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TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLETEK!  

 

Hölgyeim és Uraim ! 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének éves munkaterve alapján, a mai napon kerül 

sor a település közbiztonságának és közlekedési helyzetének értékelése. 

A beszámoló elkészítésekor törekedtem arra, hogy átfogó képet adjak a község közbiztonsági, bűnügyi 

helyzetéről. 

Negyedik alkalommal számolok be a község képviselő testülete előtt a közrendet, közbiztonságot, 

valamint az állampolgárok biztonságérzetét érintő kérdésekről Kisbajcs és Vének vonatkozásában. A 

beszámoló 2011.05. 28-tól 2012. 04. 20-ig terjedő időszakot foglalja magában. 
 

 

Személyi változások, elhelyezés, technikai ellátottság 
 

Jómagam 2007. júniusa óta látom el körzeti megbízotti feladataimat, mint Kisbajcs, Nagybajcs, 

Szőgye, Vének települések körzeti megbízottja. A területet a községeken kívül nagy 

kiterjedésű külterülettel és Duna ártérrel.  
A szolgálatot a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Dunaszegi kmb. csoporttal együtt, vagy egymást 

helyettesítve láttuk el/ látjuk el, szem előtt tartva a minél nagyobb időszak szolgálattal történő 

lefedését. 

Azonban 2009. február 1.-től személyi változás következett be a kisbajcsi kmb. életében. A korábbi 

tapasztalatokkal ellentétben most már ketten, Illés Miklós r.zls. kollégámmal látjuk el a területünkön a 

körzeti megbízotti feladatokat. Ő elsősorban mint Vámosszabadi község körzeti megbízottja 

tevékenykedik.  

Ezen változással elkerülhető azon tény, hogy a kmb. terület hosszabb ideig körzeti megbízott nélkül 

maradjon.  

 

A kmb. csoport elhelyezése az önkormányzatok által biztosított kmb. irodán megoldott.  

Jelenleg 1 db Ford Focus típusú szolgálati gépjárművel, illetve 2 db szolgálati kerékpárral 

rendelkezünk, valamint 1 db. szolgálati kisgép hajóval. 

Továbbá szeretném kiemelni, hogy most már a Győri Rendőrkapitányság is rendelkezik 3 db 

szolgálati kishajóval, így folyamatosan tudjuk ellenőrizni a Dunán lévő illegális orvhalászatot, 

orvhorgászatot, illetve az élet és testi épség megóvása érdekében a tiltott fürdőzőket.  

 

A következőkben a közbiztonság helyzetét értékelem a bűncselekmények alakulásának 

tükrében. 

 
Bűnügyi helyzet 

 
A lakosság lélekszámában, összetételében az előző évekhez viszonyítva, lényeges változás 

nem következett be. A település dinamikusan fejlődik, a lakosság száma emelkedik. Ez mind 

a rendőrség, mid a polgárőrség részéről fokozott odafigyelést igényel. 

A terület bűnügyi fertőzöttségét figyelembe véve a kevésbé veszélyeztetett községek közé 

tartozik. 

 

Az utca rendjét sértő erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények, szabálysértések a községre 

nem jellemzőek. 
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A korábbi évekhez viszonyítva az ismertté vált bűncselekmények tekintetében csökkenés 

következett be. 

Az elkövetett jogsértések többsége vagyon elleni bűncselekmény, ezen belül is a közvagyon és 

személyi tulajdont károsító lopásokban nyilvánul meg. 

 

Az ismerté vált bűncselekmények a következők szerint alakultak: 

 

                                                            Kisbajcs               Vének 

tulajdon elleni                                           5                          2    

 
A megelőzés érdekében a veszélyeztetett területek rendszeres és folyamatos ellenőrzésére, a 

bűncselekményeket elősegítő okok és körülmények feltárására, és azok megszüntetésére kell 

törekedni. 

Jelenleg a terület közbiztonságának fenntartása, javítása céljából, a közterületi munkába 

bevontuk a Kisbajcsi polgárőrséget, velük teljesítünk közös járőrszolgálatot. 

A polgárőrök tevékenységének  is köszönhetően a község közrendje  nem romlott, az 

állampolgárok biztonságérzete stabilizálódott. 

A vagyon elleni bűncselekmények közül továbbra is a köz- és személyi tulajdon sérelmére 

elkövetett lopások, betörések emelhetők ki. 

Továbbra is fontos feladatnak kell tekinteni a bűncselekmények megelőzését, a felderítő 

munka színvonalának javítását és a közlekedési fegyelem szilárdítását. 

 

Közlekedési helyzet alakulása:  

 
Közlekedési szempontból a településen átmenő főút emelhető ki, ahol elsősorban a nyári 

időszakban jelentős számú turista- és egyéb forgalom bonyolódik le. 

Az útvonalak minősége, közlekedési jelzőtáblákkal való ellátottsága megfelelő. Baleseti 

szentpontból kialakult gócok nincsenek. 

 

Közlekedési balesetek alakulása: 

 

-Sérülés nélküli baleset         

        

Az értékelt időszakban a kmb. a közlekedésrendészeti osztállyal közösen a község kül- és 

belterületén több alkalommal hajtott végre műszeres sebességmérést. A körzeti megbízott az 

értékelt időszakban 73 főt jelentett fel szabálysértések elkövetése miatt. Helyszíni bírság 

kiszabására 135 fővel szemben került sor, összesen 85.000 ft értékben. 

A feljelentések és helyszíni bírságok minimális része került a község közigazgatási területén  

alkalmazásra. 

 

Az ismertetett adatok mellett több, olyan kisebb megítélésű jogsértés is megvalósult, melyek 

esetében helyszíni nevelő jellegű figyelmeztetéseket alkalmaztunk. 

Ellenőrzéseink tapasztalatai szerint a vendéglátó egységek vezetői, tulajdonosai a rájuk 

vonatkozó szabályokat igyekeznek betartani. Velük szemben szabálysértés, vagy 

bűncselekmény elkövetése miatt, rendőri intézkedésre nem került sor. A jövőre nézve is 

feladataink arra köteleznek bennünket, hogy az önkormányzattal a lakosság törvénytisztelő 

rétegeivel együttműködve, következetesen fellépjünk azokkal szemben, akik településünk 

bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési helyzetét, a lakosság biztonságérzetét negatívan 
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befolyásolják. Bízunk benne, hogy a jövőben is a lakossággal együttműködve további 

eredményeket érünk el a közrend-, közbiztonság javítása terén. 

 

 

Tisztelt Képviselőtestületek! 
 

Kérem, mondják el véleményüket, tegyenek javaslatot arra nézve, hogy a rendőri munkánkat a 

jövőben még hatékonyabban tudjuk végezni. 

 

Beszámolóm végére érve kérem a tisztelt Képviselőtestületek tagjait, hogy beszámolómmal 

kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg, ezzel is segítség elő a rendőri munka 

további eredményes ellátását. 

 

Kérem a fenti tájékoztatónk elfogadását. 

 

Kisbajcs, 2012. április 20. 

 

 

Nérer Miklós r. törzszászlós 

körzeti megbízott 
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Tisztelt Képviselők!  Szöveges előterjesztés 3. és 4. napirendi ponthoz 

        Szöveges előterjesztés 3. és 4. napirendi ponthoz 

 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. §-a, valamint „Az 
államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól” szóló 
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzatoknak éves 
költségvetési beszámolót kell készíteniük december 31-ei fordulónappal, mely 
tartalmazza a részben önállóan gazdálkodó intézményeinek, így a közösen fenntartott 
intézmények beszámolóját is. A beszámoló szerves részét képezi a szöveges indokolás, melyben 
ismertetni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott 
alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását. Be kell mutatni azokat 
az eseményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, annak alakulására hatással voltak. Ezek alapján 
összeállított szöveges beszámolót, táblázatokkal kiegészítve, szeretném Önök elé terjeszteni. 
A fenntartó önkormányzatok a közös üzemeltetésben működő Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda (23.825 ezer forint) és Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége (34.800 ezer forint), 
valamint a hozzájuk kapcsolódó szakfeladatok kiadásait és bevételeit 2011. évben összesen 
58.625.000,- forinttal fogadta el, mely tartalmazza a közös intézmények működési és 
felhalmozási kiadásait és bevételeit. 
Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról: 

 Az elfogadott óvodai költségvetésében szerepelt a fűtési rendszer felújítása 2 millió forinttal. 

Ehhez az önkormányzat a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtott be, az 

önkormányzat nem nyert ezen a pályázaton. Az óvoda mindennapos problémáinak megoldását 

saját erőből, illetve az elnyert ÖNHIKI-s támogatásból kellett megvalósítani.  

 A 2010. október havi felmérés szerint viszonylag kevés gyermek beiratkozását várta az intézmény 

vezetője az új tanévre. Ez azonban jelentősen változott, az ebből jelentkező többlet normatívák 

lehívásra kerültek (a többlet normatíva az önkormányzat működési hiányát csökkentette). Jelenleg 

az intézményben 36 óvodás gyermek tartózkodik. 

 A közalkalmazotti bértáblázat 2011. január 1. napjával nem változott azonban a személyi 

jövedelem adóval kapcsolatos jogszabály módosulása miatt egyes dolgozók (hogy a nettó bérük ne 

változzon) bér-kompenzálásban részesültek. A kompenzációt teljes egészében az állam biztosítja. 

  A fűtéssel kapcsolatos kiadások esetében módosítani kellett az előirányzatot (többlet TKT 

támogatás), mivel az eredetileg betervezett 400 ezer forinttal szemben 553 ezer forint került 

elköltésre. Az elmúlt év végén sikerült megállapodni a GDF-Suez-zel, hogy havi diktálás alapján 

kerüljenek a számlák kiállításra. 

 A lezajlott ÁNTSZ ellenőrzés során kifogásolt legszükségesebb dolgok kiküszöbölésre kerültek.  

 Az elmúlt évben ezen felül az intézmény  csak a kötelező kiadásokat biztosította, mind a dolgozók 

részére, mind a működtetéssel kapcsolatosan. 

Az általános bevezetés után részletesen szólnék a bevételek és kiadások alakulásáról:   
Óvodai intézményi közétkeztetés szakfeladaton a bevétel teljesülése szinte 100 %-os, mely 
teljes mértékben az óvodás gyermekek után fizetett térítési díjból származik.  
A kiadások teljesüléséről is ugyan ez mondható el. A gyermekek étkeztetésére fordított összegen 
túl 28 ezer forintot költött az intézmény a konyhai eszközök pótlására.   
Óvodai nevelés szakfeladaton kell megtervezni és elszámolni az épülettel kapcsolatosan 
felmerülő fenntartási kiadásokat, valamint az óvodánál foglalkoztatott dolgozók bérének és 
járulékainak költségeit.    Az óvodai nevelés szakfeladat bevételének teljesülése a módosított 
előirányzathoz viszonyítva is meghaladja a 100 %-ot, mely az intézmény termének bérbeadásából 
származó minimális bevételből fakad. A Győri Kistérségi Társulás támogatása, valamint a társ 
önkormányzat (Vének) hozzájárulása 100 %-os.  
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A szakfeladat kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os. A bérek és 
annak vonzatainak teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-os. A bérek esetében 
csupán a betervezett 100 ezer forintos szociális ellátás juttatásai nem kerültek kifizetésre. Az 
előirányzatok közül kikerült a vizesblokk felújítására betervezett 2 millió forint. ezen túlmenően 
azonban nem valósult meg a mosogatócsere, a termosztát felszerelése, az udvar rendbetétele.  
A szöveges tájékoztatást a mellékelt táblázatok számszakilag is kiegészítik. 
 
Tisztelt Képviselők! 
A fenntartó önkormányzatok a közös üzemeltetésében működő Kisbajcs és Vének Községek 
Körjegyzősége 2011. évi költségvetését 34.800 ezer forinttal fogadták el. 

 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII. törvény az elmúlt években többször is 

módosult, ennek egyik jelentős pontja a cafeteria rendszer bevezetése. A 2011. évi költségvetési 

törvény alapján ez újból módosításra került, mely egységesen maximalizálja a cafeteria juttatás 

felső határát. Jelenleg ez bruttó 200 ezer forint.  

 A köztisztviselői bértáblázat nem változott, az év folyamán, a személyi jövedelemadó szabályainak 

változása miatt egyes alkalmazottak bérkompenzációban részesülnek, melyet teljes terjedelmében 

megtérít az állam.  

 Az 5 község által fenntartott építésügyi társulás esetében személyi változás történt az utolsó 

negyedévben, mivel a kinevezett dolgozó szülési szabadságra ment, az új kolléganő hamar 

beilleszkedett, illetve jól ellátja a rábízott feladatokat. 

 A tavasz folyamán jegyző váltás történt, melyet a testületek megszavaztak. A jegyző kinevezésével 

kapcsolatosan felmerülő problémák megoldására csak a 2012. évben került véglegesen sor. 

 Nyár elején távozott a hivatal ügykezelője, helyette határozott időre, meghatározott feladatok 

elvégzésére került felvételre 1 fő hat órás munkavállaló. 

 Az elmúlt év őszén a körjegyzőség közbeiktatásával lebonyolódott a népszámlálás, az elszámolás 

rendben megtörtént, a körjegyzőség ezen pénzeszközből jutott egy új fax készülékhez, illetve 

nagyobb mennyiségű fénymásoló papírhoz.  

 Eredeti előirányzatként betervezett 900 ezer forintos szociális juttatást a fenntartó 

önkormányzatok 730 ezer forinttal csökkentették, illetve bérkompenzálás címén 669.788,- Ft 

többlet támogatáshoz jutott a körjegyzőség. Az eredeti előirányzat így összességében csak 60.212,- 

Ft-tal csökkent. 

 A körjegyzőségnél felmerülő kiadásokat két szakfeladaton kell megjeleníteni. Az adóügyek 

intézésével kapcsolatos kiadások jelentek meg elkülönítve, a többi munkaterületen dolgozók 

kiadásai az önkormányzatok alap szakfeladatán kerültek lekönyvelésre. Az önkormányzati 

igazgatási szakfeladaton a kiadások teljesülése 93 %-os, az adóügyi szakfeladaton 97 %-os. 

Azonban meg kell jegyezni, hogy az épület fenntartásánál jelentkező 77 %-os teljesülés csak abból 

adódhat, hogy a körjegyzőség áramszámlája tévesen a Kisbajcs Önkormányzat számára került 

leszámlázásra. ez úgy történhetett meg, hogy a Kossuth utca 1. szám alatt más áramszámla 

kiállítására is sor kerül. Sajnos még a szolgáltatóval nem tudtunk teljes mértékben egyeztetni.   

 

A Körjegyzőség szakfeladatain teljesült bevételekről és kiadásokról részletesen a következőket tudjuk 

elmondani: 

A Körjegyzőség önkormányzatok általi támogatása az Önkormányzatok elszámolásai 
költségvetési szerveikkel szakfeladaton jelenik meg. A hozzájárulás teljesülése 94 %-os a 
módosított előirányzathoz viszonyítva. A hozzájárulásokat – a fenntartói hozzájárulások 
megérkezése után -  Kisbajcs község utalja át teljes mértékben a körjegyzőség számlájára. Azt 
azonban tudni kell, hogy a társ önkormányzat a 2011. évi hozzájárulását megfizette Kisbajcs 
Község számlájára, ez alapján Vének Önkormányzatnak visszajár.   
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Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton 
került megtervezésre és elszámolásra az igazgatási, pénzügyi és építésügyi feladatokat ellátók, a 
hivatalsegéd teljes bére és járulékai. Továbbá itt kerülnek elszámolásra az épülettel kapcsolatos 
kiadások és a munkához szükséges egyéb dologi kiadások (irodaszer, folyóirat, programok 
beszerzése stb.), teljesülés 93 %-os.  
A szakfeladaton eredeti előirányzatként 60 ezer forint került betervezésre bevételként. Igazgatási 
szolgáltatási díjból 335 ezer forint, míg bírságból 20 ezer forint bevétele származott a 
körjegyzőségnek. A 2010. évi kimutatott pénzmaradvány is felhasználásra került (148.444,- Ft). A 
szakfeladaton így összességében 504 ezer forint bevétel került lekönyvelésre. 
Adó, illetékkiszabás, -beszedés, adóellenőrzés szakfeladaton lekönyvelt kiadások 100 %-ra 
teljesülhettek volna, ha a dolgozó számára kifizetett béren kívüli juttatás a kincstár felé 
lejelentésre került volna. 
 
Tisztelt Képviselők! 
A közösen fenntartott intézmények mindegyikénél jelentkeztek problémák, azonban úgy vélem, 
hogy ezen gondok egy részét sikerült megoldani. Az óvodánál továbbra is fennáll a vizesblokk 
teljes felújítására vonatkozó kérdés, azonban mint ismertes, pályázat nélkül 2012. évben sem 
tudjuk ezt teljesen megoldani.  
Bővebben nem kívánok szólni a 2011. évben történtekről, hiszen a testületek minden 
negyedévben részletes tájékoztatást kapnak az intézmények működtetésével kapcsolatosan. 
Kérem, hogy a kiadott táblák és szöveges előterjesztés alapján a 2011. évről szóló tájékoztatót 
elfogadni szíveskedjenek. 
A Körjegyzőség és Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2011. évi zárszámadási rendeletét Kisbajcs 
Önkormányzata fogja elfogadni egységes szerkezetben. 
 
Kisbajcs, 2012. április 19. 
                                                                                              Kamocsai Sándor 
                                                                                                polgármester  
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2011. normatív- és kistérségi támogatások összesen 

  Kisbajcs Kisbajcs Kisbajcs Kisbajcs 

Jogcím megnevezése Eredeti Módosított Tény Eltérés 

Napi 8 órát meghaladó  8 hó 4 230 000 4 230 000 4 230 000 0 

Napi 8 órát meghaladó  4 hó 1 801 667 1 801 667 2 271 667 470 000 

Intézményi társulás 8 hó 605 000 605 000 605 000 0 

Intézményi társulás 4 hó 245 333 245 333 266 667 21 334 

Kedvezményes óvodai étkeztetés 12 hó 748 000 748 000 680 000 -68 000 

Pedagógus továbbképzés 12 hó 32 000 32 000 32 000 0 

Állami támogatások összesen: 7 662 000 7 662 000 8 085 334 423 334 

          
A normatívából jelentkező többletet  2011. évben az önkormányzat működési hiányának csökkentésére használta 

fel. 

          

Jogcím megnevezése Eredeti Módosított Megfizetett Eltérés 

TKT támogatás bejáró gyermekek 8hó 560 000 560 000 560 000 0 

TKT támogatás helyből járó gyermekek 8 hó 210 000 210 000 210 000 0 

TKT támogatás bejáró gyermekek 4 hó 280 000 280 000 280 000 0 

TKT támogatás helyből járó gyermekek 4 hó 105 000 105 000 105 000 0 

Logopédiai oktatás támogatása 230 000 230 000 230 000 0 

2010. évi elmaradás kiutalása   263 900 263 900 0 

TKT támogatások összesen: 1 385 000 1 648 900 1 648 900 0 

 

Közös fenntartású intézmények 2011. évi bevételeinek alakulása 

Megnevezés/szakfeladatok 
Óvodai 

intézményi 
étkeztetés 

Óvodai nevelés Összesen 

Intézményi működési bevétel 1974   1974 

Hozam és kamat bevételek     0 

Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele     0 

Támogatás értékű működési bevétel 
  2248 2248 

Támogatás értékű felhalmozási bevétel 
    0 

ÁH. Kívülről átvett működési pe. 
    0 

ÁH. Kívülről átvett felhalmozási pe. 
    0 

Felhalmozási bevételek   6 6 
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Önkormányzatok költségvetési 
támogatása     0 

Pénzforgalmi bevételek 1974 2254 4228 

Pénzforalom nélküli bevételek, Kisbajcs 
h.   16901 16901 

Pénzmaradvány     0 

Bevételek összesen 1974 19155 21129 

 

 

Közös fenntartású intézmények 2011. évi kiadásainak alakulása 

Megnevezés/szakfeladatok 
Óvodai 

intézményi 
étkeztetés 

Óvodai 
nevelés 

Összesen 

Személyi juttatások 
  10690 10690 

Munkaadókat terhelő járulékok 
  2584 2584 

Dologi kiadások 
4810 3045 7855 

Egyéb folyó kiadás 
    0 

Támogatás értékű működési kiadás 
    0 

Tamogatás értékű felhalmozási kiadás 
    0 

Áh. Kívüle átadott működési pe. 
    0 

Áh. Kívülre átadott felhalmozási pe. 
    0 

Felújítás 
    0 

Beruházás 
    0 

Pénzforgalmi kiadások  
4810 16319 21129 

Pénzforgalom nélküli kiadások 
    0 

Költségvetési kiadások 
4810 16319 21129 

Létszám 
  5 5 
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Közösen fenntartott intézmények kiadásainak alakulása 

              

Szakfelada
t száma 

Szekfeladat megnevezése 
Eredeti 

előirányza
t 

Előirányza
t változás 

Módosítot
t 

előirányzat 
Teljesítés 

Teljesülé
s %-ban 

562912-1 
Óvodai intézményi 
étkeztetés 4 766 000 0 4 766 000 4 810 436 100,93 

851011-1 Óvodai nevelés 
19 059 

000 -1 644 660 17 414 340 
16 318 

781 93,71 

  Összesen 
23 825 

000 -1 644 660 22 180 340 
21 129 

217 95,26 

       

       

       

       Közösen fenntartott intézmények bevételeinek alakulása 

              

Szakfelada
t száma 

Szekfeladat megnevezése 
Eredeti 

előirányza
t 

Előirányza
t változás 

Módosítot
t 

előirányzat 
Teljesítés 

Teljesülé
s %-ban 

562912-1 
Óvodai intézményi 
étkeztetés 2 000 000 0 2 000 000 1 973 915 98,69 

851011-1 Óvodai nevelés 1 985 000 263 900 2 248 900 2 254 900 100,26 

  Kisbajcs önkormányzat 
12 178 

000 -2 000 000 10 178 000 9 238 402 90,77 

  Állami támogatás 7 662 000 91 440 7 753 440 7 662 000 100 

  Összesen 
23 825 

000 -1 644 660 22 180 340 
21 129 

217 95,26 

       Előirányzat módosítások: 
     Bér kompenzáció 72000 

    Járulékok 19440 
    Óvodai felújítás -2000000 
    TKT támogatás 263900 
    Összesen -1644660 
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Bevételi többletek, lemaradások 

Kiadási megtakarítások és többletek kimutatása 

          

Megnevezés Bevételek Kiadások 

  
Többle
t Lemaradás Megtakarítás Túlköltekezés 

óvodai intézményi étkeztetés   -26   -44 

Óvodai nevelés 6   1095   

Kisbajcs önkormányzat   -939     

Állami támogatás         

Összesen 6 -965 1095 -44 

          

          

A.) 2011. évi kiadási többletek és bevételi lemaradások 92   

B.)2011. évi pénzmaradvány befolyásoló tényezők     

2011. évi többlet normatíva 423   

      

Kimutatott előirányzat maradvány 515   

     Az előirányzat maradvány, valamint a többlet normatíva bevétel Kisbajcs önkormányzatának  

2011. évi működési hiányát csökkentette. 
     

 

Közös fenntartású intézmények 2011. évi bevételeinek alakulása 

Megnevezés/szakfeladatok 
Önkormányzati 

igazgatási 
tevékenység 

Önkormányzato
k támogatása 

Összesen 

Közhatalmi bevételek 355   355 

Intézményi működési bevétel     0 

Hozam és kamat bevételek     0 

Önkormányzatok sajátos működési bevétele     0 

Támogatás értékű működési bevétel   32536 32536 

Támogatás értékű felhalmozási bevétel     0 

ÁH. Kívülről átvett működési pe.     0 

ÁH. Kívülről átvett felhalmozási pe. 
    0 

Felhalmozási bevételek     0 

Önkormányzatok költségvetési támogatása     0 

Pénzforgalmi bevételek 355 32536 32891 

Pénzmaradvány 148   148 

Bevételek összesen 
503 32536 33039 
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Közös fenntartású intézmények 2010. évi kiadásainak alakulása 

Megnevezés/szakfeladatok 
Önkormányzat

i igazgatási 
tevékenység 

Adó 
kivetésével, 
behajtásával 
kapcsolatos 

elszámolások 

Összesen 

Személyi juttatások 
20942 2505 23447 

Munkaadókat terhelő járulékok 
5195 629 5824 

Dologi kiadások 2883 0 2883 

Egyéb folyó kiadás 
292 26 318 

Támogatás értékű működési kiadás     0 

Tamogatás értékű felhalmozási kiadás     0 

Áh. Kívüle átadott működési pe.     0 

Áh. Kívülre átadott felhalmozási pe.     0 

Felújítás     0 

Beruházás     0 

Pénzforgalmi kiadások  29312 3160 32472 

Pénzforgalom nélküli kiadások       

Költségvetési kiadások 29312 3160 32472 

Létszám 8 1 9 

 

 

Bevételi többletek, lemaradások 

Kiadási megtakarítások és többletek kimutatása 

          

Megnevezés Bevételek Kiadások 

  Többlet Lemaradás Megtakarítás Túlköltekezés 

Önkormányzati igazgatás 444   2223   

Adó kiaszabás, behajtás     44   

Önkormányzatok elszámolása   -2144     

Összesen 444 -2144 2267 0 

          

          

A.) 2011. évi kiadási többletek és bevételi lemaradások 567   

B.)2011. évi pénzmaradvány befolyásoló tényezők     

Szállítók, intézményi kifizetések térítése 567   

      

Kimutatott előirányzat maradvány 0   
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Előterjesztés5. napirendi ponthoz 

  

  

BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ  AA  KKÖÖRRJJEEGGYYZZŐŐSSÉÉGG  22001111..  ÉÉVVII  MMUUNNKKÁÁJJÁÁRRÓÓLL  
 
Tisztelt Képviselő-testületek! 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 40. § (4) bekezdése kötelezően írja elő, 
hogy a körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról. A 
fentiek alapján Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége 2011. évi tevékenységéről az alábbiak 
szerint adok számot: 

 
A Körjegyzőséget létrehozó társulási megállapodás 10. pontja szerint a beszámolónak 

tartalmaznia kell: 

  A Körjegyzőség működésének személyi, tárgyi, dologi feltételeit, 

 A Körjegyzőség ügyfélforgalmát, ügyiratforgalmát, 

 A képviselő-testületek, a polgármesterek (bizottságok) és a képviselők munkáját 
segítő tevékenységet, 

 A törvényességi követelmények betartását, 

 Javaslatot a felmerült problémák, hiányosságok és feladatok megoldására, 

 Tájékoztatást a körjegyző hatósági jogkörében történt eljárásokról, 

 Továbbá minden olyan körülményt, amelyek a Körjegyzőség éves munkáját 
jellemezték. 

 
 

1.) Körjegyzőség működésének személyi, tárgyi, dologi feltételei: 
 

A Körjegyzőség működését a körjegyzővel együtt 9 fő biztosítja. Az ügyintézői létszámot 1 fő 
igazgatási előadó, 1 fő (2011. júliustól 6 órás) ügykezelő, 2 fő gazdálkodási előadó, 1 fő adóügyi 
előadó, 2 fő építésügyi előadó teszi ki. A körjegyzőség alkalmazottja még a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó 2011. évben részmunkaidejű (6 órás) hivatalsegéd. 
Anyakönyvvezetői jogosultságokkal a körjegyző, az igazgatási előadó, valamint az adóügyi előadó 
rendelkezik.  

Az Ötv. szerint a körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési 
képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó 
államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. A körjegyző vagy megbízottja köteles 
mindegyik képviselő-testületi ülésen részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 

 
2011. évben változás történt a körjegyző, az építésügyi előadó és az ügykezelő személyében is. 
1 fő gazdálkodási előadó továbbra is határozott időre kinevezett, aki a helyettesítéssel 

megbízott körjegyző beosztásában került felvételre. Határozott időre létrejött közszolgálati 
jogviszonya 2013. 09. 30. napján jár le. A 2011. június 1-ig teljes munkaidős ügykezelő helyett 
részmunkaidős kolléganő került felvételre, akinek határozott idejű közszolgálati jogviszonya 2012. 
07. 04. napján jár le. 

Az építéshatósági ügyintézők száma két fő, összetételükben szintén változás történt. 2011 
októberében a szülési szabadságát töltő kolléganő helyettesítésére új, a képesítési feltételeknek 
szintén megfelelő építésügyi előadó került kinevezésre, határozott idejű jogviszonya 2014. 
februárig tart. Az építésügyi kollégák szerdán 8.00-14.00 óráig, illetve csütörtöki napon 8.00-14.00 
óráig tartózkodnak a körjegyzőségen, és fogadják az ügyfeleket. Nyúl Község Önkormányzata az 
egyik építésügyi előadó bérének 4 órát kitevő részét határozatlan időre vállalta a társulás 
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fennmaradása érdekében. Tehát a társulásban résztvevő községek között csak 1,5 fő bére oszlik 
meg.  

 
Összességében elmondható, hogy mindegyik területen foglalkoztatott köztisztviselő egyaránt 

leterhelt, munkájuk a napi 8 órát bőven kiteszi, ennek ellenére takarékossági megfontolásból a 
2011. júliusától foglalkoztatott ügykezelő 6 órás részmunkaidőben került kinevezésre Az 
igazgatási és az építésügy területén kihívást jelent a köztisztviselők számára a rendkívül gyorsan 
változó jogszabályok gyakorlati alkalmazása. A gazdálkodás területén a munka oroszlánrészét az 
önkormányzatok és intézmények elfogadott költségvetésének a végrehajtása, annak ellenőrzése, 
féléves, háromnegyed-éves, éves beszámolók készítése, központosított normatívák lehívására 
szolgáló pályázatok elkészítése, az önhiki pályázat, valamint egyéb más uniós, Leader-es 
pályázatok elkészítésében, végrehajtásában való közreműködés, és főleg elszámolása teszi ki. 
Mindezek mellett ezt a területet is nagyban érinti a jogszabályok folyamatos változása. 
 

Jelenleg két laptopot is használunk, az egyik az építészek munkáját segíti, a másik laptopot a 
körjegyző a jegyzőkönyvek megírásához használja. A jelenlegi számítógép állomány átlag életkora 
4-5 év, a gépek folyamatos karbantartását azonban biztosítani kell. Több év után 2011-ben került 
sor ismét vírusirtó programok telepítésére a hivatali gépekre, mivel az internetről letölthető 
programok térítésmentes letöltésének lehetősége megszűnt. Mivel a tavalyi év folyamán a hivatali 
munkához nélkülözhetetlen nagy teljesítményű fénymásoló gép végleg használhatatlanná vált, 
pótlására pedig nem áll rendelkezésre fedezet, 2012. januártól a körjegyzőség másológépet bérel.  
Összességében elmondható, hogy a napi munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítottak.  
.   
 
 

2.) A Körjegyzőség ügyfélforgalma, ügyiratforgalma 
Körjegyző hatósági jogkörben történt eljárásai 

 
Ügyiratkezelés: 
 
A 2011. évben az iktatott ügyiratok száma 2224 (alszámra iktatott ügyiratok száma átlagosan 6 ) 
Az ügyiratszám 2010. évhez képest 959 ügyirattal nőtt.  
 
Ezek számszerűséggel a következőképpen jellemezhetők: 
 

 Adóügyben a jegyző 948 érdemi döntést hozott. 

 Építésügyi igazgatás területén 46 döntés született. 

 Igazgatási ügyben 516 határozatot hozott. 

 Polgárvédelmi igazgatás ügyben a polgármester 56 esetben döntött. 
 
Közigazgatási hatósági ügyben hozott döntések száma: 1402 db 
 
Önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések száma: Kisbajcs: 97 db 
             Vének: 32 db 
 
Igazgatási feladatok: 
 

 Az alanyi jogú közgyógyellátási igazolványok felülvizsgálata folyamatos, mivel ezek 
visszavonásig érvényesek, de a jogosultság fennállását kétévente vizsgálni kell. Kisbajcs 
községben közgyógyellátásban részesült összesen 22 fő, alanyi jogon 18 fő, méltányossági 
közgyógyellátásban részesül 4 fő. A méltányossági közgyógyellátási igazolványok után 
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93.600,- Ft-ot fizetett ki az önkormányzat az Egészségbiztosítási Pénztárnak. Vének 
községben alanyi jogon 6 fő részesül közgyógyellátásban. Méltányossági alapon 
közgyógyellátásban nem részesül véneki lakos. 

  Normatív lakásfenntartási támogatás Vének községben 3 fő, Kisbajcs községben 7 fő  
részére került megállapításra.  

 Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiben Vének községben 1 fő, Kisbajcs 
községben 2 fő részesült. Így Kisbajcs 17.500 Ft, Vének pedig 10.500 Ft összegű 
támogatást folyósított.. 

 A népesség-nyilvántartás számítógépes rendszerben történik. Az ideköltözők az 
igazgatási előadónál a megfelelő űrlap kitöltésével rendezhetik lakcímüket, melyet először 
helyben feldolgozunk, majd a jelentő lapot az Okmányiroda felé továbbítjuk, ahol 
kiállítják a lakcímkártyát. 2011. évben a két községre vonatkozóan 76 bizonylatot 
állítottunk ki, és továbbítottunk az Okmányiroda felé. Ez annyit jelent, hogy a két 
községbe 76-an jelentkeztek be új lakóként, vagy létesítettek tartózkodási helyet. A 
feladatok közé tartozik még az esetleges javítások elvégzése, személyi szám képeztetése.  

 2011. évben Kisbajcs minden újszülöttje, szám szerint 10 gyermek, 30-30ezer forint 
szülési támogatást kapott az önkormányzattól, ezzel is ösztönözve a fiatal családokat a 
gyermekvállalásra. Vének községben gyermek nem született, ezért ilyen támogatás nem 
került kifizetésre. 

 Az igazgatás keretén belül az előadó anyakönyvi teendőket is ellát. Házasságkötésre 
Kisbajcson 4 esetben került sor, Véneken egy házasságot kötöttek. Elhalálozás 
anyakönyvezésére Kisbajcson 3 esetben, Véneken nem került sor haláleset 
anyakönyvezésére.  

 Üzletműködési engedély kiadására Kisbajcson egy, Véneken kettő esetben került sor. 
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet Kisbajcson 1 esetben, Véneken kettő 
esetben vettünk nyilvántartásba.  

 A szociális ügyek körében Kisbajcs községben 6, Vének községben nem került sor 
temetési segély megállapítására. Átmeneti segélyt 10 esetben állapítottunk meg Kisbajcson, 
Véneken pedig 3 esetben került sor ilyen támogatás megállapítására. Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatást Kisbajcson 6 fő, Vének községben 2 fő részére folyósítottunk. Egyik 
községben sem volt első lakáshoz jutási támogatás 2011. évben. Vének községben a 
nyugdíjasoknak 1.500,-Ft értékben adott ajándékutalványt az önkormányzat, míg Kisbajcs 
községben 1.000,-Ft-os ajándékutalványt kaptak a nyugdíjasok. 

 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok körében rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt állapítottunk meg Kisbajcs községben 11, Vének községben pedig 12 gyermek 
részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására Kisbajcson 6 esetben, Vének 
községben pedig egy esetben került sor az elmúlt évben. 5 gyermek esetében vállalta át a 
kisbajcsi önkormányzat az étkezési terítési díj részbeni megfizetését, Véneken 3 gyermek 
esetében került sor erre a támogatási formára a 2011/2012-es tanévre. Kisbajcson és 
Véneken is egy-egy család egy-egy gyermekének védelembe vételét fenn tartottuk 
eredménytelenség miatt. 

 2011. évben is segítették az önkormányzatok az iskolás gyermeket nevelő szülőket 
tanévkezdési támogatással. A helyi általános iskolába járó gyermekeket füzet-, és 
tanszercsomaggal támogatta a kisbajcsi képviselőtestület, míg Vének községben pénzbeli 
támogatásban részesültek az általános, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok. 

 Kisbajcs és Vének község képviselőtestülete 2011-ben is döntött arról, hogy támogatja a 
felsőoktatásban résztvevő és pályázó, szociálisan rászorult hallgatókat a Bursa 
Hungarica ösztöndíj rendszer keretén belül. Vének községben 2 fő, Kisbajcs községben 
10 fő részesült támogatásban, a kisbajcsi önkormányzat négy kérelmet utasított el. 
Véneken mindkét pályázó részesült támogatásban. 
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 Szabálysértési ügyekben is el kellett járnunk több esetben. 5 feljelentés érkezett 
összesen a két községre, ebből egy mező- erdő védelmi, három közoktatási törvényben 
meghatározott szabályok megsértése miatti, és egy önkormányzati rendelet megsértése 
miatti szabálysértés. Három esetben figyelmeztetéssel, két esetben pénzbírsággal 
végződött az ügy. 

 
 
  

Pénzügy-gazdálkodás: 
 
Jelen beszámolónak nem képezi tárgyát az önkormányzatok és intézmények gazdálkodása, ezért e 
területhez kapcsolódóan a nyertes és elutasított pályázatokról kívánok beszámolni.  
  
 
 
 
 
 

2011. évi pályázatok 
Kisbajcs Község Önkormányzata 

 

Pályázat megnevezése Pályázatot kiíró 
szervezet 

Bekerülési költség 
(A megvalósított 
beruházásoknál a 
tényleges bekerülési 
költség került 
feltüntetésre) 

Igényelt 
támogatás 

Elnyert 
támogatás 

Mozgó színpad és tároló 
helyiség kialakítása 

Szigetköz Moson-
Sík Leader Egyesület 

7.026.718,- Ft 5.635.375,- Ft 4.986.153 Ft 
megvalósítva, 

elszámolva 
2011-ben  

IKSZT Községház 
bővítése 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

51.986.430,- Ft 41.589.144,- Ft 40.397.965,- Ft 
az elnyert 

támogatás, 
részben 

megvalósítva 
2011-ben 

Csapadékvíz elvezetés 
Kisbajcs Községben 

NyDRFÜ 68.942.289,- Ft 58.600.946,- Ft 58.600.946,- Ft 
megvalósítva, 

elszámolva  
2011-ben 

Tanösvény kialakítása Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás 

10.500.000,- Ft 10.500.000,- Ft 8.929.740,- Ft 
megvalósítva, 

elszámolva 
2011-ben 

TIOP1.1.1-07/1 A 
kisbajcsi általános iskola 
és tagintézménye 
informatikai fejlesztése 

OKM Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 

9.200.000,- Ft 9.200.000,- Ft 9.200.000,- Ft 
megvalósítva, 

elszámolva 
2011-ben  

ÖNHIKI  Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

 7.000.000,- Ft 
 

3.460.000,- Ft 

Szociális tűzifa támogatás Belügyminisztérium  1.524.000,- Ft 1.524.000,- Ft 
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elszámolása 
folyamatban 

Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda 
fűtési rendszerének 
korszerűsítése 

Belügyminisztérium 4.109.285,- Ft 3.287.428,- Ft Nem nyert 

VIS MAIOR 
 

Belügyminisztérium 440.000,- Ft 308.000,- Ft Nem nyert 

Iskolatej Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

599.021,- Ft 599.021,- Ft Folyamatos 
igénylés 

 
 

2011. évi pályázatok 
Vének Község Önkormányzata 

 
Pályázat 
megnevezése 

Pályázatot kiíró  
szervezet 

Bekerülési 
költség  

Igényelt 
támogatás 

Elnyert támogatás 

RÉV pályázat 
Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

1.329.000,- Ft 1.063.000,- Ft 1.063.000,- Ft 
megvalósítás folyamatban 

ÖNHIKI 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

 1.025.000,- Ft 1.100.000,- Ft 

Szociális tűzifa 
támogatás 

Belügyminisztérium 
 762.000,- Ft 762.000,- Ft 

 felhasználva 457.200,- Ft 
elszámolása folyamatban 

VIS MAIOR Belügyminisztérium 
1.055.901,- Ft 739.130,- Ft 552.000,- Ft 

megvalósítás folyamatban 

 
A pályázatírással kapcsolatban megemlíteném, hogy az ÖNHIKI, Vis maior, Leader-es, 

iskolatej, rév és tűzifa pályázatokat, valamint a normatíva igényléssel kapcsolatos pályázatokat a 
körjegyzőség készíti el. A nagyobb pályázatokat pályázatíró állítja össze. Azonban egyre inkább 
jellemző, hogy magáért a pályázatírásért nem kérnek külön díjat, hanem úgynevezett 
projektmenedzseri teendőket kívánnak elvégezni nyertes pályázat esetén, amely összeg beépíthető 
a pályázat elszámolható költségei közé. A projektmenedzserrel történő rendszeres kapcsolattartás 
sem elhanyagolható feladatot jelent a körjegyzőség számára. 

Kisbajcs község pályázatainak számát befolyásolja az is, hogy gesztorságot lát el. Az iskolát, 
óvodát érintő pályázatokat mindig Kisbajcs nyújtja be. Illetve a kisbajcsi táblázatban jelentős még 
a központosított előirányzatokat érintő pályázatok száma is.  
 
Adóigazgatás: 

 
Kisbajcs: 

2011. évre vonatkozóan az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adója mértékét 
megemelte, 6.000 Ft-ról 8.000 Ft-ra nőtt. A helyi iparűzési adó mértéke továbbra is 1,3 %. A 
gépjárműadónál évente január 1. napjával valamelyest változik a kivetési állomány a mértékváltás, 
illetve tulajdonos változás miatt.  

 Kommunális adó terv.: 2.200 EFt, befolyt 2.053 EFt.  

 Helyi iparűzési adó terv.: 16.000 EFt, befolyt 15.551 EFt, visszautaltunk túlfizetést 
adózóknak 447 EFt-ot.  

 Gépjárműadó terv.:  9.000 EFt, befolyt 9.894 EFt.  

 Termőföld bérbeadás szja terv.: 10 EFt, befolyt 3 EFt.  
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Ezen kívül 209 EFt késedelmi pótlék, adók módjára behajtandó köztartozásból – helyszíni 
bírságból 63 EFt, közigazgatási bírságból (az önkormányzatot ebből a bevételből 30 % illeti meg) 
32,5 EFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. 

Az összes adóbevétel a 2011. évi (29.597 EFt) bevételhez képest csökkent: 27.805 EFt. 
Ennek egyik oka, hogy a helyi iparűzési adónál csökkent az adóerőképesség, néhány jelentős 
adózónak visszaesett az árbevétele az előző évihez képest. A helyi adótörvény módosítása miatt 
2011-re a távközlési cégekkel bővült az adóalanyok száma, akik még csak előleget fizettek ebben 
az időszakban. 2012-re a mobiltelefon szolgáltatókkal tovább bővül az adófizetésre kötelezettek 
köre.  
  
Vének: 
2011. évre az önkormányzat nem növelte a helyi adók mértékét. Magánszemélyek kommunális 
adója 10.000 Ft a zártkertes beépített ingatlanok után, a helyi iparűzési adó mértéke 1,2 %. A 
gépjárműadónál évente január 1. napjával szintén változik a kivetési állomány a mértékváltás, 
illetve tulajdonos változás miatt.  

 Kommunális adó terv.: 510 EFt befolyt 538 EFt,   

 Helyi iparűzési adó terv.: 260 EFt, befolyt 591 EFt,  

 Gépjárműadó terv.: 610 EFt befolyt, 681 EFt.  

 termőföld bérbeadás szja: 40 EFt  
Ezen kívül befolyt még 37 EFt késedelmi pótlék, adók módjára behajtandó köztartozásból 25 
EFt. 
Az összes adóbevétel alakulása: az előző éviekhez képest növekedett (2008. évben 1.136 EFt, 
2009. évben 1.828 EFt, 2010. évben 1.509 EFt) 2011. évre 1.912 EFt lett.  
A 2010. évben bevezetett idegenforgalmi adó bevezetése nem hozott említésre méltó bevételt. Az 
adóalanyok – a vendégéjszakát töltők igen nagy hányada a törvény erejénél fogva mentesül az adó 
megfizetése alól – 18 éven aluliak, őket kísérő tanárok, illetve akik az illetékességi területen 
munkavégzés céljából tartózkodnak.  
Az új adóalanyok megjelenésével emelkedett az iparűzési adó bevétel. Egyrészt a távközlési 
cégek, másrészt induló helyi vállalkozások adója a korábbi kis számú adózó miatt növekedést 
eredményezett.   

 
Talajterhelési díjjal kapcsolatban:  

Kisbajcson a csatornára rákötött ingatlanok aránya nagyon jó. Mindössze 4 magánszemély és 
1 cég volt 2011-ben, akik potenciális szennyvízkibocsátók, és nem kötöttek rá a hálózatra, nekik 
651 EFt talajterhelési díjat írtunk elő, ami be is folyt.  

Véneken 7 esetben írtunk elő talajterhelési díjfizetési kötelezettséget olyan magánszemélyek 
számára, akik a műszakilag rendelkezésre álló csatornára nem kötöttek rá, de 
szennyvízkibocsátók, és a helyi rendelet szerint sem mentesülnek a megfizetés alól. Két ingatlan 
után részletekben fizeti a tulajdonos a díjat, azonban a bevétel nagy része 2012-re realizálódik. 
Ezen két ingatlant időközben rá is kötötték a csatornára.  

 
 
Építésügy:  
 
2011. évi építés-igazgatási ügyiratokról:  

 

Ügyirat típus Kisbajcs Vének Összes 

Építési engedélyek 10 3 18 

Használatbavételi engedélyek 5 2 10 

Fennmaradási engedélyek 0 1 1 
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Szakhatósági állásfoglalások 14 0 17 

Bontás 2 0 2 

Egyéb ügyek 16 2 28 

Ügyintéző kijelölés 18 0 18 

Bejelentési ügyek 5 0 7 

Ellenőrzések 4 0 6 

Összesen: 74 8 107 

 
 

A kiadott döntések számát figyelembe véve Kisbajcs esetében növekedés állapítható meg 
(2010. évben hozott döntések száma: 63), Véneket illetően viszont nagymértékű csökkenés 
következett be (2010. évben hozott döntések száma: 20). Mint látható, a döntés nemcsak építési 
engedélyt, hanem bontási engedélyt, használatbavételi engedélyt, módosító, kijavító határozatot 
stb. jelent. Jellemző az ügyintéző kijelölések és szakhatósági állásfoglalások magas száma. 

Jelen táblázat a Körjegyzőséghez 2011-ben tartozó önkormányzatok illetékességi területére 
kiadott döntéseket tartalmazza. A beszámolóhoz külön mellékelem az egész társulásra vonatkozó 
2011. évi statisztikát, a hatósági ellenőrzésről készült statisztikát, valamint a győri kistérség építési 
hatóságai 2011. évben kiadott döntéseinek a számát. 
 
  

3.) A képviselő-testületek, a polgármesterek (bizottságok) és a képviselők 
munkáját segítő tevékenység: 

 

 Kisbajcs Község Képviselő-testülete 2011. év során 22 alkalommal ült össze, mely során 
141 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott. Polgármester átruházott hatáskörében 41 
határozatot hozott. 

 Vének Község Képviselő-testülete 2011. év során 19 alkalommal ült össze, mely során 92 
határozatot hozott és 15 rendeletet alkotott. Polgármester átruházott hatáskörben 14 
határozatot hozott. 

 Együttes képviselő-testületi ülés is többször összehívásra került, melyek száma fentebb 
írtakban szerepel. A számokat megbontva: Kisbajcs és Vének község 4 alkalommal, 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének 3 alkalommal, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének és 
Vámosszabadi község közös ügyeinek rendezése végett 5 alkalommal ült össze. 

 Mindkét község közmeghallgatás keretében beszámolt 2011. évi tevékenységéről és a 
következő évi elképzelésekről a falu lakosságának 2011 novemberében. 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a 
képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, 
de évente legalább hat ülést tart. Az ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének 
vagy a képviselő-testület bizottságának az indítványára. Képviselők, illetve bizottság által 
kezdeményezett ülés összehívására nem került sor 2011. évben. A testületek az Ügyrendi 
bizottságon kívül nem hoztak létre bizottságot. 

A testületi ülésre szóló meghívók előírás szerint kiküldésre kerültek, ahhoz előterjesztés az 
esetek többségében írásban is készült (pénzügyi beszámolók, rendelet-tervezetek, határozati 
javaslatok). A körjegyző minden testületi ülésen részt vett. 

A képviselő-testületi ülésekről a jegyzőkönyvek a törvényi előírás szerint elkészültek. A korábbi 
gyakorlattal ellentétben a négyes testületi ülésekről készült jegyzőkönyvet 2010. óta a kisbajcsi 
körjegyző készíti el. A jegyzőkönyvek nem csupán papír alapon kerülnek megküldésre a 
Kormányhivatal felé, hanem elektronikusan is a TERKA rendszeren, ezáltal a központi 
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önkormányzati nyilvántartásban is megtekinthetők a jegyzőkönyvek és a rendeletek. A beküldött 
jegyzőkönyvekkel, határozatokkal és rendeletekkel szemben törvényességi észrevételt a 
Kormányhivatal 2011. évben nem tett, telefonon sem jelezte, hogy a meghozott döntésekkel 
szemben törvényességi aggály merülne fel. 

A helyi rendeletekről és határozatokról nyilvántartást vezetünk, mely segítséget nyújt a 
feladatok végrehajtásában. Az elkészült jegyzőkönyveket év végén könyvkötészetbe visszük. 
Külön kerül bekötésre a nyílt, illetve zárt ülés. A nyílt jegyzőkönyvekből éves szinten két kötet 
készül. 
 
 

4.) A törvényességi követelmények betartása: 
 

Közigazgatási hatósági ügyben (igazgatás és adó) kiadott határozattal szemben fellebbezésre 2 
alkalommal került sor, a másodfokon eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a 
döntést mindkét esetben megváltoztatta. 
  A hatósági ügyintézés során az ügyek nagy többségében az azonnali ügyintézés a jellemző, 
ügyintézési idő túllépésének elkerülésére kiemelt figyelmet fordítunk. Különösen indokolt ez 
azért is, mert ha túlléptük az ügyintézési időt, akkor az ügyfél kérheti az eljárási illeték számára 
történő megtérítését. Minden ügyintéző igyekszik a hozzájuk forduló ügyfelek ügyeit 
lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint intézni. 

2011. évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
folytatott vizsgálatot a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyek (Kisbajcs, Vének) tárgyában. Az 
ellenőrzés a 2010. jan.1.-2011. szept. 15. között keletkezett, irattárba helyezett ügyekre terjedt ki.  
A bekért ügyiratok vizsgálatát követően - a Gyámhivatal előírásának megfelelően- egy esetben a 
határozat módosítására került sor. 

A belső ellenőrzést a GYTKT –val kötött szerződés alapján Unger Ferenc külső szakértő 
elvégezte mindkét önkormányzatnál az éves ellenőrzési terv szerint. Erről mindegyik testület saját 
ülésén a zárszámadás keretében kap beszámolót.  
 
 
 
 
 
5) Egyebek: 
  

2011. őszén a körjegyzőség dolgozói közreműködtek a népszámlálás lebonyolításában. A 
számlálóbiztosok és a felülvizsgáló, valamint a települési népszámlálási felelősként közreműködő 
körjegyző közötti együttműködés, tájékoztatás teljes körűnek volt mondható, azzal szemben 
kifogás egyik fél részéről sem merült fel. Az esetleges címproblémák, illetve adatlap kitöltésével 
kapcsolatos nehézségek kezelése rövid időn belül megtörtént. Meghiúsulások, megtagadások nem 
fordultak elő, jegyzői intézkedésre, szabálysértési eljárás indítására nem került sor. A 
pótösszeírásra 2 fő jelentkezett a Körjegyzőség hivatalában, ahol a hivatal ügyintézője 
kikérdezéssel vette fel az adatokat. A népszámlálás összeírási feladataira átvett pénzeszköz 
felhasználásáról (számlálóbiztosi díjak, dologi kiadások) történő elszámolás elfogadásra került. 

A 2011. évben megkezdett közigazgatási reform, az új önkormányzati törvény azóta 
elfogadott javaslata (közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a települési 
önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe 
választja el egymástól, és a települések lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt) arra 
ösztönözte a körjegyzőség községeit, hogy lépéseket tegyenek a közös hivatal megalakítása felé. A 
polgármesterekkel és jegyzőkkel, gazdálkodási előadóval folytatott többszöri megbeszélést 
követően végül 2011 novemberében a Képviselő-testületek elfogadták Kisbajcs- Nagybajcs-
Vének Községek Társulási Megállapodását és Alapító Okiratát. Ennek megfelelően 2011. 
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december 31-vel Nagybajcson az önálló Polgármesteri Hivatal megszűnt, 2012. január 1-től mint 
a körjegyzőség állandó kirendeltsége látja el a közszolgálati feladatokat,  1 fő aljegyző vezetésével. 

Mivel 2012. január 1-től az adóügyi feladatok ellátása a kibővült Körjegyzőségen belül 
történik, indokolttá vált a három település között létrejött adóügyi hatósági igazgatási társulás 
2011. december 31. napjával történő megszüntetése is. 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testületek! 
 
Kérem, hogy a beszámolót megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: 
 
 
Határozati javaslat: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

… /2012.(….) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012.(....) határozata 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2011. évi körjegyzőségi 

munkáról szóló beszámolót elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
 
 
Kisbajcs, 2012. április 19. 

  Tóthné Ács Ildikó  
        körjegyző 

 


