Előterjesztés

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-i ülésére.

Tárgy: Beszámoló a jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal munkájáról.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgármesteri Hivatal munkájáról legutóbb a jegyző 2006. április 25-i ülésen számolt be a
tisztelt Képviselő-testületnek.
A 2006. évi beszámoló óta az iktatott ügyiratok számánál minimális csökkenés tapasztalható.
Ugyanakkor viszont nem csökkentek a testületi munkával, az Önkormányzati feladatellátással
kapcsolatos feladataink. Az elmúlt két évben is több pályázatot írtunk, és az ehhez kapcsolódóan
több beruházást készítettünk elő és bonyolítottunk le, az előző évekhez viszonyítva nehezebb
gazdasági körülmények között működtünk.
Mindezen nehézségek ellenére úgy érzem, hogy a Polgármesteri Hivatallal szembeni
elvárásoknak - bár vannak hiányosságok és előfordulnak negatív vélemények - megfeleltünk.
A hivatal szerteágazó és sokrétű feladatai nem teszik lehetővé, hogy valamennyi feladatkörre
kitérjek a beszámolóban, ezért a következőkben csak a legfontosabb területeket, feladatokat
emelem ki.
Együttműködés a Képviselő-testülettel és a bizottságokkal
Ez a munka igen időigényes és többirányú, mindezt a hatósági ügyintézés mellett kell ellátniuk a
vezetőknek, dolgozóknak.
A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések előkészítését, koordinálását a 2007. júliusától a
jegyző végzi, előtte az aljegyző látta el ezt a feladatot. A bizottságok munkáját koordinátorként
az adott osztály vezetője segíti. Fontos feladatunk a képviselőkkel történő kapcsolattartás, a
képviselők munkájához szükséges tájékoztatás megadása, önkormányzati és államigazgatási
ügyekben való segítségnyújtás.
Úgy ítélem meg, hogy a hivatal által készített előterjesztések, elemzések, tájékoztatók elősegítik a
színvonalas képviselői munkát, annak ellenére, hogy időközönként egy-egy előterjesztés nem
kellőképpen előkészítetten kerül a képviselők elé.
A bizottság munkáját segítő osztályvezetők „koordinátorok” és a bizottsági tagok
munkakapcsolata az elmúlt időszakban jónak ítélhető.
Törekszünk arra, hogy az előterjesztések írásban kerüljenek a Képviselő-testület és a bizottságok
elé. Ritkán, de még most is előfordul szóbeli előterjesztés halaszthatatlan, illetve a szoros
határidőhöz kötött előterjesztések esetén. A szóbeli előterjesztésekhez igyekszünk –bár nem
minden esetben sikerül-a képviselőknek határozati javaslatot készíteni, amelyet a testületi ülés
előtt adunk át.
Az elmúlt időszakban a rendkívüli üléseket kivéve törekedtünk arra, hogy az SZMSZ-ben előírt
határidőben mind a Képviselő-testület, mind a bizottsági tagok a testületi előterjesztéseket időben
megkapják. Ezen a feladaton van még mit javítanunk.
Szeretném bevezetni, hogy a testület tagjai a bizottsági ülések meghívóit megkapják, így azok a
képviselők is részt tudnak venni a bizottsági ülésen, akik nem tagjai valamely bizottságnak, de a
tárgyalt napirend bizottsági vitáját figyelemmel szeretnék kísérni.
Február hónaptól bevezettük ( ugyan még nem megy zökkenőmentesen), hogy a meghívók mellé
a testületi anyagokat a honlapra feltesszük, így az érdeklődő állampolgárok az egyenes adásban
közvetített testületi ülésen elhangzottakat jobban tudják követni.
Gondot okoz mind a bizottsági tagoknak, mind a hivatalnak, hogy a bizottsági ülések időpontjai
között gyakoriak az átfedések. Ezek abból adódnak, hogy a bizottságoknak az elmúlt évek során
megszokott ülésnapjai alakultak ki, valamint abból, hogy egy-egy képviselő több bizottságnak is
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tagja. Az elkövetkező időben törekedni fogunk arra, hogy a bizottsági ülések időpontjait
lehetőség szerint elhatároljuk egymástól. A testületek működésével kapcsolatosan a nyilvánosság
elvének érvényesülését a testületi ülések KTV egyenes adásban történő sugárzása biztosítja.
A részletesebb lakossági tájékoztatás érdekében el kellene gondolkodnunk azon, hogy pl.
polgármesterrel, bizottsági elnökökkel készített interjú formájában tájékoztassuk a lakosságot a
nagyobb horderejű kérdésekről.
A testületi, illetve bizottsági ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelybe - a zárt ülést
kivéve - az állampolgárok a könyvtárban betekinthetnek. A jegyzőkönyvek - azok terjedelme,
valamint az azokat készítő ügyintéző egyéb feladatainak ellátása mellett – a testületi ülések
vonatkozásában minden esetben határidőben elkészülnek, a bizottsági ülésekről készült
jegyzőkönyvek elkészítési határidején van mit javítanunk.
A testületi ülések közvetítésénél problémaként jelentkezik, hogy a KTV közvetítés hangtechnikai
része nem megfelelő.
A beszámolási időszakban 46 testületi ülést és 119 bizottsági ülést készítettünk elő.
A Képviselő-testület elé került napirendek száma ez idő alatt összesen 501 volt, a bizottsági
üléseken 308 napirendet vitattak meg. A bizottságok a testületi anyagok jelentős részét
véleményezték - egyes napirendeket több, esetenként valamennyi bizottság.
Az elmúlt 2 évben sok jogszabályi változás történt - pl. a szociális törvény, az építési törvény, az
államháztartási törvény módosításai, valamint ezek végrehajtási rendeleteinél történt
módosítások, hogy csak néhányat emeljek ki.
A legjelentősebb változást hozó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL, törvény hozta a hivatal életében, amely 2005. november 1-jén
lépett hatályba. A törvény - közismert rövidítéssel: a Ket. - az addigi hatósági eljárási rendet
alapjaiban változtatta meg, az ügyfelet állítva a középpontba, a hatóság szolgáltatás jellegét
hangsúlyozva és jelentősen megnövelte az ügyintézőkre háruló terheket, növelve azok munkáját.
Az új eljárásjogi törvény gyakorlati alkalmazása esetenként még kívánni valót hagy maga után.

Együttműködés a Kisebbségi Önkormányzatokkal
2006-ben három - Cigány - Német - Ruszin - Kisebbségi Önkormányzat választására került sor. A
Cigány, a Német, illetve a Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal megfelelő partnerségi kapcsolat
alakult ki. A törvényben előírt véleményezési, egyetértési jogukat jogszerűen gyakorolják.
Gazdálkodásuk megfelelő. Programjaival a német kisebbségi önkormányzat színesítette a város
kulturális életét.
A Ruszin és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése a városban nem igazán jelenik meg.
A választást követően rendszeres kapcsolat alakult ki a kisebbségi önkormányzat elnökeivel, de
ez a kapcsolat nem mélyült el. Az adminisztrációs és tájékoztatási kötelezettségeiknek viszont
minden esetben eleget tesznek.

A kisebbségi önkormányzatok működési feltételei adottak. A rendezvényeiket az általános iskola
termeiben, tornatermeiben tarthatják.
A kisebbségi önkormányzatokkal a kapcsolatot az aljegyző asszony tartja, igényeik szerint vesz
részt a munkájukban.
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Gazdálkodás
A Polgármesteri Hivatal, mint a Képviselő-testület intézménye, speciális szerepet tölt be az
Önkormányzat gazdálkodásában, mivel saját intézményi gazdálkodása mellett előkészíti az
Önkormányzat egészének költségvetését, koordinálja, ellenőrzi annak végrehajtását, gondoskodik
az intézmények pénzellátásáról, végzi az önkormányzati adók kivetésével és beszedésével
kapcsolatos feladatokat.
Önkormányzatunk azon szerencsés önkormányzatok közé tartozik, ahol megteremthető a
pénzügyi egyensúly, a kötelezően és önként vállalt feladatok ellátása komoly, felelősségteljes
munka mellett valósul meg.
Számviteli és könyvviteli szempontból az önkormányzathoz tartoznak a részben önállóan
gazdálkodó intézményeink,nagyobb és naprakészebb rálátásunk van az intézmények
gazdálkodására, lehetőségünk nyílik az időbeli operatív beavatkozásra, pénzeszközeink
koncentrálására, a kifizetések ütemezésére.
Az önkormányzati gazdálkodás a jogszabályi előírások mellett az államháztartási törvény és
végrehajtási jogszabályai előírásainak megfelelően, valamint belső szabályzatok alapján történik.
A szabályzatok naprakészségét a könyvvizsgáló és a belső ellenőr meghatározott időközönként
áttekinti. A gyakori jogszabály-változások következtében, valamint az új szabályozási területek
bevezetése során esetenként a szabályzatok elkészítésében - de inkább azok tartalmában –
hiányosságokat állapítottak meg. Ezen hiányosságokat minden esetben kijavítottuk, korrigáltuk.
A beszámolási időszakra vonatkozó költségvetési adatok:
2006
Módosított
előirányzat
1 960 612

Teljesítés eFtban
1 709 904

Teljesítés %-ban

Bevétel

Eedeti
előirányzat
1 653 216

Kiadás

1 653 216

1 960 612

1 675 926

85,48%

Teljesítés eFtban
2 045 663

Teljesítés %-ban

Bevétel

Eedeti
előirányzat
1 808 038

2007
Módosított
előirányzat
2 128 958

Kiadás

1 808 038

2 128 958

1 884 737

88,53%

87,21%

96,09%

A költségvetési adatokból látható, hogy 2007-ben magasabb volt a bevételek illetve a kiadások
összege, mivel erre az évre esett pl. az Ipari Park csomópont kialakítása, Rákóczi utcai útépítés.
Az intézmények működési kiadásainál emelkedés tapasztalható, a polgármesteri hivatal működési
kiadásainál viszont csökkenés mutatható ki a 2007-es évben.
A dologi kiadások emelkedése mindkét évben a közüzemi díjak változásának következménye, a
szakfeladatokra nagyobb előirányzatokat kellett biztosítani.
A gazdálkodáshoz kapcsolódó munkavégzéshez kapcsolódóan elmondható, hogy a gazdasági
osztályon dolgozók egyéni leterheltsége 100 %-os. A pénzügyi-számviteli területről nyugdíjba
vonuló kolléganő álláshelyét nem töltöttük be, feladatát az itt maradó kollégák közt osztottuk fel.
Feladatellátásban többletfeladatot jelentett a három kisebbségi önkormányzat pénzügyi-számviteli
ügyintézési feladatainak ellátása. A közoktatási feladatellátás átszervezéséből adódóan, és a
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közigazgatási osztályról átvett lakbér és helyi támogatás pénzügyi-számviteli ügyintézési
feladatai is megjelentek. A bevezetett vizitdíj könyvelése adminisztrációs feladatok
emelkedésével járt. A feladat növekedés ellenére a feladatokat az osztály dolgozói határidőben el
tudják végezni.
Adózással kapcsolatos tevékenység
Önkormányzatunk adóbevétele az iparűzési adóból, a magánszemélyek, illetve a vállalkozók
kommunális adójából, építményadóból, gépjárműadóból és a talajterhelési díjból származik.
Ezen adónemek közül az iparűzési adóból származik az Önkormányzat legtöbb saját bevétele.
Adókivetések-hátralékok alakulása
Megnevezés
Építményadó
Kommunális adó
Iparűzési adó
Telekadó
Gépjármű adó
Talajterhelési díj

2006
Kivetés e Ft
Hátralék e Ft
115 297
3 303
8 879
1 407
171 903
8 162
2 471
42 536
8 286
290
4

Kivetés e Ft
123 406
8 991
231 560
49 844
676

2007
Hátralék e Ft
7 344
1 583
6 465
6 152
112

Az önkormányzati adók beszedéséről elmondható, hogy adóhátralékunk a kivetésekhez képest
nem kimagasló. A hátralékok illetve késedelmes befizetések az adóalanyok likviditási
problémáiból, valamint egyes esetekben a gazdasági társaságok pénzügyi ellehetetlenüléséből,
felszámolásából fakadhatnak.
A hátralékok behajtásánál igyekszünk valamennyi jogszabály biztosította lehetőséget kihasználni
(fizetési felszólítás, munkabérből történő letiltás kezdeményezése, azonnali beszedési megbízás
benyújtása).
A gépjármű adóhátralék esetében - tekintettel arra, hogy a hátralék zöme magánszemélyeknél
halmozódott fel - nem minden esetben vezetett eredményre a végrehajtásra irányuló hivatali
intézkedés. Nagyon nehéz felderíteni egy-egy hátralékos munkahelyét, és a forgalomból történő
kivonásnak sincs meg a gyakorlati visszatartó ereje, illetve az adóbefizetést ösztönző hatása.
Az adóhatósági tevékenységet végző ügyintézők feladata a helyszíni bírságok adók módjára
történő behajtása, aminek teljes összege az Önkormányzat bevételét növeli.
Az adóhatóság területén történt létszámleépítést a novemberi ülésén fogadta el a testület. A
feladatot ettől a döntéstől függetlenül az év nagyobb részében két fő látta el. Feladatellátásukat
nehezítette, hogy a gépjármű adóztatás 2007. évtől teljes egészében új alapokra helyeződött.
Problémák adódtak a központi adatszolgáltatótól származó késői és pontatlan adatszolgáltatás
miatt.
Az adós szerver meghibásodása miatti adatvesztés újrarögzítése is többletfeladattal járt. A jó
munkaszervezés bebizonyította, hogy az adóhatósági feladatot két fővel is el lehet látni.

Egészségügyi alap és szakellátás
Az egészségügyi ellátásunkról elmondható, hogy szinte teljes körű ellátást tud biztosítani a város
lakosságának. Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó irányítási, gazdasági feladatokat a
Polgármesteri Hivatalhoz közigazgatási illetve gazdasági osztályán dolgozó ügyintézők látják el.
Városunkban 2007. május 1-től Mentőállomás működik, melynek létrehozásában a polgármesteri
hivatal dolgozóinak nagy szerepe volt.
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Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jelenlegi kiemelt feladata a hivatal érintett dolgozóinak,
hogy járóbeteg szakellátásunk fejlesztésére és egyben az épület felújítására kiírt az Európai Únió
támogatásával megvalósítható pályázaton eredményesen szerepeljünk, mert sikeres pályázat
esetén 90%-os támogatással korszerű, minden igényt kielégítő egészségügyi ellátást
biztosíthatnánk a város és vonzáskörzete lakói számára, és jó munkakörülményeket tudnánk
biztosítani az egészségügyi dolgozóknak.
Rengeteg munkánkba került, de közel járunk a szinte megoldhatatlannak látszó egyközpontú
háziorvosi ügyeleti szolgálat kialakításához. Kistérségi feladatellátásban esztergomi telephellyel
működne a központi ügyeleti szolgálat mentő diszpécser irányításával. Nyergesújfalun két mentő
gépkocsi teljesít majd szolgálatot.
2008. április 15-től betöltésre került a közel két éve helyettesítéssel ellátott gyermek háziorvosi
álláshely.
Fejlesztések, beruházások, felújítások
A Hivatal településfejlesztési osztálya végzi az építésügyi, mezőgazdasági, környezetvédelmi,
közhasznú munkaügyi, közlekedési, útügyi, vízgazdálkodási, valamint a kiemelt építésügyi
hatósági feladatokat, itt történik a beruházások, felújítások bonyolítása, műszaki ellenőrzése,
valamint elszámolása.
A 2006 év legnagyobb és legfontosabb beruházása az Ipari Park közúti közlekedési csomópont
kialakítása volt, ami egyrészt lehetővé tette az ipari park közúti megközelítését, egyben elindíthatta az
ipari park betelepítését. E két dolog egyidőben következett be, hiszen 2006 februárjában a Magyar
Toyo Seat Kft. bejelentette betelepülési szándékát az Ipari Parkba. Az Ipari Park cím elnyerését
követően, 5 év után végre befektetőt sikerült találni, amely elindította az Ipari Park tényleges
működését. 2006 őszén el is kezdődött az építkezés, amit megelőzött még a rendezési terv
módosítása a beruházási területre. A bonyolult és hosszantartó egyeztetési folyamatot nem egészen 1
évre rá a Holcim betelepülése érdekében meg kellett ismételnünk. Az Ipari Parki csomóponti
beruházás 2007. januárjában lezárult. 2006-os évet tekintve az Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok
tekinthetők szerintem a legjelentősebbeknek. Az Ipari Parkkal kapcsolatos mindennemű teendőket
településünkön a Településfejlesztési Osztály végzi, külön apparátus vagy cég segítsége nélkül.
Ebben
az
évben
a
további
jelentősebb
beruházások
a
következők
voltak:
Ipari park vízi közmű kialakítás, szennyvízátemelő létesítés, Hullám utcai csapadékvíz elvezetés,
útburkolat felújítás, Felszabadulás tér és környéke útburkolat felújítási munkálatok, hulladéklerakó
rekultivációs terveinek elkészítése, partfal megerősítési munkálatok, csapadékvíz elvezető rendszer
kialakítása a Magyar Toyo Seat Kft. mögött.
Ezen kívül elvégeztük a Napsugár Óvoda, Íjászház, Teniszház tetőinek felújítását, folytattuk az
intézményi padlóburkolatok felújítását, folytattuk a lakossági térkő programunkat, lebonyolítottunk
egy 6 hónapos közmunkaprogramot.
2006-ban a következő pályázatokon nyertünk az alábbi étékben:
Arany János utca burkolat felújítás
Partfal helyreállítás vis maior
Hulladéklerakó rekultivációs tervezése
FMM BM ICSSZEM Közmunka pályázat

7.640.750,- Ft
14.568.000,- Ft
4.608.000,- Ft
8.110.000,- Ft

2006 további jelentős feladata a Holcim nagyberuházás előkészítése volt, 2006. szeptemberében
aláírásra került együttműködési megállapodás meghatározta a cég az Önkormányzat
együttműködésének alapjait. Elkezdődtek az ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos előkészítő, egyeztető
megbeszélések.
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Az építéshatósági munkakörben folyamatos személyi változások történtek, nem sikerült megtalálni
azt a munkatársat, aki ezt a feladatkört precízen, pontosan és megfelelő szakmai színvonalon ellátni
képes lett volna. Ennek ellenére nagyobb fennakadások nélkül működött az építéshatóság.
Évről évre szaporodnak a közbeszerzési eljárásaink, amelynek oka egyszerű: egyre több a beruházás
és fejlesztés, amelyeknek törvényes előkészítése megköveteli a közbeszerzési eljárások
lebonyolítását. 2006-ban távozott az osztályról az a kolléga, aki a közbeszerzésekkel kapcsolatos
feladatkört betöltötte, ezt követően külsős referens igénybevételével biztosítottuk az eljárások
szakszerű lebonyolítását. Az eljárásokkal kapcsolatos rengeteg dokumentálási feladat azonban az
osztály dolgozóira hárult.
2007-ben a legjelentősebb beruházásaink az útépítési projektek voltak. Elkészült a Rákóczi utca, a
bajóti úti 18 teleknél lévő út, valamint kiépült a Vadkörtefa utca. Ezek a feladatok részben a
közbeszerzési eljárások csúszása miatt, részben egyéb okokból az őszi időszakban teljesültek, ami
sajnos elég sok problémával járt. Ezekből okulva a nagyprojektjeink előkészítését a későbbiekben már
kora tavasszal meg kell kezdenünk.
További projektek, feladatok 2007-ben: közvilágítási hálózat bővítése, Bóbita óvoda vizesblokk
felújítás, városi parkoló kialakítások, felújítások, gyógyszertár, orvosi ügyelet lépcső és parkoló
felújítás.
Folytatódott a Holcim nagyberuházás előkészítése, lebonyolítottuk a
ingatlanvásárlásokkal
kapcsolatos közbeszerzési eljárást, további együttműködési megállapodást kötöttünk a céggel.
2007-ben jelentek meg a regionális és ágazati operatív programok, amelyek közül több olyan kiírás is
volt, amelyet Nyergesújfalunak kötelező kihasználnia. Elkezdődtek az előkészítő munkák, tervezések.
Az első, operatív programokban elért eredményünk a belterületi utak felújítására kiírt pályázaton
elnyert több mint 100.000.000,- Ft, amelyet a Jókai utca felújítására nyertünk. Hasonló nagyságrendű
pályázatot készítettünk elő 2007. év végén. A Kernstok Károly Általános Iskola teljes felújítására
pályáztunk, összesen bruttó 283.000.000,- Ft teljes projektköltséggel.
Tát településsel közösen nyertünk a Nyergesújfalu és Tát közötti kerékpárút kialakítására mintegy
180.000.000,- Ft-ot, amelynek felhasználása 2008-ban történik meg.
2007-ben a következő pályázatokon nyertünk az alábbi értékben:
Esze Tamás utcai parkoló felújítás
Nyergesújfalu-Tát közötti kerékpárút kiépítés
Jókai utca felújítása
Templom melletti gyalogátkelő

4.045.777,- Ft
184.814.000,- Ft
100.053.542,- Ft
15.000.000,- Ft

2007-ben igen sok személyi változás érintette az osztályt, ami óhatatlanul problémákat generált.
Ennek érződött hatása gyakran érződött, annak ellenére, hogy létszámban és szakmailag is erősödött a
településfejlesztési osztály. A fejlesztési, beruházási feladatokban történő segítségnyújtás,
tehermentesítés érdekében 2007 áprilisában új kolléga érkezett. 2007 novemberében az építéshatósági
munkakör megnyugtatóan rendeződött az új kolléganő munkába állásával.
A városüzemeltetési feladatok ellátásában is voltak személyi problémák. A gépkocsivezető tartós
megbetegedése majd későbbi nyugdíjazása miatt a feladatok átszervezésre volt szükség. A
helyettesítések egyre nehezebbé váltak, a beteg kollégánk munkavégzésének hiányát a
városüzemeltetési feladatoknál nagyon éreztük.
A közmunka szervezése a településfejlesztési osztály irányításával, részben pedig ellenőrzésével
valósult meg. A közmunkában részt vevők közvetlen irányítási feladatait a Polgármesteri
Hivatalban egy fő látja el. Lehetőség szerint közmunka programokban végezzük el a településfenntartási, parkfenntartási, és egyéb kommunális feladatokat.
Bel és külterületi útjainkkal kapcsolatos feladataink közé tartozik -a teljesség igénye nélkül- az
útellenőr munkájának folyamatos ellenőrzése, napi kapcsolattartás, azonnali balesetveszélyes munkák
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megrendelése, számláinak ellenőrzése, forgalomszabályozásokban történő részvétel,lakossági
észrevételek,bejelentések kivizsgálása, azokkal kapcsolatos szükséges intézkedések
megtétele,külterületi utak bejárása, zúzottköves javíttatása, kerékpárutak folyamatos ellenőrzése,
felújítása, új kerékpárutak teljes építésének bonyolítása a tervezéstől, közbeszerzéstől a
kivitelezéssel bezárólag. Útfelújítások terveztetése, pályázatok figyelése, pályázatok készítése,elnyert
pályázati útfelújítások közbeszerzési eljárásának , teljes bonyolításának ügyintézése. , számlák
ellenőrzése, pályázati ellenőrzések, támogatási, vállalkozási szerződések előkészítése, folyamatos
ügyintézése.
Környezetvédelem
A város szennyvízhálózatának teljes körű kiépítésének köszönhetően lakások 98 %-ban a
csatornahálózatra kötöttek. A város egész területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek kerültek
kialakításra, a hulladékgazdálkodási rendszer keretében 6 új gyűjtősziget kialakítására kerül sor.
Elkövetkező feladataink közé tartozik, az eternit telepi korszerűtlen szennyvíztisztító kiváltása, és
a eterniti szennyvízhálózat rekonstrukciója, ehhez szükséges pályázati előkészítő feladatainkat
elvégeztük.
A hulladéklerakó rekultivációjához kapcsolódó feladatokat elvégeztük, a pályázat szakmai
bírálata jelenleg is folyik.
Környezeti állapotunk javítása érdekében rendeletet készítettünk a szennyvízhálózatra rá nem
kötött ingatlanok vonatkozásában talajterhelési díj fizetésére.
Folyamatosan végezzük a szúnyogirtást a város területén, a légi szúnyogirtás mellett földi
irtással is.
Vagyongazdálkodás
Az Önkormányzatok önállóságának és működésének alapvetó feltétele, hogy feladataik
ellátásához szükséges vagyonnal rendelkezzenek. A vagyont azonban megfelelően kell kezelni,
hasznosítani, üzemeltetni. Az Önkormányzat vagyonának hasznosítására, értékesítésére
vonatkozóan rendeletet alkottunk, a vagyontárgyak vonatkozásában pontos, naprakész
nyilvántartással rendelkezünk.
A hivatal készíti elő a lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos döntéseket, az egyéb nem
intézményhez tartozó önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával összefüggő
tennivalókat. Hivatalon belül bonyolítottuk és bonyolítjuk az Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és egyéb ingatlanok értékesítését. A részletekben történő eladásnál számítógépes
analítikus nyilvántartást vezetünk a fennálló hátralékokról.
A lejárt határidejű – lakáseladási törlesztőrészlet, valamint helyi támogatásként biztosított
kölcsönnél fennálló hátralékoknál behajtásánál gondot okoz, hogy sok esetben a hátralékosok
önhibájukon kívül nem tudnak eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek. Hiába folytatjuk le a
szükséges eljárásokat, a hátralékok behajtására nincs lehetőség. Természetesen az eredeti összeg
erejéig jelzálogjog van bejegyeztetve az ingatlanra, ami biztosítékul szolgál arra, hogy az ingatlan
esetleges értékesítésekor a hátralék összege behajtható legyen.
Az elmúlt években általánossá vált, hogy mind a bérlakásokat, mind pedig a nem lakás céljára
szolgáló helyiségeket és földterületeket pályáztatás útján hasznosítjuk.
Elidegeníthető lakásaink száma - a korábbi megvásárlások következtében - évről-évre csökken.
Az egyéb ingatlanok elidegenítésének (beépítetlen telek, zártkert, egyéb forgalomképes
önkormányzati ingatlan) előkészítését a településfejlesztési osztály végzi.
Az Önkormányzat lakásgazdálkodásáról évente beszámoló készül a képviselő-testület részére.

7

Szociálpolitika, gyámügyi igazgatás
A szociális ügyek két nagy csoportba tartoznak, az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekre,
melyekben a döntési jogkör a Polgármesteré, illetve a Egészségügyi és Népjóléti Bizottságé,
valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekre.
Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ügyekre a szociális törvény, valamint a helyi
rendeletünk rendelkezései vonatkoznak.
A legtöbb gondot az elmúlt két évben előfordult többszöri jogszabály változás okozza. Még
épphogy elsajátítja, megtanulja alkalmazni az ügyintéző a módosított jogszabályt, ismét
módosítják. Sajnos olyan is előfordult, hogy a kiadott jogszabály nem egyértelmű, hiányosan
szabályoz, a végrehajtási rendeletek nem időben készülnek el.
A szociális ügyeknél a többi területhez viszonyítva magasabb az ügyiratszám és az
ügyfélforgalom, amely összefüggésben van a lakosság korösszetételével, a munkanélküliséggel és
az alacsony jövedelmekkel. A hozott határozatok számához ( 1675) viszonyítva elenyésző (4) a
fellebbezések száma. Örvendetes, hogy az ügyiratforgalom és ezzel párhuzamosan a határozatok
száma a 2007-es évben 269-el csökkent, amely remélhetőleg a lakosság szociális helyzetének
javulására vezethető vissza.
A támogatottak köre folyamatosan változik, a rászorultsági alap ( munkanélküli, nagycsaládos,
alacsony jövedelem, stb) azonban nem.
Az Önkormányzat törvényes keretek között minden nyújtható segítséget megad a látókörébe
került rászorultaknak.
Továbbra is hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a szociális ügyekben hozzánk fordulók, a valóban
rászorult emberek ügyeit megfelelő empátiával, kellő szociális érzékenységgel intézzük, és olyan
segítséget nyújtsunk, amire valóban szükségük van.
A Ket. bevezetésével járó többletfeladatok betartása (értesítési kötelezettség az eljárás
megindulásáról, a szoros határidők, hiánypótlások, beszerzendő iratok stb.) az osztályra
tömegével érkező kérelmek esetében nem könnyű. Ehhez még hozzájárul a szociális törvény
előbb említett folyamatos változása, illetve a meglévő ellátási formák teljes átalakítása,
újraszabályozása.
2006-ban a rendszeres szociális segélyt családi típusú segélyezés váltotta fel. A segély összege
továbbra is a család létszámától és összes jövedelmétől függ, de az új fogalomként belépő
fogyasztási egység és a fenti két mutató alapján egyénenként kell kiszámítani a szociális segély
összegét. Korábban ez a feladat egyszerűbb volt, mert a jogszabály konkrétan meghatározta a
megállapítandó segély összegét.
Ugyancsak 2006-ban lépett hatályba a közgyógyellátásnál az a jogszabályi változás, mely szerint
segélykeret megállapítására kerül sor a rászorultak részére és a jogszabály által engedélyezett
gyógyszerekből csak ezen keret terhére kaphat támogatást a kérelmező.
2005-ben lépett be új támogatási formaként a nyugdíjasok távhő-támogatása, amely 2006-ban
tovább módosult, úgy, hogy 2007-től a Magyar Államkincstárhoz került az elbírálás és a
folyósítás is.
2006. január 1-től megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, helyébe a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény lépett. Ennek lényege, hogy a rászorult gyermekek kedvezményes
étkeztetésben és ingyenes tankönyv ellátásban, valamint egyéb ( pl. felzárkóztatási programban
való részvétel, alapfokú művészeti oktatás térítésmentesen, kollégiumi ellátás, tehetséggondozás)
támogatásra jogosultak. Ezen új ellátási forma bevezetésével a munka nem csökkent, sőt a
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korábban rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülő családok most eseti támogatás iránti
kérelmet nyújtanak be. A korábbi egyszeri pénzbeli támogatás megállapítása jegyzői hatáskörbe
került azzal, hogy 2006-tól évente kétszer júliusban és novemberben kapnak anyagi támogatást a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, melynek összege gyermekenként 5.500
Ft gyermekenként.
A jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátásáról a Képviselő-testület évente a május
havi ülésen átfogó értékelést tárgyal, ezért azt a jelen beszámolóban nem kívánom részletezni.
A Gyámhivatal is a Polgármesteri Hivatalon belül működik, ám speciális helyzetű, hiszen
munkáltató szempontból az ott dolgozók a jegyzőhöz tartoznak, de munkájuk szakmai
felügyeletét a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
látja el. A Gyámhivatal illetékességi területe Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót települések.
Igazgatási feladatok
A 2000-től működő okmányirodánk a vállalkozási igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésen
kívül a feladatellátását országos hatáskörben végzi.
Körzetközponti feladatként ellátja Süttő, Lábatlan, Bajót településekre vonatkoztatva a
lakcímbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézést. Ide tartozik az útlevél ügyintézés, a parkolási
engedélyek készítése, elektronikus ügyfélkapu, a PC alapanyagú személyazonosító igazolványok
kiállítása, a vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés, vezetéstől eltiltás, a kötelező
felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyintézés, a PÁV vizsgálat bejegyzése a megkülönböztetett
járművek vezetői tekintetében. Minden forgalmi engedélyben történő változást az okmányiroda
eszközöl. A gépjármű kereskedők megnövekedett száma miatt az új forgalomba helyezések
száma is jelentősen nőtt.
2005. márciusától a korábbi okmánybélyeg helyett az okmányirodai ügyintézés során készpénzátutalási megbízáson kell az illetéket leróni. Ez mind a hivatal, mind az ügyfelek részére
kedvezőtlen, mivel megszakítja az ügyintézés menetét és az ügyfélnek a Postán kell befizetnie a
csekket. 2008. második központilag félévétől tervezik pos-terminálok telepítését, így lehetőség
nyílik bankkártyával történő fizetésre is.
Az anyakönyvvezető 2008.áprilisától kapcsolódott be az okmányirodai munkavégzés
rendszerébe, segítségével gyorsabb az ügyintézés.
Az okmányirodában a hivatalon belüli (a gyámügy, szociálpolitikai osztály, illetve a műszaki
osztály felé történő) adatszolgáltatás és az azzal összefüggő adminisztráció is növekedett.
Az okmányiroda munkájával kapcsolatosan el kell mondanom, hogy az iktatott ügyiratok közel
50%-a az okmányirodai ügyintézéshez kapcsolódik. 2006-ban az éves ügyintézéseik száma
14.098 volt, 2007-ben 15.512. Az okmányiroda dolgozói leterheltségük ellenére magas
színvonalon végzik munkájukat.
Jelentős előrelépést jelentett az okmányirodai ügyintézésnél az internetes ügyfél bejelentkezés
bevezetése, amelynek segítségével az ügyfelek konkrét időpontot kapnak ügyeik intézéséhez.
Ugyanez vonatkozik a telefonon történő megkeresésre a vidékről, vagy akár helyből ily módon
bejelentkező ügyfelekre is. Ezzel dinamikusabbá vált az ügyintézés, lényegesen csökkent a
várakozási idő.
Az anyakönyvi igazgatás területén a feladatellátás biztosított, helyettesítés maximálisan
megoldott; több ügyintéző rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával.
Igazgatási tevékenységhez tartozó az üzletek működésével és a belkereskedelmi tevékenységgel
kapcsolatos ügyek, kereskedelmi egységek ellenőrzése, fogyasztóvédelmi ügyek,
telepengedélyezési eljárások lebonyolítása folyamatosan történik.
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Az igazgatási feladatokhoz tartozik az ügyiratok iktatása, irattározása, melyet egy fő lát el. A két
kézbesítő továbbítja a helyben lakó ügyfelek részére a postai küldeményeket
Oktatás, közművelődés
A közoktatásról szóló törvény módosításához kapcsolódóan elvégeztük a feladatokat,
Önkormányzati Minőségirányítási Programot készítettünk a nevelési-oktatási intézmények
vonatkozásában, új szempontok alapján átdolgoztuk valamennyi intézmény alapító okiratát.
Az intézmények szintén módosították szervezeti és működési szabályzatukat, házirendjüket és új
dokumentumokat, Intézményi Minőségirányítási Programot és Intézményi Esélyegyenlőségi
tervet készítettek, melyek ellenőrzését, jóváhagyásra való előkészítését a megadott határidőre el
kellett végeznünk.
A nevelési oktatási intézményekre vonatkozó komplex átvilágítás megtörtént,eredményét a
márciusi testületi ülésen fogadott el a tisztelt Képviselő-testület.
Az oktatásirányítás területén a rendszeres feladatok mellett legfontosabb a hatékony, gazdaságos,
a törvényi előírásoknak megfelelő oktatási struktúra kialakítása. Ennek érdekében - figyelemmel
a gyermeklétszám csökkenésére, valamint a gazdaságosabb működtetésre – 2005 -ben
összevontuk az általános iskolát, megtartva valamennyi iskola épületét. 2006-ban
önkormányzatunk valamint Bajót önkormányzata létrehozták az Intézményfenntartói Társulást,
így a Kernstok Károly Általános Iskola tagintézménnyel bővült..
2004-ben összevontuk az Eternit és a Napsugár Óvodát, 2007-től a bajóti óvoda a Bóbita
Óvodánk tagintézményeként működik.
Rendszeresen figyelemmel kísérjük a tankötelessé vált gyermekek kötelező óvodai nevelésbe
illetve iskolai oktatásban való részvételét,
A Pedagógiai Szakszolgálat ellátja a nevelési tanácsadást, logopédiai fejlesztést és a sajátos
nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatokat. Munkájuk révén egyre több gyermek
felzárkóztatása vált lehetségessé.
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár élén történt változás várhatóan kedvező hatást
eredményez a város kulturális életében.
A városi rendezvények, ünnepségek szervezésében továbbra is döntő szerepet vállalunk. Ezen
tevékenységünk túlterjeszkedik más polgármesteri hivatalok hasonló munkáján, mert hivatalunk
az átlagosnál jóval több rendezvény szervezését, lebonyolítását is felvállalja.
A hivatal és pályázattal kötelezett időtartam alatt az Orpheus csoport segítette a civil
szervezetek munkáját. A segítségnyújtás nem csak a pályázatok írásához, benyújtásához történt,
hanem gyakran elláttuk a civil szervezetek adminisztrációs feladatait, ami nem polgármesteri
hivatal által ellátandó feladatkör. Mindezeket az önkormányzati titkár végezte, gyakran
előfordult, hogy az oktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok elvégzése ezért háttérbe
szorult.
Egyéb feladatok
A polgármesteri hivatal és intézményeinél a belső ellenőrzési feladatokat megbízási szerződéssel
végzi a belső ellenőr. Munkáját a Képviselő-testület által elfogadott munkaterv szerint végzi és
arról a testület beszámoló útján értesül. A munkaterven felül adott ügyek és munkafolyamatok
szúrópróba-szerű vizsgálatát is elvégzi.
A hivatal számítástechnikai feladatainak ellátása, a számítógéppark működésének biztosítása
2007 szeptemberétől nem főállású informatikus alkalmazásával történik.
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Ügyirat- és ügyfélforgalom, érdemi ügyintézés
Ügyiratforgalmi adatok a 2006. és 2007. évben
Megnevezés
Iktatott ügyiratok száma
Alszámra iktatott ügyiratok száma
Összesen iktatott ügyiratok száma
Határozatok száma
Kijavított, kicserélt, kiegészített döntések a
Megtámadott határozatok száma
Elsőfokú döntés elleni jogorvoslatok száma
II. fok helyben hagyta
II. fok megváltoztatta
II. fok megsemmisítette és új eljárásra
kötelezett
II. fok módosította

2006
9.917
22.590
32.507
8.091
3
13
10
5
1
3

2007
8.366
24.025
32.391
7.806
0
9
4
5
0
4

1

0

Ügyiratforgalmi adatainkból látható, hogy az iktatott ügyirataink száma évről évre csekély
ingadozást mutat. Meghozott döntéseikhez viszonyítva elenyésző a megtámadott határozatok
száma.
A hivatal ügyfélforgalmának számszerű mérése nem történt meg. Tapasztalati adatok alapján
valószínűsíthető, hogy egy év során a Polgármesteri Hivatalnál az ügyiratforgalomhoz hasonló
számú ügyfél jelenik meg. Természetesen vannak kampányfeladatok és időszakok, amelyek
jelentősen növelik ezt a számot (választások, ünnepek előtti segélykérelmek, határidőre beadandó
kérelmek).
Az okmányiroda ügyfélforgalma nagy, ezért is vezettük be a két irodában két-két
munkaállomáson történő ügyintézést.
Hivatalunk ügyfélfogadás rendjét az SZMSZ szabályozza, így hétfőn délután, szerdán egész nap
és pénteken délelőtt van ügyfélfogadás.
A nagy ügyfélforgalom ellenére viszonylag kevés panasz érkezik az ügyintézők és vezetők
munkájára. Az ügyfél elégedettség mérést egy alkalommal végeztünk, sajnos az város
lakosságától nagyon kevés 60 db kérdőív érkezett vissza. A visszaérkezett kérdőívek alapján a
kitöltők 92%-a elégedett volt az ügyintézők munkájával, 88 %-a a hivatalt összességében pozitív
minősítéssel jellemezte. Ebből is megállapítható, hogy az ügyfélfogadás színvonala, az
ügyfelekkel valá bánásmódunk jó, de ennek ellenére törekednünk kell az ügyfelek még jobb
kiszolgálására.
Tapasztalataink szerint panasz inkább az ügyfélre nézve kedvezőtlen - ám de jogszerű - határozat
kapcsán merül fel, mert az ügyfelek egy része a jogszabályi korlátot, vagy tiltást az ügyintézőre
vetíti ki.
Nagyon fontosnak tartjuk éppen ezért a sokrétű, minél teljesebb körű tájékoztatást. A több embert
érintő ügyben továbbra is élni kell, kellene a NYTV Képújsága és a Hírmondó, és a Honlap adta
lehetőséggel, nagyobb horderejű ügyekben esetenként a szórólapon történő tájékoztatás és
információadás formáival.
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Személyi és munka feltételek
Hivatalunk alkalmazottai azon szerencsés munkavállalók közé tartoznak, akik elmondhatják,
hogy kitűnő munkakörülmények között dolgozhatnak.
Önállóan egyszemélyes irodában, indokolt esetben egymáshoz kapcsolódó munkakörök esetén
ketten vannak egy irodában. Az ügyintézés tárgyi feltételei adottak, mindenki számítógépen
dolgozik, fénymásoló, az osztályokon megtalálható.
Számítógépes parkunkat folyamatosa korszerűsítjük. Mindenki számára elérhető a jogtár, az
internet, minden dolgozó e-mail címmel rendelkezik.
Az elérhetőség miatt hivatali használatra 20 db mobiltelefont biztosítottunk a dolgozóknak.
Az elmúlt hetekben megtörtént a városháza tisztasági festése, az irodákban a falakat a
komfortérzés javítása érdekében színesre festettük. Igazi komfortérzést a nyári időszakban a
klíma jelentene.
Kialakításra került, és rövidesen beüzemelhető lesz a kártyás beléptető rendszer, mellyel nyomon
követhető a munkaidő kezdetének, végének, illetve az ebédidő betartása. Ez ugyan nem
általánosítható és nem minden dolgozót érint, de különösen oda kell figyelni, mert az
állampolgárok ezen helyzetekből negatív következtetést vonnak le a hivatalra nézve.
A Polgármesteri Hivatal létszáma 2006-2008 között az alábbiak szerint alakult:
2006-ban 45 fő, 2007-ben 43 fő, 2008-ban 39 fő.
A munkakörök átszervezése, az ellátandó feladatok újraosztása lehetővé tette, hogy alacsonyabb
létszámmal végezzük munkánkat.
Az elmúlt években nőtt a felsőfokú végzettségűek száma, jelenleg a köztisztviselők 38 %-a
felsőfokú végzettségű, 41 %-a pedig középfokú végzettséggel rendelkezik.
A vezetői munkakört betöltő dolgozók megfelelő iskolai végzettséggel, szakmai gyakorlattal és
rátermettséggel rendelkeznek..
Jelenleg két dolgozónak van a hivatallal tanulmányi szerződése, mert a hivatalnak távlatokban
szüksége van a szakemberpótlásra..
A hivatal vezetői és dolgozói rendszeresen részt vesznek a Komárom-Esztergom Megyei
Közigazgatási Hivatal és egyéb külső szervek által szervezett továbbképzéseken. Jelenleg a
dolgozók 36 %-a rendelkezik 7 modulos ECDL Start számítógépes végzettséggel, a többi
köztisztviselő 2008-ban vesz rész tanfolyamon.
Többen vettek részt távoktatású alapfokú nyelvi képzésben angol és német nyelvből. Mindkét
tanfolyam munkaidőn túli képzés volt.
A továbbképzéseknél problémaként jelentkezett, hogy a továbbképzéseket ügyfélfogadási
napokon tartották, ezért az elkövetkező időben lehetőség szerint saját szervezésben a városházán
szeretnénk megoldani a továbbképzéseket.
Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselői jogviszony egy különleges jogviszony, amelyben munkavégzéssel
szükségszerűen együtt járó kötelezettségeken felül mindkét felet többletkötelezettségek terhelik.
Az elmúlt időszakban nem minden köztisztviselő tudta elfogadni a fent említett elveket.
Többek között ezért is vált szükségessé, hogy azoktól a köztisztviselőktől, akik az elvárásoknak
nem tudtak megfelelni –legnagyobb sajnálatunk mellett- meg kellett válnunk.
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Az apparátusi értekezleteken következetesen ugyanazokat az elvárásokat fogalmaztam meg a
dolgozók felé.
• A köztisztviselők a munkavégzésükhöz szükséges naprakész szakmai ismeretekkel
rendelkezzenek.
• Erősíteni kell a felelősségvállalást az elvégzett munkáért, munkájukat alapvetően
meghatározó szabályrendszer betartásával végezzék el.
• Fokozott figyelmet kell fordítani a pontosságra, határidőben történő munkavégzésre,
hivatali feladataikat gyorsan, hatékonyan, megfelelő színvonalon lássák el.
• Több figyelmet fordítsanak az ellenőrzésre, az illetékes ügyintézőnek többet kell a
helyszíneken a városban tartózkodnia.
• Tudomásul kell venni, hogy az állampolgárok részéről nagy az elvárás, és ennek meg kell
felelni.
• Ügyfélbarát, szolgáltató jellegű ügyintézést kell megvalósítani.
A hivatal dolgozói kisebb zökkenőkkel, de az elvárásoknak megfelelően végzik a munkájukat.
Minden igyekezetem ellenére nem sikerült megvalósítani, hogy minden köztisztviselő
megközelítőleg az egyenlő leterheltség mellett dolgozzon.
Tudom, hogy az egyes osztályok munkája nagyban eltér egymástól, teljesen más jellegű, de
ennek ellenére törekszem az egyenlő leterheltség megvalósítására.
Az elkövetkező időben az osztályvezetők munkájának átalakítását tervezem.
Leterheltségem mellett nem jut időn az egyes munkaterületeken megfelelő számú ellenőrzés
lefolytatására, a visszaellenőrzésekre.
Sajnos a mai napig nem megoldott a jegyző és az aljegyző munkamegosztásának kérdése.
Jegyzőként olyan feladatokat is el kell látnom,amelyeket más jegyzőnek nem. Az aljegyző
asszony jogász végzettségű, ennek ellenére nem végez a végzettségének megfelelő munkát.
A munkaköri leírását sem sikerült a végzettségének megfelelő munkaterületekkel megtölteni, az
elkészített munkaköri leírásának átvételét írásban megtagadta.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgármesteri Hivatal életében az elmúlt két év nem volt zökkenőmentes. Az eltelt időszak,
alatt kisebb-nagyobb hibákat is vétettünk, de mindig az Önkormányzat érdeke és a lakosság
ügyeinek szakszerű intézése határozta meg a munkánkat.
Hivatalvezetőként úgy érzem, hogy az apparátus alkalmas a szerteágazó, bonyolult
államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátására; igyekszünk a testület és a lakosság
elvárásainak megfelelni. A jövőben még jobban a hivatal szolgáltató jellegét kívánom biztosítani.
A Polgármesteri Hivatal funkciójából eredően a lakossági elvárások és kritikák, valamint a
jogszabályi lehetőségek ütközésének színtere. Köztisztviselőként ezek megoldásában való
közreműködést fel kell vállalni, erre tettünk esküt valamennyien. Munkánk végzése során ezért
mindig a közérdeket kell figyelembe vennünk és a jobb, kulturáltabb ügyintézésre kell
törekednünk.
Nyergesújfalu, 2008. április 14.
Adolf Józsefné
jegyző
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Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Fogadja el a jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló
beszámolót.
2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a tegye meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók egyenlő
leterheltségének megvalósítására.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
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