 fő. Munkaszerződéssel 7 fő munkavállalót alkalmaztunk: 1 

fő szakmunkás, 1 fő általános iskolai végzettségű, 1 fő középfokú végzettségű és 4 felsőfokú 

végzettséggel rendelkezik.  

Rehabilitációs foglalkoztatás keretében alkalmaztunk 3 főt 4 órás munkaidőben. 

 

Alapvizsga, szakvizsga 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb fizetési fokozatba történő kinevezése, 

illetve besorolása, vezetői megbízásának feltétele a közigazgatási szakvizsga megléte.  

A közigazgatási alapvizsgát 2011-ben 2 fő teljesítette. Aktuálisan az alapvizsga 

megszerzésének kötelezettsége 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselőt érint, a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők köréből 3 fő köztisztviselőnek kell a közeljövőben szakvizsgát 

tennie.  

 

Továbbképzések 

A köztisztviselők képzése, továbbképzése a jogszabályi háttér változásaihoz igazodik. 

Korábban a legtöbb továbbképzést a Somogy Megyei Kormányhivatal szervezte, ezek a 

lehetőségek is egyre ritkábbak. Egyre kevesebb az ingyenes képzések száma is. A Hivatal 

biztosítja az ügyintézőknek az aktuális képzésen való részvételt, illetve a munkához szükséges 

szakirodalom beszerzését. 
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Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

A korrupció megelőzése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása céljából a 

köztisztviselők meghatározott körének 2001. óta vagyonnyilatkozatot kell tennie.  

A vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozóan 2008. január 1-től új, átfogó szabályozás lépett 

hatályba. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

felhatalmazása alapján az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának mellékletét 

képező ügyrendben ismét meghatározásra kerültek a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel 

járó köztisztviselői munkakörök. Ennek megfelelően a köztisztviselők - munkakörnek 

megfelelően - 2 illetve 5 évente tesznek eleget vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek.  

 

Teljesítményértékelés 

2002 óta a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a helyi önkormányzat 

kiemelt céljainak figyelembe vételével a jegyzőnek évente mérlegelési jogkörben eljárva 

írásban értékelni kell, melytől függően az alapilletményt legfeljebb 50%-kal megemelheti, 

vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. 

Az egyéni teljesítményértékelés bevezetésének célja, hogy ösztönözze a felelősségteljes, 

szakszerű ügyintézést, a felkészültség folyamatos szinten tartását és javítását, az értékelést 

összekapcsolja a teljesítmény díjazásával. 

 

Tárgyi feltételek 

A Polgármesteri Hivatal technikai felszereltsége megfelelő. A számítógépek hálózaton 

keresztül működnek, így az adatok hozzáférése az egyes munkaállomásokon nagyrészt 

megoldott. A felhasználói oldal jelentős programbővülése miatt a hálózat működése időnként 

nehézkesen zajlott, ezért 2011-ben egy proxy-szerver állomás beüzemelése történt meg. 

Ennek hatására a befelé irányuló adatforgalom jelentős mértékben javult, továbbá a hálózat 

védelme is biztonságosabbá vált.  

 

A hivatal dolgozói számára továbbra is 2 személygépkocsi áll rendelkezésre az ügyek 

hivatalon kívüli intézéséhez - helyszíni szemlékre, értekezletre, képviselő-testületi ülésekre 

utazáshoz a körzetközponti jegyzői hivatalhoz tartozó kistelepülésekre. Egy 2009-ben 

megvásárolt Renault Clio, illetve egy 15 éves Suzuki Swift személygépkocsi könnyítik a 

munkát. Használatukra előzetesen egyeztetve, és valóban indokolt esetben - az irodavezetők 

jóváhagyása után - az arra jogosultsággal rendelkező köztisztviselő által kerül sor. 
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A hivatali dolgozóknak a háttérmunkához nagy szüksége van továbbra is a csütörtöki 

ügyfélmentes napra, az ügyfelek is elfogadták ezt a változást.                           

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI IRODA 

 

 

Vezetője: dr. Bek Melinda mb. aljegyző 

Munkavállalók száma: 6 fő 

 

Személyzeti és munkaügyek 

A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak tekintetében 

az erre vonatkozó jogszabályi előírásokból eredő személyzeti és munkaügyi feladatokat, a 

közcélú, közhasznú, valamint közmunkaprogram keretében történő foglalkoztatással 

összefüggő feladatokat 1 fő főelőadó látja el.  

 

Iktatás, irattározás, postázás: 

Az iktatási feladatokat 1 fő főelőadó végzi. Az iktatás 1997 óta elektronikus módon történik 

Az iratkezelési szoftver megfelel a vonatkozó rendeleti előírásoknak. Az irattározás a jegyző 

által kiadott, hatályos iratkezelési szabályzat alapján történik.  

Az E-iktat szoftver fejlesztőivel jó a munkakapcsolat. 

A Somogy Megyei Levéltár előírta, hogy az 1990. előtti iratanyag kerüljön levéltárba, a 

selejtezés előkészítése megkezdődött. 

2011. évtől az iktató-iroda elhelyezésében változás történt. 2011-ben az iroda a megszűnt HVI 

iroda helyén működött.  Az ügyintézési határidők betartásához elengedhetetlen, hogy az 

iktatott ügyiratok minél előbb az esetleges korábbi előzményével együtt – ami már az esetek 

nagy részében irattárazásra került – az ügyintézőhöz kerüljenek.  

 

2010. novemberétől működik a Polgármesteri Hivatalban az automata telefonközpont. Az 

ügyfél az alközpont menüjéből választhatja ki, hogy melyik irodával illetve ügyintézővel 

kíván beszélni. Ha nem sikerül választania menüpontot, akkor a kezelőhöz kerül a hívás, aki 

segít a megfelelő ügyintézőhöz kapcsolásban. Az automata alközponti rendszert az ügyfelek 

elfogadták, csak akkor kerül a kezelőhöz a hívás, ha speciális ügyben kérnek segítséget. 
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Iktatási adatok 2011. 
 

 2011.év 

Iktatott ügyiratok száma (db) 43.098 

ebből 
főszám: 9.251 

alszám: 33.847 

I. fokú döntések száma: 15.648 

ebből: 

államigazgatási hatósági ügyekben 

hozott döntések: 
15.063 

önkormányzati hatósági ügyekben 

hozott döntések: 
585 

Eljárási határidőn túli ügyek 0 

ebből: 
hatósági: 0 

önkormányzati: 0 

Elsőfokú döntések elleni jogorvoslatok: 10 

ebből: 

államigazgatási hatósági 

ügyekben: 
5 

Kormányhivatal által helyben 

hagyva: 
1 

Kormányhivatal által új eljárásra 

utasítva: 
2 

saját hatáskörben visszavont: 1 

Kormányhivatal által 

megváltoztatott: 
1 

bíróság által elutasított 

jogorvoslati kérelem: 
0 

 önkormányzati hatósági ügyekben: 0 

 

A postázási feladatok szerepe az adatok visszakereshetősége miatt felértékelődött, hiszen a 

postázás igazolt dátuma lett a közigazgatási eljárás szerint az elintézési határidő alapja 2009. 

október 1-től.  

A helyi levelek kézbesítését közcélú foglalkoztatás körében alkalmazott munkavállalók látják 

el, amely költségtakarékos megoldás, fontos követelmény azonban itt is a megbízható, precíz 

munkavégzés.  

2011. évben a postázással helyi, helyközi levelek postakönyvi feladatait 2 fő 4 órás 

rehabilitációs foglalkoztatott végezte el. 
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Titkárság, önkormányzati testületi feladatok 

 

A képviselő-testületi ülések meghívóját, előterjesztések sokszorosítását, kiküldését, az ülésen 

elhangzottakról jegyzőkönyv készítését osztott munkakörben 1 fő végzi Lengyeltóti város, 

illetve 1 fő szintén osztott munkakörben Gyugy, Hács, Kisberény községek vonatkozásában. 

 

A polgármester és a jegyző által elvárt titkársági teendőket ugyanez a 2 fő ügyintéző kapcsolt 

munkaköri feladatok keretében látja el. A Képviselő-testületi ülésen az irodavezetőkön kívül 

az előterjesztést készítő ügyintézőnek kell jelen lennie. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 

az önkormányzati törvény előírása szerint közmeghallgatást 2011-ben egy alkalommal tartott. 

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének üléseit, döntéseit az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Lengyeltóti 2011. év 
Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

Testületi ülések száma 

(nyílt) 

18 alkalommal ülésezett, melyből 5 esetben 

rendkívüli, 1 esetben együttes ülés tartott, 1 

esetben közmeghallgatást tartott 

8 alkalommal 

ülésezett 

Napirendek száma 315 33 

Hozott határozatok száma 356 62 

Alkotott rendeletek 

száma: 
36  

Polgármester átruházott 

hatáskörben hozott 

döntései: 

52  

Bizottsági ülések: 
A bizottságok átlagban 14 alkalommal 

üléseztek 
 

Hozott határozatok 

száma: 

A három bizottság összesen 387 határozatot 

hozott: 

- Népjóléti Bizottság:  97 db, 

- Jogi-, Pénzügyi- és Településpolitikai 

Bizottság:  228 db, 

- Oktatási-, Művelődési-, Sport- és 

Ifjúságpolitikai Bizottság: 62 db. 

 

 

 

Gyugy 2011. év 

Testületi ülések 

(nyílt) száma 

13 alkalommal ülésezett, melyből  3 esetben rendkívüli, 1 esetben együttes 

ülést, 1 esetben pedig közmeghallgatást tartott 

Napirendek száma 106 

Hozott határozatok 

száma 
123 

Alkotott rendeletek 

száma 
20 
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Hács 2011. év 

Testületi ülések 

(nyílt) száma 

16 alkalommal ülésezett, melyből 2 esetben rendkívüli, 1 esetben együttes 

ülés tartott, 1 esetben közmeghallgatást 

Napirendek száma 125 

Hozott határozatok 

száma 
135 

Alkotott rendeletek 

száma: 
23 

 

 

Kisberény 2011. év 

Testületi ülések (nyílt) 

száma 

13 alkalommal ülésezett, melyből 1 esetben együttes ülés tartott, 1 

esetben közmeghallgatást 

Napirendek száma 117 

Hozott határozatok 

száma 
129 

Alkotott rendeletek 

száma: 
19 

 

Egyéb feladatok 

 

A lakáscélú állami támogatást (szociálpolitikai támogatás) igénylők részére az 

igénybevétel személyi feltételei meglétéről a támogatást folyósító hitelintézet számára történő 

jegyzői igazolások kiállítását, valamint a termőföldvásárlásra vonatkozó vételi ajánlatok 

kifüggesztésével kapcsolatos ügyintézést is az iroda látja el. A termőföld kifüggesztések 2009. 

évtől megváltozott formában felvitelre kerülnek az internetes rendszerben is. 

 

Az irodához tartozó 1 fő takarító munkavállaló a Polgármesteri Hivatal épületének takarítását 

látja el, míg az 1 fő gépjárművezető feladata a polgármesteri szolgálati gépjármű vezetése. 

 

 

Településfejlesztési tevékenység 

 

A településfejlesztéssel összefüggő feladatokról, melynek legfőbb eleme az intézményi 

beruházások, infrastruktúrafejlesztés a képviselő-testület tagjai gyakrabban foglalkoznak, 

hiszen ez a leglátványosabb, legtöbb állampolgárt érintő tárgykör. Teljesen átfogó beszámolót 

e tekintetben az évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókban tesszük meg. 
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Az éves és hosszú távú fejlesztési feladatokat a bizottságok megtárgyalják és a képviselő-

testületi döntést követően a Polgármester Úr operatív irányításával, megkezdjük a projektek 

előkészítését. Azok a beruházások kapnak kiemelt figyelmet, ahol az építési engedély 

megszerzése, megléte szükséges a sikeres pályázathoz. Ajánlatok kérése után a képviselő-

testület dönt a tervező személyéről. A pályázati lehetőségektől függően 

infrastruktúrafejlesztés, ezen belül is a közlekedésfejlesztés és a vízrendezés volt a fő 

célterület 2011-ben, valamint a megújuló energiahasznosítási pályázatok előkészítése. A 

pályázatok beadásáról, annak pénzügyi és műszaki tartalmáról a képviselő-testület dönt. 

 

A döntések megalapozottságát a beruházó közreműködésével szakterületen jártas tervezők 

által ajánlott több alternatív megoldással segítjük. A pályázatok megírását az Önkormányzat 

dolgozói aktív közreműködésével külső szakember igénybevételével végezzük el.  

 

Pályázat elnyerése esetén a közbeszerzési törvény hatálya alá eső részeket jogászok 

megbízásával közbeszereztetjük, ahol a  Közbeszerzési Bizottság hagy jóvá mindent és tesz 

javaslatot a Polgármester Úr részére. 

A projektek befejezését követően a fenntartási időszak végéig utánkövetési jelentéseket 

készítünk, adatváltozás miatt támogatási szerződések módosítását kezdeményezzük. Az 

ellenőrző szervek ( DDRFÜ, VÁTI, Kincstár, ÁSZ) ellenőrzési munkáit segítjük.  

 

Az önkormányzat által 2011-ben befejezett beruházások a következők: 

Uniós támogatással megvalósult fejlesztési projektek 

- DDOP-5.1.5./C-09-2010-0005 Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem    

- KEOP-6.2.0/A-09-2010-0167 A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása a Fodor 

András Általános Iskolában 

 

Az Önkormányzat által 2011-ben pályázatra benyújtott, illetve benyújtásra előkészített 

projektek: 

- Bölcsőde felújítás és bővítés;                    

- Komposztálók kihelyezése a lakosság részére; 

- Kerékpár tároló építése az OTP mögötti területen; 

- Ivóvízminőség-javító beruházások tervezése;      

- Vízrendezés III. ütem.                           
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A beruházási feladatokat végző dolgozónk heti 1 alakommal (szerdai napon) Buzsák község 

Polgármesteri Hivatalánál lát el feladatokat a két önkormányzat megállapodása alapján. 

 

 

HATÓSÁGI  IRODA  

 

 

 

Vezetője: Böröndi Franciska irodavezető 

Munkavállalók száma: 13 fő 

 

A Hatósági Iroda eljárásai során a jogszerűség, pártatlanság érvényesítését tartja szem előtt, 

amely jól látható a hatósági ügyekben hozott döntések elleni fellebbezések elenyésző 

számából is. 

2011-ben is a hatósági jogalkalmazói munkát nagymértékben nehezítette a jogszabályi 

környezet – gyakran eklektikus – változása, ez minden területen kihívás elé állította a napi 

munkát végző ügyintézőket. Úgyszintén megterhelést jelentett a már korábban vázolt 

személyi változásokból eredő jelentős feladattöbblet. 

 

 

Szociális igazgatás 

 

A szociális területen 1 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő látja el a szociális törvényben, valamint 

a helyi szociális rendeletekben meghatározott ellátásokkal kapcsolatos feladatokat 

Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény településekre kiterjedően. 

2011. október 3. napjától 1 fő osztott munkakörben ügykezelői feladatokat végez a szociális 

igazgatás és a gyámhivatal területén. 

 

Iktatott szociális ügyiratok száma 

Főszámon:           1241 db 

Alszámon:            4889 db 

Összesen:            6130  db 

 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátással kapcsolatos ügyiratok száma 
2
 

Főszámon:                23 db 

Alszámon:              126 db 

Összesen:               149 db 

 

                                                 
2
  Bölcsődei felvétellel kapcsolatos ügyek 
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Szociális ügyekben hozott határozatok (L.tóti, Gyugy, Hács, Kisberény összes) 

 

 jegyző polgármester 
szociális 

bizottság 

képviselő-

testület 
összesen 

Határozatok száma 995 36 289 278 1598 

Végzések száma 802 - - - 802 

Fellebbezések száma 3 - - - 3 

Hatósági 

bizonyítványok 
84 - - - 84 

 

 

A jegyző által hozott döntések ellen benyújtott 3 fellebbezés közül 1 esetben a döntést a 

másodfokú hatóság helybenhagyta; 1 esetben a hozott döntést saját hatáskörben módosítottuk; 

1 esetben pedig döntés még nem született a fellebbezés tárgyában a másodfokú hatóságnál 

jelen beszámoló elkészültéig. 

 

Az aktív korúak ellátása évről évre átalakul. A rendelkezésre állási támogatás2011. január 1. 

napjától bérpótló juttatásra, szeptember 1. napjától foglalkoztatás helyettesítő támogatásra 

változott. Ebben a körben előírásra került a lakókörnyezet ellenőrzése. Az ellenőrzésre az 

elmúlt év során 2 alkalommal került sor, folyományaként támogatás nem került 

megszüntetésre. 

Az önkormányzat a munkanélküliséget közfoglalkoztatás keretében kívánja csökkenteni. 

A szociális törvény alapján a foglalkoztatás helyettesítő támogatás további folyósításának 

egyik feltétele volt a 30 nap munkaviszony létesítése. Azon személyek, akik az üzemorvos és 

a siófoki felülvizsgálatot végző orvos vizsgálatát követően is munkavégzésre alkalmatlanok, 

vagy feltétellel voltak alkalmasak, a helyi rendelet alapján váltak rendszeres szociális segélyre 

jogosulttá. 

 

Jelentős mértékű változás érintette a lakásfenntartási támogatást. 2011. szeptember 1. napjától 

a korábban a Magyar Államkincstár által fizetett gázár-támogatás beépült a lakásfenntartási 

támogatásba. A jogosultak köre is bővült, mivel az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 

megemelkedett a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ára (71.250 Ft-ra).   

A törvény alapján ezen ellátási forma megállapítása, megszüntetése a képviselő-testület 

hatásköréből 2012. január 01-től átkerült jegyzői hatáskörbe. 
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Szociális ellátásban részesülők, a hozott döntések számának alakulása 2011. évben 

 

Ellátási 

forma 
Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény 

Időskorúak járadéka 1 1 - 1 

Rendszeres szoc. segély 

- eü. károsodott jogcímen 
8 2 2 - 

Rendszeres szoc.segély 

- eü. károsodott jogcímen 55 év feletti 
19 3 5 3 

- aktív, nem foglalkoztatott 88 12 35 22 

- helyi rendelet alapján folyósított 3 - - - 

Lakásfenntartási támogatás 70 3 2 7 

Ápolási díj 

- normatív 
19 - - 1 

- kivételes méltányossági - 1 - - 

Átmeneti segély 194 16 

6+1 

szoc. 

kölcsön 

8 

Temetési segély 13 2 1 - 

Köztemetés 3 - 2 2 

Közgyógyellátás 94 13 13 3 

Eü. szolg. való jogosultság 54 9 11 - 

Közlekedési támogatás 22 2 3 1 

Gépkocsi szerzési támogatás - - - - 

 

 

Ellátási forma (segélyek) Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény 

Átmeneti gyermekvédelmi 

támogatás (bérlet- és 

tankönyvtámogatás) 

47 25 45 25 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 

308 42 53 39 

 

Óvodáztatási támogatás 49 10 4 18 

                                                                                                            Összesen:  665 db 

 

A 2011. évi jegyzői gyámhatósági tevékenységről szóló részletes beszámoló a májusi ülésen 

kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

 

Gyámhivatal 

 

A gyámhivatali feladatokat 2 fő felsőfokú végzettségű ügyintéző külön jogszabály szerinti 

önálló feladat- és hatáskörében eljárva végzi. 
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A Városi Gyámhivatal – hasonlóan az Okmányirodához és az Építéshatósághoz – a kistérség 

összes településére kiterjedően látja el feladatait, területi leosztás szerint: egyrészt 

Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Szőlősgyörök, Buzsák és Öreglak településekre 

kiterjedően, másrészt a Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk településeken gyámhivatali 

feladatot ellátó dolgozó egyidejűleg Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény I. fokú jegyzői 

gyámhatósági feladatait is ellátja. 2011. októbere óta az ügykezelői feladatokat a szociális 

irodában és a Gyámhivatalnál megosztva egy fő 6 órás munkakörben látja el. 

Az ismert okok miatt 2011. második felében a korábbi személyi állomány teljesen 

kicserélődött. Ezt követően a szerteágazó, sokrétű gyámhivatali munkát szakmai tapasztalat 

nélkül próbálta (próbálja) két jogász végzettségű köztisztviselő ellátni, úgy, hogy 2011. 

negyedik negyedévében a mb. aljegyző megosztott munkakörben dolgozott gyámhivatali 

ügyintézőként is. 

A Gyámhivatalban az ügyintézők leterheltsége és az ügyirat hátralék jelentős, a különböző 

ügyek között súlyozni kell. A napi szakmai munkában a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Szociális- és Gyámhivatala, valamint a társhatóságok ügyintézői nagy segítséget jelentenek az 

ügyintézőknek. Az ügyfélfogadási idő a munkaidő jelentős hányadát leköti, az érdemi 

döntések meghozatalán túl az eljárások során szükséges helyszíni meghallgatások, 

környezettanulmányok elvégzése nehézséget okoz, nem a technikai feltételek (gépkocsi) 

hiánya miatt. 

 

Iktatott gyámhivatali ügyiratok száma 2011-ben 

Főszámon:      423 db 

Alszámon:     1940 db  

Összesen:      2363 db 

 

 

Gyámhivatal által hozott döntések száma 2011-ben   

Határozat  387 db 

Végzés   486 db 

Összesen:  873 db 

 

Ebből fellebbezéssel megtámadott döntések száma államigazgatási úton – Kormányhivatal 

felé - 3 db (nem volt sem bírósági úton, sem ügyészi óvással, sem felügyeleti intézkedéssel 

megtámadott döntés). 

A 3 db fellebbezéssel érintett ügyben saját hatáskörben módosított döntés 1 db, 

Kormányhivatal által helyben hagyott I. fokú döntés 1 db, Kormányhivatal által 

megsemmisített döntés 1 db volt. 
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NYILVÁNTARTOTT VESZÉLYEZTETT KISKORÚAK 

SZÁMA 

 
2010. 12. 31-

én 

2011-ben 

nyilv.tartásba vett 

2011. 12. 31-i 

állapot 

LENGYELTÓTI 55 10 58 

GYUGY 11 1 10 

HÁCS 7 3 4 

KISBERÉNY 16 1 13 

    

 VÉDELEMBE VETT KISKORÚAK SZÁMA 

LENGYELTÓTI 22 10 25 

GYUGY - - - 

HÁCS - 2 2 

KISBERÉNY 7 - 7 

    

 CSALÁDI JOGÁLLÁS RENDEZÉSE 

LENGYELTÓTI   19 

GYUGY   1 

HÁCS   1 

KISBERÉNY   3 

    

 IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉSEK 

LENGYELTÓTI   4 

GYUGY   - 

HÁCS   - 

KISBERÉNY   2 

Igazolatlan iskolai hiányzás miatt védelembe vett kiskorúak száma: 3 fő. 

A Gyámhivatal tevékenysége: 

 

Ügytípus     

Gyámhivatal által kezdeményezett büntetőeljárások száma - 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

     Gyámhivatal döntése alapján (gyermek) 

     Más szerv döntése alapján (gyermek) 

 

4 

2 

Családi jogállás rendezése(képzelt apa bejegyzésével) 1 

Családba fogadott kiskorúak   32 

Szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások 

                                       folyamatban lévő perek 
- 

2 

Átmeneti nevelés 

tárgyévben átmeneti nevelésbe vett gyermek 

2011. dec.31-én összesen 

örökbefogadhatónak nyilvánított gyermek 

 

3 

52 

1 

Tartós nevelés 

tárgyévben tartós nevelésbe vett gyermek 

      2011. dec.31-én összesen 

 

0 

17 
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2011.dec. 31-én gyámság alatt állók száma 

      ebből tárgyév folyamán nyilvántartásba vett gyermek 

      Tárgyév folyamán gyámság alól kikerült gyermek 

103 

16 

14 

Utógondozás elrendelése (fő) 4 

2011. dec. 31-én gondnokság alatt állók száma (fő) 

       ebből cselekvőképességet kizáró gondnokság 

       ebből cselekvőképességet korlátozó gondnokság 

       hivatásos gondnok látja el a gondnokságot 

 

2011. évben a bíróság által gondnokság alá helyezettek 

száma (fő) 

 

2011. évben történt gondnok kirendelés 

31 

20 

11 

5 

 

4 

 

 

6 

A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos 

családvédelmi ügyek száma: 

Ebből a bántalmazó: 

  házastárs, élettárs/volt házastárs, élettárs 

  nagykorú gyermek, unoka 

  kiskorú gyermek, unoka 

        testvér 

 

17 

 

14 

1 

1 

1 

Engedélyezett örökbefogadások száma 1 

Kiskorúak házasságkötésének engedélyezése (db) 3 

Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése (db) 

2011. dec. 31-én megelőlegezésben részesülők száma (fő) 

A tárgyév folyamán megelőlegezésre kifizetett összeg 

(ezer Ft) 

7 

21 

 

1.736,- 

Kiskorúak vagyoni ügyei (gyermek) 

gyámi fenntartásos betétállománya van (fő) 

a betétállomány összege (ezer Ft) 

 

Gondnokoltak vagyoni ügyei (fő) 

gyámi fenntartásos betétállomány van (fő) 

a betétállomány összege (ezer F 

108 

52 

8.214,- 

 

19 

7 

1.014,- 

 

A 2011. évi városi gyámhivatali tevékenységről szóló részletes beszámoló a májusi testületi 

ülésen kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

 

Építésügy, műszaki igazgatás 

 

 

Az építésügyi csoportban 1 fő felsőfokú, valamint 1 fő középfokú műszaki végzettséggel 

rendelkező ügyintéző és 1 fő ügykezelő látja el a körzetközponti, elsőfokú építésügyi 

hatósági hatáskör feladatait.  
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Minimum feltétel a 2 fő felsőfokú végzettségű ügyintéző foglalkoztatása, melyet 

költségtakarékossági szempontok miatt is nem tölti be a Hivatal. A feladat ellátásához 

szükséges előírt minimális tárgyi, dologi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

A csoport középfokú végzettségű ügyintézője minden hét keddi napján Szőlősgyörök község 

hivatalában látja el a jegyzői hatáskörbe tartozó építési ügyek intézését külön megállapodás 

alapján, szerdai napokon pedig az öreglaki polgármesteri hivatalban is elvégzi a jegyzői 

építésügyi feladatokat. 

A 2011. évi ügyiratforgalom és a hatósági döntések mennyiségét az alábbi táblázatok 

szemléltetik. 

 

Iktatott építésügyi, műszaki ügyiratok száma 

Főszámon:                                                326 db 

Alszámon:                 1023db 

Egyedi hatósági döntések száma:   550 db 

Hatósági bizonyítványok száma:         6 db 

Közterülethasználati engedélyek, tulajdonosi 

hozzájárulások száma:           25 db 

Egyéb eljárások száma:
3
      269 db  

 

Hatósági döntések megnevezése Darabszám 

Építési engedély határozatok 38 

Elvi építési engedélyek - 

Használatbavételi engedélyek 39 

Bontási engedélyek 1 

Fennmaradási engedély - 

Kötelezés 1 

Építésügyi bírság - 

Telekalakítási engedélyek - 

Elvi telekalakítási engedély - 

Építési engedély módosítás 11 

Végzések 390 

Szakhatósági közreműködés 42 

Visszavont határozatok - 

Egyedi döntések összesen 522 

                                                 
3
  Egyéb eljárások: Magában foglalja a hulladékkezelési, közvilágítási ügyeket; köztemetővel, 

kéményseprő-ipari közszolgáltatással, munka- és tűzvédelemmel, parlagfűvel, ingatlan tisztántartással, 

közutakkal, fakivágással kapcsolatos ügyeket, statisztikákat, ivóvíz és szennyvíz díjakkal kapcsolatos 

ügyeket, lakásügyeket. 
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Kiadott hatósági bizonyítványok  

Egyéb hatósági bizonyítvány 6 

Összesen: 6 

 

 

Kiadott közterület foglalási engedélyek száma 2011-ben: 

 

Megnevezés Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény 

Gázbekötés - - - - 

Ivóvízbekötés - - - - 

Villanybekötés 2 2 1 1 

Gyümölcsárusítás 7 - - - 

Építési anyag tárolása - - - - 

Telefonbekötés - - - - 

Közterületi árusítás 2 - - - 

Úthasználat (mozgóárus) 5 - - - 

Árukipakolás 2 - - - 

Reklámtábla elhelyezés 1 - - - 

 

Tulajdonosi hozzájárulások száma 2011-ben: 

 

Megnevezés Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény 

Távközlő kábel építés - - - - 

Gépkocsi beálló kialakítása - - - - 

Parkolás közterületen 1 - - - 

Csapadékvíz kivezetés - - - - 

Fakivágáshoz 1 - - - 

 

Fellebbezés 2011. évben építéshatósági ügyben hozott döntés ellen nem érkezett.  

 

 

Mezőgazdasági igazgatás  

 

A gyommentesítési kötelezettségre vonatkozóan a belterületi ingatlanokon mind lakossági 

bejelentések, mind hivatalbóli észlelés nyomán helyszíni szemlét követően eljárásokat 

folytattunk le. Ezekben az esetekben az ingatlan tulajdonosait írásban köteleztük a 

gyommentesítés elvégzésére, melynek a kötelezettek nagyrészt határidőre eleget tettek. Egyéb 

esetben szabálysértési eljárást kezdeményeztünk ellenük. 
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Szabálysértési feljelentések száma 2011-ben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belterületen a parlagfű elleni védekezésre és bejelentésre felhívtuk a lakosság figyelmét, 

ennek ellenére hivatalbóli helyszíni ellenőrzés során az alábbi fertőzött területeket tártuk fel.  

 

Település Hivatalból (saját észlelés) 

 db m2 

Lengyeltóti 34 175.670 

Gyugy 12 26.930 

Hács 38 113.451 

Kisberény 16 37.373 

 

Kényszerkaszálás elrendelésére nem került sor, mivel a kötelezettek kivétel nélkül határidőre 

eleget tettek mentesítési kötelezettségüknek. 

 

 

Okmányiroda 

 

Az okmányiroda 4 fő ügyintézővel ellátja a kistérség 10 településére kiterjedően

- a személyigazolvánnyal; 

- lakcímigazolvánnyal; 

- útlevéllel, 

- vezetői engedéllyel, 

-   járműigazgatással, 

-  egyéni vállalkozói igazolvánnyal, 

-   parkolási igazolvánnyal, 

-   ügyfélkapu nyitással kapcsolatos 

hatósági feladatokat. 

 

Az egyéni vállalkozói ügyintézéssel foglalkozó munkatárs kapcsolt munkakörben ellátja az 

ipari és kereskedelmi, valamint az anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. 

A járműigazgatási feladatokat végző munkatárs pedig ellátja a telepengedélyezéssel 

összefüggő hatósági feladatokat is. 

Engedély nélküli közterület-használat szabs. 1 

Temető rendjének megzavarása szabs. - 

Gyommentesítés, hulladék-felhalmozás 18 

Engedély nélküli hulladéklerakás, 

köztisztasági szabs. 
1 

Ebtartási szabályok megsértése 8 

Égetés - 

Összesen 28 
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Az ügyfelek fogadása előzetesen telefonon, interneten, vagy személyesen egyeztetett 

időpontban történik. Természetesen az időpont nélkül érkező ügyfeleket is a lehetőségek 

szerint kiszolgáljuk. Az Okmányiroda működése a szabadságolások idején is zavartalan a 

helyettesítések megszervezése miatt. 

 

2011-ben iktatott Okmányirodai ügyiratforgalom (Fő- és alszámon együtt) 

Iktatott:      6931 db 

Ebből  

érdemi határozatok, végzések száma
4
:  3020 db 

 

2011. évben az „Elektronikus fizetés megvalósítása” projekt keretében POS terminálok 

telepítésére került sor az Okmányirodákban. Az ügyfelek tájékoztatása a bankkártyás fizetés 

lehetőségéről a hivatal honlapján, illetve az okmányirodában kihelyezett tájékoztatókkal 

megtörtént. 

Az év végén már felkészültünk a 2012. évben várható NEK (Nemzeti Egységes 

Kártyarendszer) kibocsátásával kapcsolatos feladatokra. 

Az Okmányiroda feladatkörébe tartozó hatósági döntésekkel szemben 2011-ben fellebbezés 

nem érkezett. 

 

Személyi igazolvány ügyintézés 

 

Személyigazolvány (SZIG) igénylés oka Kiállított db 

Első kiadás 194 

SZIG cseréje 624 

SZIG pótlása (vesztés, lopás miatt) 77 

Adatváltozás miatt 22 

Ideiglenes SZIG kiállítása 188 

Összesen 1105 db 

 

Parkolási igazolvány ügyintézés  

 

2011. július 1-től jelentősen módosult a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára 

jogosultak köre. Csak a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által súlyosan 

fogyatékosnak nyilvánított személy jogosult parkolási igazolványra. 

 

Mozgáskorlátozottak parkolási 

Igazolványa 
37  db 

                                                 
4  Érdemi határozatok, végzések: vezetési jogosultság szünetelését, járművek forgalomból történő 

kitiltását elrendelő határozatok, egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos döntések, 

költségmentességi végzések 
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Lakcímigazolvány ügyintézés – népesség-nyilvántartás 

 

A körzetközponti település jegyzőjének hatáskörében van a kistérségi lakcímváltozások során 

a lakcímigazolványok elkészítése és postázása. 

 

Lakcímigazolványok (LIG) Kiállított db 

Polgár kérelmére 477 

Hivatalból (településekről érkező 

lakcímjelentő lapok alapján) 
1045 

Összesen 1522 

 

A személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataiból a különböző szervek – jellemzően NAV, 

bírósági végrehajtók, Illetékhivatal, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a Magyar Államkincstár 

Regionális Igazgatósága, helyi irodák (adó, gyám, szociális és szabálysértési ügyekben) 

megkeresései alapján írásbeli egyedi adatszolgáltatást teljesítünk, amennyiben ennek 

jogszabályi feltételei fennállnak. Az adatszolgáltatásokról naprakész nyilvántartást vezetünk. 

 

Adatszolgáltatások száma 2011. évben  

Népesség-nyilvántartásból 

Járműnyilvántartásból 
371 db 

16 db 

 

2011-ben tovább folytattuk a Lengyeltóti belterületén lévő ingatlanok házszámának 

felülvizsgálatát és javítását. Az év folyamán 11 db utca házszámváltozását vezettük át; 

kiértesítettük az ott lakókat a változásról, illetve kicseréltük a lakcímigazolványokat és 

intézkedtünk arra vonatkozóan, hogy a Földhivatalban az ingatlan-nyilvántartásban is 

átvezetésre kerüljön a változás. 

Tájékoztattuk a jogi személyiségű, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságokat és egyéni vállalkozókat, hogy az adatváltozást a cégbíróságnál, illetve az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásában is módosíttatni kell. 

 

Ügyfélkapu regisztráció 

 

Ügyfélkapu regisztráció 84 db    

 

Útlevél ügyintézés 

 

Útlevél igénylés oka Kiállított db 

Cserélt okmány (lejárt érvényesség miatt) 75 

Pótlás (vesztés, lopás miatt) 4 
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Új kiadás 40 

Szolgálati útlevél 1 

Utazásra visszaadott úti okmány 6 

Összesen 126 db 

 

Vezetői engedély ügyintézés  

 

Vezetői engedélyek (VEN) Kiállított db 

Állandó vez. eng. 596 

Ideiglenes vez.eng. - 

Nemzetközi vez.eng. 1 

Összesen 597 db 

 

Járműigazgatás, telepengedélyezési eljárás 

 

A járműigazgatási ügyintéző ellátja a telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatokat is szintén 

a kistérség 10 településére vonatkozóan. 

 

Telepengedélyezési eljárások száma   

Nyilvántartásba vétel    2 

Nyilvántartásból törölve  1 

Eljárás megszüntetése    2 

Összesen 5 

 

A település honlapján a bejelentés-köteles és az engedély-köteles ipari tevékenységek 

nyilvántartása megtalálható, a nyilvántartásban bekövetkezett változásokat folyamatosan 

vezetjük. 

Az év folyamán az ipari tevékenységeket szúrópróbaszerűen ellenőriztük. Egy esetben 

indítottunk eljárást az ügyfél kérelmére, de az üzemeltető pótolta a hiányosságokat. 

Egy esetben a Somogy Megyei Kormányhivatal által kijelölt hatóságként jártunk el Fonyódon 

végzett ipari tevékenységgel kapcsolatosan.  

Járműigazgatás  

Nyilvántartásban végzett adatmódosítások száma összesen 

(első forg-ba helyezés, kivonás, műszaki érvényesség 

változás, ismételt forg-ba helyezés, tulajdonosváltozás, 

műszaki adatok változása stb.) 

1962 db 

Ebből Kiállított törzskönyvek száma 286 

          Kiállított forgalmi engedélyek száma 590 

          Összes kiállított okmány 876 db 
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Vállalkozói engedély ügyintézés 

 

2010. január 1-től a vállalkozói törvény az egyéni vállalkozók részére a tevékenység 

megkezdésének és megszüntetésének kivételével nem biztosítja az okmányirodákban történő 

személyes ügyintézés lehetőségét. Az ügyeket kizárólag a kialakításra került elektronikus 

nyomtatványok Ügyfélkapun keresztül történő megküldésével lehet kezdeményezni. Az 

elektronikus kérelmek fogadására az okmányirodai háttér kialakítása megtörtént, az 

illetékességi területünkön székhellyel rendelkező vállalkozók a segítségünkkel megismerték a 

rendszert, és az a 2011. év folyamán már zavartalanul működött. 

Vállalkozói 

igazolvány 
kiállított db 

Kiadás 28 

Csere 11 

Adatváltozás 60 

Megszüntetés 29 

Szüneteltetés 42 

Összesen: 170 

 

Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos ügyek 

 

Üzlet működési  

engedélyek 
kiállított db 

Kiadás 7 

Módosítás 9 

Leadás 6 

Összesen 22 

 

2011. évben az újonnan nyitott vagy adatváltozást bejelentet üzleteket a bejelentést követően 

30 napon belül ellenőriztük. Sem a szakhatóságok részéről, sem részünkről hiányosságot, 

jogszabálysértést nem állapítottunk meg az üzletek működése során. Üzletbezárásra, illetve 

nyitva tartás korlátozására nem került sor.  

A hivatal honlapján a bejelentésköteles és működési engedélyköteles üzletek nyitva tartása 

megtalálható, a változásokat folyamatosan vezetjük. 

Szálláshely szolgáltatók nyilvántartása 

 

 Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény 

Szálláshely szolgáltatók 

száma  
5 2 - - 
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2011-ben új szálláshely szolgáltatói engedély kiadására nem került sor. A nyilvántartás a 

hivatal honlapján megtalálható. A szolgáltatók a statisztikai és adatszolgáltatási 

kötelezettségüknek határidőig eleget tettek. 

 

Anyakönyvi ügyek 

 

Megnevezés Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény 

Születés anyakönyvezése 1 -- - - 

Házasság anyakönyvezése 9 - - - 

Haláleset anyakönyvezése 11 2 - 1 

Összesen 21 2 - 1 

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére a kistérség területén nem került sor. 

 

Kiadott anyakönyvi kivonatok száma 

Születési 145 db 

Házassági 34 db 

Halotti 38 db 

Összesen 217 db 

 

Utólagos anyakönyvi bejegyzések száma:  120 db 

Egyéb anyakönyvi ügyek: 6 db 

Hagyatéki ügyek száma: 92 db 

Kiállított hatósági bizonyítványok száma:  35 db 

Születendő gyermek apai elismerése: 28 db 

 

2011. január 1-től egyszerűsített, kedvezményes honosítást kérhet a Magyarországon, vagy a 

szomszédos államokban élő, valamint a nyugat-európai, tengeren túli kérelmező, aki igazolni 

tudja felmenője magyar állampolgárságát, vagy valószínűsíti magyar származását és igazolja 

magyar nyelvtudását.  

Egyszerűsített honosítási kérelmet 2011-ben 17 román állampolgár és 4 szerb állampolgár 

nyújtott be. Az állampolgársági esküt 13 román és a 4 szerb állampolgár tette le eddig. 

 

Mezőgazdasági ügyek 

A jegyzőhöz bejelentett méhészek regisztrálása, illetve a vándorméhészek nyilvántartásának 

vezetése folyamatos. Méhegészségügyi ügyekben a méhészeket értesítjük. 

Vad által okozott kár megtérítésére 4 esetben nyújtottak be igényt. Ebből két esetben az 

eljárás során kirendelt szakértői véleményt elfogadták a felek, az egyezség a károsult és az 
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érintett Vadásztársaság között létrejött. 2 esetben azonban egyezség hiányában a károsultak 

bírósághoz fordultak. 

 

Szabálysértés, birtokvédelem 

 

A szabálysértési ügyeket a megbízott aljegyző látta el. 2011-ben összesen 372 szabálysértési 

ügy került főszámon iktatásra. Ebből az elkövető lakóhelye figyelembe vételével: 

Település 
Szabálysértési 

ügyek száma 

Lengyeltóti 338 

Gyugy 9 

Hács 8 

Kisberény 17 

 

A feljelentett személyek száma 358 fő volt (előző évben 288 fő). Az eljárás megszüntetésére 

49 esetben került sor - ebből bizonyítottság hiánya miatt 12 esetben; ismeretlen elkővető, 

felelősséget kizáró ok fennállása (cselekvőképtelenség) miatt 36 esetben, szabálysértés hiánya 

miatt 1 esetben.   

 

A 2011. évről a már korábban elkészített – kötelező – szabálysértési statisztikai tagolás szerint 

az egyes ügyek megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

                 

Ügyek fajtái: 
feljelentések 

száma: 

Természet- és környezetvédelmi ügyek (engedély nélküli 

fémhulladék-gyűjtés)  
127 

Csendháborítás 5 

Köztisztasági szabálysértés 32 

Mezőgazdasági szabálysértés (jogtalan legeltetés) 2 

Közoktatási törvényben meghatározott kötelezettség megszegése 38 

Önkormányzati rendelet alapján indult (nem csak helyi rend. alapján) 73 

Egyéb szabálysértés (lakcímbejelentési kötelesség mulasztása, 

veszélyeztetés kutyával, közerkölcs megsértése) 
95 

Fiatalkorú ellen 6 esetben érkezett feljelentés.  

 

Összesen 104 esetben került sor a legenyhébb, intézkedés jellegű szankció alkalmazására, a 

figyelmeztetésre. 120 ügyben pénzbírságot kiszabó határozat született, 6 esetben élt az 
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elmarasztalt, eljárás alá vont személy kifogással a hozott határozat ellen. 2 esetben a 

kifogásban előterjesztett indokoknak helyt adva a hozott határozatot visszavontuk, 4 esetben a 

kifogással nem értettünk egyet, így az ügyet az illetékes bíróságnak megküldtük. A bíróság 3 

esetben a korábban hozott határozatokat hatályukban továbbra is fenntartotta. Egy esetben a 

kifogás elbírálásáról döntés december 31-ig nem született meg. 

Adók módjára történő végrehajtás (pénzbírság önkéntes teljesítése hiányában) miatt 129 

esetben kellett eljárást kezdeményezni, 17 személy esetében volt lehetőség a büntetés 

közérdekű munkára történő átváltoztatására.  

85 esetben a pénzbírságot annak meg nem fizetése miatt (és mert közérdekű munkavégzésre 

nem volt lehetőség) a bíróság elzárásra változtatta át, amelyek tényleges végrehajtása két 

esetben történt meg, illetőleg áthúzódik a 2012-es évre. Az esetek túlnyomó részében – a 

rendőri elővezetés elrendelésekor – az elkövetők befizetik a bírságot.  

Összesen 2011-ben 975.000 Ft pénzbírságot szabott ki a szabálysértési hatóság, ennek átlaga 

ügyenként 8.125 Ft volt. Az összes kiszabott pénzbírság %-ában a fennálló hátralék - 2011. 

december 31-én - 61%, azaz 590.000 Ft.   

 

A szabálysértések gyakoriságát tekintve – figyelemmel az előző évi adatokra – 

megállapítható, hogy a környezetvédelmi szabálysértés (fémhulladék-gyűjtés, „lomizás”) 

elkövetése közel a négyszeresére nőtt az előző évihez képest (2010-ben 34 eset). 

Ugyanígy megnőtt 54 %-kal az önkormányzati, helyi rendeletekbe ütköző szabálysértési 

ügyek száma (2010-ben 34 eset). Ide sorolandók nemcsak a lengyeltóti, gyugyi, hácsi, 

kisberényi önkormányzati rendeleteken alapuló szabálysértési eljárások, hanem más 

települések rendeletei alapján megállapított szabálysértések is – figyelemmel arra, hogy 

főszabályként a szabálysértési eljárás lefolytatására az elkövető lakóhelye szerint illetékes 

jegyző jogosult és köteles.  

Fentiekkel ellentétben pozitívumként értékelhető, hogy 45 %-kal csökkent a közoktatási 

törvényben meghatározott kötelesség megszegése miatti eljárások száma (előző évben 69 

eset) – ez köszönhető minden bizonnyal a gyermekek után járó támogatások jelentős 

jogszabályi szigorításának.  

 

Szabálysértési ügyekben (II. fokú szerv hiányában) kifogás elbírálására a bíróság, 

törvényességi felügyelet ellátására pedig az ügyészség jogosult. 

 

2011-ben birtokvédelmi ügyben 13 alkalommal került sor eljárás lefolytatására. 
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KÖZGAZDASÁGI IRODA 

 

Iroda vezető: Subicz Istvánné irodavezető      

Munkavállalók száma:     10 fő 

 

A gazdálkodási tevékenység ellátásával az iroda jelentős szerepet játszik az önkormányzati 

feladatok megvalósításában.  

Fő feladat az operatív gazdálkodás során a keletkező bevételek beszedése és a felmerülő 

kiadások teljesítése a jogszabályi előírások betartásával, a kialakított helyi szabályozás 

érvényesítésével. 

 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatok 

(létszám:     7 fő) 

 

A feladatkör ellátása során el kell készíteni Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény és a 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás, illetve Lengyeltóti és Kisberény településeken a 

Helyi Nemzetiségi (korábbi nevén Kisebbségi) Önkormányzat költségvetését. 

A tervezés szakaszában figyelembe kell venni az előző időszak teljesített adatait, a várható 

jogszabályi változásokat és a Képviselő-testületek által meghatározott célokat. 

A költségvetési rendeletekben az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően az 

előirányzatok módosításának rendje és a költségvetés végrehajtásának szabályai 

meghatározásra kerültek. 

A költségvetési rendelettel azonos formában és tartalommal készül a zárszámadás rendelete, 

illetve az év során az I.félévi és a III.negyedévi beszámoló. 

A gazdálkodási adatok megalapozására, alátámasztására a vagyon elemeiről, az előírt 

bevételek teljesítéséről analitikus nyilvántartások készülnek. Az érvényben lévő 

szabályozásnak megfelelően a vagyon értékelése megtörtént, az ingatlanvagyon kataszter 

értékadatainak számviteli nyilvántartással való egyezősége biztosított.  

 

A feladatok során kiemelt figyelmet kell fordítani a központi költségvetésből származó 

támogatások igénylésére, a feltételek teljesítésére, illetve a kapcsolódó elszámolások 

elkészítésére. 
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A hivatal közgazdasági irodája végzi a Lengyeltóti Önkormányzat önállóan működő 

költségvetési szerve - a Városi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a 2011.07.01-től a 

PTKT fenntartásába átkerült Alapszolgáltatási Központ gazdálkodási tevékenyégét tekintettel 

arra, hogy a PTKT-nak nincs önálló munkaszervezete.  

Az intézményvezetők az engedélyezett költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel 

rendelkeznek, a helyi szabályozás értelmében utalványozási és kötelezettségvállalási joguk 

van. 

A működtetés folyamatának kialakítása és a finanszírozó önkormányzatok döntéseinek 

végrehajtása kiemelt feladat volt az elmúlt évben. A megállapított önkormányzati 

hozzájárulások gyakran késedelmesen érkeztek, többször kellett figyelmeztetni a 

kötelezettségek teljesítésére. 

 

A folyamatosan változó gazdasági körülmények miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gazdálkodással kapcsolatos helyi szabályok felülvizsgálatára és aktualizálására. Ennek 

megfelelően a gazdálkodási jogkörök szabályozása megtörtént, az utalványozás, ellenjegyzés 

és érvényesítés rendje az előírásoknak megfelelő. 

 

Az évek során a kistérség önkormányzataitól több jelentős önkormányzati feladat került  

Lengyeltóti Város Önkormányzatához, illetve a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

Társuláshoz.  

Lengyeltóti Város Önkormányzatán keresztül történik a központi ügyeleti feladat, a védőnői 

szolgálatok feladatellátása, egyes önkormányzatok részére a műszaki ügyintézés. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás látja el a mozgókönyvtári feladatot és 2011. 

július 1-től az Alapszolgáltatási Központon keresztül a kistérség önkormányzatainak szociális 

ágazathoz tartozó feladatait. 

A feladatellátásokhoz a társult önkormányzatok önkormányzati hozzájárulást fizetnek - a 

normatív állami támogatással és saját bevétellel nem fedezett kiadások mértékéig.  

A hozzájárulási összegek megállapítása a költségvetések elkészítése során kerül kiszámításra, 

majd az év során az összegek időarányos teljesítését folyamatosan figyelembe kell venni a 

kiadások engedélyezésénél. 

A zárszámadási rendelet megalkotása után a feladatok finanszírozásáról a társult 

önkormányzatok felé el kell számolni. Be kell mutatni a teljesített bevételeket, az 

igénybevevők létszámától függő normatív támogatásokat, a pályázatokból származó 



 

28 

bevételeket, a megfizetett önkormányzati hozzájárulásokat és a felmerült kiadásokat. Ebből 

eredően keletkezhet visszafizetési kötelezettség vagy követelés is.  

Az elszámolások során követelmény a pontos, precíz, bizonylatokkal alátámasztott számszaki  

adatközlés, melyet maradéktalanul érvényesítünk.  

A pénzügyi feladatok ellátása során mindent megteszünk a költségvetések takarékos 

végrehajtása érdekében, azonban a társult önkormányzatok részéről egyre többször fordul elő 

érdektelenség, a kötelezettségek teljesítésének halogatása, mely veszélyezteti a megvalósítást. 

 

Egyre növekvő terhet jelent a pályázatokon nyert támogatások feladatainak pénzügyi 

megvalósítása elsősorban a sokrétű feltételrendszer figyelemmel kísérése, illetve a kapcsolódó 

háttérmunka dokumentációjának elkészítése miatt, hiszen az ellenőrző hatóságok a pályázati 

kiírások szerint a benyújtott pályázati és elszámolási dokumentumokat formai és tartalmi 

szempontból tételesen vizsgálják. 

Az iroda feladata a kifizetések teljesítése, ehhez a jogszerű dokumentumok összegyűjtése, a 

főkönyvi elszámolás, a pénzügyi elszámolások, a pénzügyi adatok teljesítésének követése, a 

beszerzett eszközök nyilvántartásba vétele és a vagyonban történő kimutatása. 

 

2011-ben folyamatban lévő pályázatok szervenként: 

LENGYELTÓTI:                                projekt össz.költsége: 

 DDOP-2007-3.1.2. Integrált oktatás                 1.028.210 e Ft  

 TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás                     45.690 e Ft 

 DDOP-5.1.5. Szent János árok belterületi vízrendezés II.ütem          68.428 e Ft 

 KEOP-6.2.0/A Kerékpáros közlekedés Lengyeltótiban          9.195 e Ft 

 KEOP-6.2.0/A Házi komposztálás                 7.080 e Ft 

 

Művelődési Ház és Könyvtár:               

 TÁMOP 3.2.3 Építő közösségek (élethosszig tartó tanulás)             29.876 e Ft 

 TIOP 1.2.5 Iskola padtól a tanuló padig (villamosítás)              19.997 e Ft 

 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás: 

 ÁROP 1.1.5. Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztése             8.564 e Ft 

 TÁMOP-3.3.2. Egyenlő eséllyel a Pogányvölgyben                89.440 e Ft 

 TIOP 1.1.1 Informatikai fejlesztés                      15.785 e Ft 
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GYUGY: 

 MVH Milenniumi park fejlesztés                        20.837 e Ft 

 MVH Rendezvények                   1.615 e Ft  

 

HÁCS: 

 Vismaior belvízkár rendezés                            2.987 e Ft 

 SZOC-FP-10-P-0063 szociális földprogram                 751 e Ft 

 

KISBERÉNY: 

 Nincs folyamatban lévő pályázat  

 

A feladatkör jelentős szélesedése miatt 2011. január 1-től 1 fő pénzügyi ügyintéző álláshely 

bővítést engedélyezett a Képviselő-testület, mely január 10-től betöltésre került. 

 

Adóigazgatási tevékenység 

(létszám:     3 fő) 

 

A helyi adóztatás keret szabályait a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. 

törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény írja elő. A helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 3. §-a alapján a 

helyi adóztatás szabályait a képviselő-testületek határozzák meg. 

Az önkormányzat által bevezetett helyi adókat azzal a céllal vezette be, hogy az így 

keletkezett bevétel járuljon hozzá a település-fejlesztéshez, a város működőképességének 

biztosításához, valamint a lakossági ellátás színvonalának javításához. 

Az adóztatással kapcsolatos feladatokat Lengyeltóti, Kisberény, Gyugy és Hács községekre 

kiterjedően látja el az adócsoport. 

 

Lengyeltóti város Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 28/2008.(XII.12) 

rendeletében szabályozza a helyi adóztatást. 

 

Feladatunk az adójogszabályok alapján a jegyzői hatáskörbe utalt helyi adók, gépjárműadó és 

adójellegű kötelezettségek megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, 
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behajtásával, elszámolásával, az adó ellenőrzésével, az adózással összefüggő bejelentéssel, 

kérelmek intézésével, igazolások kiadásával, valamint az információ szolgáltatással 

kapcsolatos ügyek ellátása. 

Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók létszáma 2011. évben három fő volt.  

 

A Lengyeltóti önkormányzat illetékességi területén: 

29 építményadó, 

30 telekadó, 

31 magánszemélyek kommunális adója, 

32 tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó, 

33 helyi iparűzési adó 

adónemek kerültek bevezetésre az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete alapján. 

 

A felsorolt adónemeken kívül a helyi adóhatóság szedi be a külső szervek megkeresése 

alapján az adók módjára behajtandó köztartozásokat. A jogszabályi előírásoknak 

megfelelően ellátjuk a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat. Egyéb adóztatási 

feladatokat lát el a Hivatal a talajterhelési díjak megállapítása és beszedése kapcsán.  

 

 

A következő táblázat a 2011. évben a Hivatalon belül iktatott ügyiratok számát és ezen 

belül az adóigazgatási ügyekben meghozott iratok számát és megoszlását mutatja. 

 

 

 

Főszám 

 

Alszám 

Adóigazgatási 

ügyek 
3 173 11 592 

Összes iktatott 

ügyirat 
9 251 33 847 

Megoszlás 34% 34% 

 

Az első fokon meghozott döntések száma 7 775 darab.  

 

2011. évben az adó mértékek változása miatt határozatot kellett készíteni és ezt tértivevénnyel 

postázni. A magánszemélyek kommunális adója adónemben 1 593 darab, építményadó 

adónemben 1003 darab, telekadó adónemben 114 darab, gépjárműadó változások miatt kb. 

600 darab határozatot küldtünk ki az adózók részére. 
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Számla egyenlegről való értesítést két alkalommal küldünk meg az adózók részére január 02. 

és június 30-ai állapot szerint, amely összesen 3 973 darab volt. 

 

Az önkormányzat helyi adó bevételeinek nagy része az iparűzési adóból származik. A helyi 

iparűzési adó bevétel 2010. évben 40 802 ezer forintról, 2011-re 46 940 ezer forintra 

emelkedett.  

2011. évben 290 darab helyi iparűzési adóbevallás feldolgozása történt meg. Az önadózással 

benyújtott bevallások alapján 38 400 ezer Ft iparűzési adó került megállapításra.   

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) alapján a személygépjárművek 

teljesítményük és koruk alapján adóznak. A tehergépjárművek, vontatók, pótkocsik, 

autóbuszok esetében súlyadatok szerinti adóznak. A súly alapján adózó tételek esetében 2010. 

évben beépült a gépjárműadóba a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 

járművek kedvezményes adómértéke, így azokat nem érintette az adómérték emelkedése. 

2011. évben is a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által 

szolgáltatott adatok alapján történt a gépjárműadó kivetése. 1 219 darab gépjármű adatait 

közölte a hivatal. Az adómérték változás miatt február hónapban 145 darab határozatot 

küldött ki az osztály az adózók részére. Gépjárműadó fizetési kötelezettség megszünése miatt 

250 darab határozat került kiadásra. 

A 2011. évre kivetett adó összege 21 703 ezer Ft. 

 

Gépjárműadóban a súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége megváltozott 2011. 

évben. A súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) 

gondokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt szállító, vele közös 

háztartásban élő szülő tulajdonában lévő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint 

erejéig. 2011. évben 22 gépjárművet mentesítettünk ilyen jogcímen, melynek bevétel kiesése 

214.000.- forint.  

 

Építményadó: a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek után kell fizetni. 

Az adóztatott építmények száma: 998 darab. Ebből 89 darab lakás, 267 darab nem lakás 

céljára szolgáló épület, épületrész és 642 darab garázs. 

A második legjelentősebb bevételt biztosító helyi adófajta, 2011. évre a kivetett adó  

18 529 ezer Ft volt. Az építményadó mértékében 2011. év január 01. napjával történt változás. 

Az adómérték jelenleg: - lakás céljára szolgáló épület esetén 1 050.-Ft/m2 (150.-Ft/m2-rel 
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emelkedett), - nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén: 450.-Ft/m2 (50.-Ft/m2-rel 

emelkedett), - garázs esetén: 250.-Ft/m2 (50.-Ft/m2-rel emelkedett).  

 

Méltányossági kérelem kilenc esetben érkezett az adó megállapítással kapcsolatban. 

 

Telekadó: a beépítetlen belterületi földrészletek után kell fizetni. 

Az adózott telkek száma: 49 darab. Az adó mértéke 800 m2-ig 85.- Ft/m2, 800 m2 felett 4.- 

Ft/m2. A lengyeltóti lakosok 1 darab telkük után és a nem beépíthető telkek vonatkozásában 

az önkormányzati rendelet szerint mentesülnek a telekadó fizetési kötelezettség alól, melynek 

összege 6 789 ezer forintra becsülhető. 

Kedvezményben részesülnek a fizetendő adóból azok a telek tulajdonosok akik az ingatlan 

előtt meglévő közművekkel (víz, villany, szilárd burkolatú út, gáz, szennyvíz) részben 

rendelkeznek vagy egyáltalán nem rendelkeznek. Ez körülbelül 747 000.- forint bevétel 

kiesést okoz. 

2011. évben az adózóknak előírt telekadó összege 2 907 000.- forint.  

 

Magánszemélyek kommunális adója: a lakástulajdonok és lakásbérlemények után kell 

fizetni. 

Kommunális adófizetési kötelezettség 1350 fő adózót érint, ebből 205 fő adózó az 

önkormányzat által megállapított adókedvezményben részesül. 

2011. évre az adó kivetés összege 9 568 ezer Ft volt. Az adó mértéke 9.000.- Ft/adótárgy  

(500 Ft-tal emelkedett), melyből 1.500 Ft adókedvezmény illeti meg az egyedülálló adózókat. 

A jelenleg biztosított adókedvezmények együttes összege 307.000.- Ft. 

 

Tájékoztató jelleggel az előző évi hátralék adatai: 

Adónem 

2010. 

Adóbevétel 

végrehajtás 

alapján E Ft 

Időszak végi 

esedékes hátralék 

E Ft 1 2 3 

Helyi adók 1 015 13 819 

Gépjármű adó 1 469 5 743 

Adók módjára behajtandó 

köztartozások  
1 203 5 347 

Egyéb: bírság 427 1 420 
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Pótlék 444 5 166 

Talajterhelési díj 48 255 

Illeték 2 22 

Önkormányzat összesen 10 013 31 772 

Adónem 

2010. 

Adóbevétel 

végrehajtás 

alapján E Ft 

Időszak végi 

esedékes hátralék 

E Ft 1 2 3 

Helyi adók 1 740 18 083 

Gépjármű adó 987 6 974 

Adók módjára behajtandó 

köztartozások  
1 826 9 848 

Egyéb: bírság 65 877 

Pótlék 305 6 610 

Talajterhelési díj 51 519 

Illeték - 35 

Önkormányzat összesen 4 974 42 946 

 

A 42 946 ezer Ft-ból múlt évi hátralék 22 980 ezer Ft, a tárgyévi hátralék 19 966 ezer Ft. 

 

A helyi adókban 2011. december 31. napján 18 083 ezer Ft a kintlévőségek összege. 11 

adózónál 775 ezer Ft felszámolás alatt lévő tartozás. Hitelezői igényünket minden esetben 

bejelentjük a felszámolónak. 

A nem felszámolás alatt lévő folyamatosan működő adósokkal szemben rendszeresen 

foganatosítunk végrehajtási cselekményeket. Felszólítást küldtünk ki a hátralékosnak 

tartozásuk rendezésére. 

 

A végrehajtási cselekmények száma 2011. évben:  

- inkasszó 22 darab, 

- letiltás 201 darab, 

- gépjármű forgalomból kivonás 22 darab, 

- egyéb 4 darab, 
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Ingóvégrehajtás történik abban az esetben, ha behajthatatlan a kimutatott köztartozás. 

 

A Földhivatali nyilvántartásba 3 esetben jegyeztettünk be jelzálogjogot 436 ezer Ft 

tartozás erejéig. Végrehajtási jogot 1 esetben jegyeztettünk be közel 1 millió forinttal. Ez az 

eszköz a végrehajtási eljárás során 2010. évtől nehézséget jelent, mivel minden a tulajdoni 

lappal kapcsolatos művelet után díjat kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy esetleges 11 ezer 

forintos adótartozást ha tulajdoni lapra akarjuk rávezetni, akkor 12.600,- Ft–ot kell 

megelőlegezni jelzálogjog bejegyzésre. Ez később végrehajtási költségként az adózóra rá lesz 

terhelve, ám ezzel az összeggel növekszik a tartozása.  

A Megyei Földhivataltól kért megkeresésre a válasz helyrajzi számonként 6.500,- Ft, ami 

szintén növelné a hátralékot.  

 

Leggyakoribb, és talán a legeredményesebb végrehajtási módszer a jövedelemből való letiltás 

és az azonnali beszedési megbízás, valamint a gépjárműkivonás. 

 

Az elvégzett végrehajtási cselekmények eredményességét sok esetekben több 

munkafolyamattal, levelezésekkel, helyszíni szemlével lehet csak elérni.  

 

Kérelemre 27 esetben folytattunk le méltányossági eljárást, amely adómérséklésre, 

részletfizetésre vagy fizetési halasztásra irányultak. A méltányossági eljárás során érintett adó 

összege 16 720 ezer Ft, ebből 16 130 ezer Ft-ra fizetési halasztást vagy részletfizetést 

engedélyeztünk, méltányosságból 590 ezer Ft került elengedésre. 

Megkeresésre illetve kérelem alapján 106 esetben állítottunk ki adó- és értékbizonyítványt, 

főként hagyatéki eljárásban érintett ingatlanok miatt. 

35 esetben vagyoni bizonyítvány került kiállításra. 

Adóigazolások kiállítását 19 esetben végeztük el. 

 

Az osztály foglalkozik az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával is. Ezek 

azok a más hatóságok által megállapított kötelezettségek pl. helyszíni szabálysértési bírság, 

szabálysértési pénzbírság, közigazgatási bírság, hulladékszállítási közszolgáltatási díj, 

államilag megelőlegezett gyermektartási díj, vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás, 

munkaügyi bírság, fogyasztóvédelmi bírság stb., melyet a kötelezettek nem fizettek be önként. 

A beszedett hátralékok csak részben képezik az önkormányzat bevételét, a megkeresések 

nagy részében a beszedett összeget át kell utalni a kimutató szerv számlájára. 
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A 2010. évi CLXIX. Törvény 40. § (4) bekezdése alapján a behajtásra kimutatott 

szabálysértési bírságból, helyszíni bírságból befolyt összeg 100%-a, valamint a közlekedési 

szabálysértési bírság 30%-a az önkormányzat bevételét képezi. 

A behajtási intézkedések között jelentős leterhelést jelent a Zöldfok Zrt. által kimutatott 

hulladékszállítási díjhátralékok behajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése. A 2000. évi 

XLIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért 

az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás, amelyet az 

eredményes behajtás után tovább kell utalni a kimutató szerv felé. 

Az önkormányzatnak a végrehajtási költség előírásából 141 ezer Ft bevétele volt. 

 

Az adótartozás a hátralék kimutatásban szereplő 42 946 ezer Ft. Látható, hogy a teljes 

hátralékból behajthatatlan 12 354 ezer Ft a becslések szerint. Reálisan önkormányzati 

bevételként számítani erre az összegre nem lehet, annak ellenére, hogy jelzálogjog is 

terhelve van az ingatlanra. 

Ennek összetétele: 

- a végrehajtónak 13 adózó van átadva, ők azok, akiknél bekapcsolódtunk a 

végrehajtásba. Eredmény csak a végrehajtó eredményességén múlik.  

- felszámolás alatt lévő cégek tartozása 775 ezer Ft,  

- külső szervek által kimutatott tartozás (idegen) 8 759 ezer Ft (ez nem önkormányzati     

   bevétel), 

- behajthatatlan tartozás (pl.: helyszín bírság, pótlék, helyi adó tőke, gépjárműadó tőke) 

12 354 ezer Ft. Ez az összeg időre elévül, illetve behajthatatlanságra lesz jelölve. 

A jelölésre engedélyezett behajthatatlan tartozás megnehezíti a reális arányok 

érzékelését mind a hatóság mint a képviselő-testület számára, míg törvényi változás 

nincs, papíron nyilvántartjuk, de ténylegesen velük kezdeni nem lehet semmit. 

 

2011. évben 163 ezer forint lett behajthatatlanságra jelölve.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Az éves munka során folyamatosan nyomon kell követni az Államkincstár honlapját az 

ONKADO program frissítése és az egyéb adatszolgáltatás nyomon követése miatt. Az 

ONKADO programból évente négy alkalommal zárási összesítőt kell készíteni a Pénzügyi 

csoport részére. 
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Az osztály a munkavégzés során több társosztállyal, társhatósággal, megkereső szervvel napi 

kapcsolatban áll, ezek közül kiemelkednek az alábbiak: 

Okmányiroda (gépjármű nyilvántartás, lakcím nyilvántartás), 

Építéshatósági Osztály (használatbavételi engedélyek, bontás, TAKARNET program), 

Hatósági Iroda (szabálysértési ügyek, hagyaték), 

Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (munkahelyi adatok megkérése), 

Rendőrkapitányságok (szabálysértési ügyek), 

MÁK (ONKADO program, adatszolgáltatás), 

  

 

KISTÉRSÉGI IRODA 

 

Vezetője: Dr. Bertalan Bernadett  irodavezető 

Munkavállalók száma: 3 fő 

 

A feladatokat az irodavezető és 2 fő kistérségi referens látja el. 

 

A Kistérségi Iroda ellátja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 10 településének a 

társulással kapcsolatos feladatait. Koordinatív, előkészítő és a döntések függvényében feladat-

végrehajtó szerepe van. 

 

A Kistérségi Iroda az alábbi feladatok kidolgozásában és végrehajtásában vett részt a 

közös igazgatású közoktatási intézmény fenntartása kapcsán: 

- A közös igazgatású közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról szóló 

megállapodás felülvizsgálata, módosítása 

- Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény 

2011. évi költségvetésének megállapítása, módosításai 

- Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény 

20010/2011. tanévi/nevelési évi munkájának értékelése, a 2011/2012 tanév/nevelési 

létszámcsoporti tervezése 
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- Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény 

Alapító Okiratának módosítása 

- Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

- Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény 

Helyi Nevelési Programjának, Pedagógia Programjának elfogadás 

- Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény 

főigazgatói pályázatának előkészítése 

- Iskolatej programban való részvétel előkészítése, lebonyolítása 

- „Iskola rendőre” programban való részvétel előkészítése, lebonyolítása 

- Intézményi Minőségirányítási Program módosítása 

- Tanköteles tanulók beíratása időpontjának megállapítása 

- Óvodák nyári takarítási szünetének megszervezése 

A Kistérségi Iroda az alábbi feladatok kidolgozásában és végrehajtásában vett részt a 

Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fenntartása kapcsán: 

- Társulási Megállapodás Alapszolgáltatási Központról, mint intézményfenntartó 

társulásról megszüntetése 

- Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményhálózat átszervezése, fenntartói jog 

átvétele 

- Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának elkészítése 

- Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának jóváhagyása 

- Intézményi térítési díjak megállapítása 
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A Kistérségi Iroda a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

részére az alábbi feladatok kidolgozásában és végrehajtásában vett részt: 

 

 A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás ülésének előkészítése 

 Közbiztonsági egyeztető fórum koordinálása 

 NEFELA 2010. évi beszámoló elfogadása  

 A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 

szóló beszámoló és a zárszámadási határozat megállapítása 

 Beszámoló a belső ellenőr 2010. évi munkájáról 

 Belső ellenőrzés 2011. évi feladatai munkatervének elfogadása 

o Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

o Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének elkészítése, 

módosításai 

o MÁV és VOLÁN menetrendi egyeztetés 

o A közösségi autóbusz üzemeltetésével kapcsolatos bérleti szerződés kezelése 

o Kistérségi Egészség Koalíció koordinálása 

o A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló 

határozatának módosítása 

o A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása 

o NEFELA 2011. évi hozzájárulás elfogadása 

o A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkatervének megállapítása 

o 2011. évi kistérségi tagdíj hozzájárulás megállapítása 

o Szolgáltatási szerződés megkötése „Mobil jogsegély” programra 

o A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 
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o 2010/13 „Téli átmeneti” közmunka pályázatban való részvétel, a pályázat 

lebonyolítása (a közmunkaprogram pályázatának megírása, a program koordinálása, 

lebonyolítása, pénzügyi beszámoló készítése)  

o TÁMOP 6.1.2./LHH-09/1-2009 kódszámú a „Lengyeltóti Kistérség Egészségterv” 

elnevezésű pályázat figyelemmel kísérése 

o TÁMOP 3.3.7./09/7 kódjelű  „Az IPR kiterjesztése a Pogányvölgyi Kistérség 

óvodáiban és iskoláiban” elnevezésű pályázat figyelemmel kísérése 

o TÁMOP 5.1.1. kódjelű „Lengyeltóti kistérség komplex roma foglalkoztatási 

programja” elnevezésű pályázat figyelemmel kísérése 

o TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú "A pedagógiai módszertani reformot támogató 

informatikai infrastruktúra fejlesztése" című pályázat koordinálása 

o TÁMOP 5.1.3-09/2 kódszámú „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért” című kiírás 2. komponensére pályázat figyelemmel kísérése 

o A DDOP 5.1.5/B-11 pályázat benyújtása és konzorciumi együttműködési 

megállapodás elfogadása 

o „Új munkahelyek a sikerért” elnevezésű munkaerő-piaci program koordinálása, 

pénzügyi beszámolók készítése, PEJ jelentések készítése 

o Az elektronikus információszabadságról szóló törvényből adódó kötelezettségek 

teljesítése (hivatalos honlapon a tájékoztatási kötelezettség, közadattár működtetése) 

o Pogányvölgyi Kistérségi (www.poganyvolgy.hu) és Lengyeltóti honlapok 

(www.lengyeltoti.hu) fejlesztése, adatszolgáltatás 

o Mozgókönyvtár működtetése, mozgókönyvtári szerződések előkészítése 

o 2011. évi flotta-kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kezelése 

o 2011. évi kistérségi vagyonbiztosítás kezelése 

o 2011. évi CASCO biztosítás kezelése 

Egyéb feladatokban való közreműködés: 

- évente jelentés készítése a KSH és a Gazdasági Kutató Intézet részére az információs  

és kommunikációs eszközök és technológiák állományáról és felhasználásáról 
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- kistérségi iskolai úszásoktatás megszervezése 

- iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 

- részvétel: 

- Somogy Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ülésein 

- Somogy Megyei Foglalkoztatási Tanácsadó Iroda ülésein 

- Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Balatonboglári 

Kirendeltsége ülésein 

- ÖTM által szervezett tájékoztatókon 

- Oktatási Hivatal által szervezett tájékoztatókon 

- negyedévente gazdasági statisztikai jelentések készítése 

- jelentések készítése, adatszolgáltatások (Somogy Megyei Önkormányzat, Oktatási 

Hivatal, Somogy Megye Főjegyzője, Educatio Kht., Miniszterelnöki Hivatal, Közoktatási 

Információs Rendszer, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Kistérség közoktatási 

intézményei, Magyar Államkincstár, Somogy Megyei Kormányhivatal) 

- közreműködés önkormányzati rendeletek elkészítésében 

- Iskolabusz működtetésének ellenőrzése (Nemzeti Közlekedési Hatóság) 

- tanköteles tanulók nyilvántartása 

- kistérségi védőnői szolgálat szervezési feladatai (működési engedélyek, védőnői 

körzetek módosítása) 

- pályázati kiírások figyelemmel kísérése, célszervezetek tájékoztatása 

- az egészségügyi ellátás rendszerének vizsgálata 

- központi orvosi ügyelet feladatellátásának figyelemmel kísérése, megállapodások 

módosítása 

- a Mátrix telefonok előfizetéseinek koordinálása 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011-ben összesen 10 

társulási tanácsülést tartott. A tanács 107 határozatot hozott, melyeket a Kistérségi iroda 

készített elő. 

A Kistérségi iroda ügyiratforgalma 2011-ben: 263 főszám és 1680 alszám. 
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BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint  a költségvetési szervek 

belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Kormányrendeletnek megfelelően a közpénzek 

felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert 

működtetni. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A.§. értelmében a 

belső ellenőrzés a belső kontroll  részeként működik.  

 

A belső ellenőrzés tárgyát képezik a költségvetési bevételek és kiadások tervezése, 

felhasználása és elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás. A 

belső ellenőr az ellenőrzést a Pénzügyminisztérium, valamint az Állami Számvevőszék által 

kidolgozott és kiadott standardok és módszertani útmutatók szerint kell hogy, végezze.  

  

Az Áht. 121/B.§. értelmében a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és 

tanácsadói tevékenység, amelynek az a célja, hogy az ellenőrzött szervet működését fejlessze, 

és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés másik feladata, hogy a szervezet vezetője 

számára bizonyosságot nyújtson az általa kiépített és működtetett irányítási és kontroll 

rendszer megfelelőségét illetően. 

 

A belső ellenőrzés a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működik. A 

belső ellenőrzési feladatok ellátását 2011.08.31-ig 1 fő köztisztviselő végezte, ezt követően a 

feladatokat megbízási szerződés alapján külső szolgáltató bevonásával látjuk el. 

 A belső ellenőr a társulásban résztvevő önkormányzatoknál és azok intézményeinél, valamint 

a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnál végzi a feladatait.  

 

A térségi önkormányzatok Képviselő-testületeinek döntése szerint 2011. évben összesen 26 

szabályszerűségi téma ellenőrzés lett lefolytatva. Az elvégzett ellenőrzések során 

szabálytalanság miatt fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezésére nem került sor. Az 

ellenőrzési tapasztalatokról minden esetben jelentés készült, melyet az ellenőrzött szerv 

vezetői megkaptak. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A beszámolóból is látható, hogy a Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal személyi állományához, 

méretéhez képest jelentős mennyiségű, széles tárgykörű feladatot lát el.  

A szükséges feltételrendszert mind személyi, mind dologi, tárgyi feltételek vonatkozásában 

Önök biztosították. A Képviselő-testület és különösen a bizottsági ülések szakmai munkái a 

döntések előkészítését, végrehajtását jelentősen segítették. A Polgármesteri Hivatal részére a 

Képviselő-testület minden feltételt biztosított a zavartalan feladatellátáshoz, beleértve az 

anyagi, dologi és az emberi tényezőket is. 

Szíveskedjenek megfogalmazni javaslataikat, véleményüket, hogy azt feladataink 

ellátása során figyelembe vehessük.  

 

Tisztelettel:                           

                                                                                       Dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                      jegyző 

 

 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. A beszámoló kapcsán az alábbi javaslatokat 

teszi:………………………………. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

Lengyeltóti, 2012. március 21. 

 

 

 

 

 
Az előterjesztést készítette:          Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska             Dr. Szatmári Ibolya 

Hatósági Irodavezető            Jegyző 

  


