2. NAPIREND:

Ügyiratszám: BSZ/89 /2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. január 22-i nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:

Beszámoló a Zánkai Közös
tevékenységéről
dr. Rozgonyi Viktória jegyző
dr. Rozgonyi Viktória jegyző

Önkormányzati

Hivatal

2018.
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés
f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a hivatal tevékenységéről a képviselő-testületnek.
Ezen jogszabályhely értelmében a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) 2018. évi tevékenységéről az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet:
A Hivatal nyolc település (Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Monoszló, Szentantalfa,
Szentjakabfa, Óbudavár, Tagyon és Zánka) igazgatási és működtetési feladatait látja el. A
Hivatal zánkai székhellyel működik és két kirendeltséget tart fenn, Szentantalfán és
Balatonszepezden.
Zánkán a Hivatal dolgozói hétfőn és szerdán 8:00 – 11:00 és 13:00 – 15:00 óra között,
pénteken 8:00-tól 12:00 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Kedden és csütörtökön
nincs ügyfélfogadás, ilyenkor lehet a háttérmunkát elvégezni.
A szentantalfai kirendeltségen is szabályozott ügyfélfogadási idő van, de ettől függetlenül az
ügyfelek a hét minden napján, a legkülönbözőbb időpontokban keresik fel a kirendeltséget.
Balatonszepezden hétfőn 8.00-11.00 óra, szerdán 13.00-16.00 óra és pénteken 8.00-11.00
óra között van ügyfélfogadás.
A teljesség igénye nélkül a Hivatal a következő feladatokat végzi: a képviselő-testületek,
valamint a nemzetiségi önkormányzatok és társulások működésének biztosítása, anyakönyvi
ügyintézés, birtokvédelmi és vadkárral kapcsolatos eljárások, hagyatéki eljárás, üzletek
működési engedélye, telepengedély, adóigazgatás és végrehajtás, közterület foglalási
engedélyek, a települések üzemeltetése, intézményi kapcsolattartás, települési támogatás,
tanulmányi támogatás, Bursa Hungarica, hirdetmények közzététele, pályázatok figyelése,
elkészítése, elszámolása.
A német nemzetiségi önkormányzat ügyeinek intézése, testületi üléseinek,
közmeghallgatásainak, költségvetésének előkészítése is a Hivatal munkaszervezete keretein
belül történik. Összesen 4 német nemzetiségi önkormányzat működik: Zánkán, Tagyonban,
Szentjakabfán és Balatoncsicsón.
A társulások esetében a tanácsülésekhez kapcsolódó munkaszervezeti és jegyzőkönyvezési
feladatokat is a Hivatal látja el. 2018-ban az alábbi társulások munkáját készítette elő:
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás (Zánka)
Oktatási Intézményfenntartó Társulás (Zánka)

Óvodafenntartó Társulás (Szentantalfa)
Nivegy-völgyi Szennyvíz Társulás (Balatoncsicsó)
A testületi, valamint a társulási tanácsi ülésekről készült jegyzőkönyveket a Hivatal készíti el
és küldi meg elektronikus úton a Veszprém Megyei Kormányhivatal felé.
2018. évi testületi ülésekhez kapcsolódó adatok:
Települési önkormányzat

Jegyzőkönyvek Határozatok Rendeletek
száma
száma
száma

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

18

107

18

Óbudavár Község Önkormányzata

11

52

15

Szentantalfa Község Önkormányzata

16

63

16

Szentjakabfa Község Önkormányzat

12

48

13

Tagyon Község Önkormányzata

13

54

11

Balatonszepezd Község Önkormányzata
Ügyrendi Bizottság

26
3

211
5

15

Monoszló Község Önkormányzata
Ügyrendi Bizottság

27
1

98
1

11

Zánka Község Önkormányzata
Ügyrendi Bizottság
Kulturális Idegenforgalmi és Sport Bizottság

33
4
2

252
10
14

16

166

915

115

Összesen:

Ülések
száma

Határozatok
száma

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

8

33

Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat

7

21

Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat

5

14

Tagyon Német Nemzetiségi Önkormányzat

7

24

Összesen:

27

92

Ülések
száma

Határozatok
száma

Nemzetiségi Önkormányzatok

Társulások

Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

3

6

Oktatási Intézményfenntartó Társulás

5

12

Óvodafenntartó Társulás

4

15

Nivegy-völgyi Szennyvíz Társulás

4

6

Összesen:

16

39

Balatoncsicsó-Monoszló együttes ülés
8 település együttes ülése
összesen:

2
3
5

A fentiek alapján mindösszesen 214 ülés megtartására került sor, melyen összesen 1.046
határozat és 115 rendelet született.

Adóigazgatási és szociális feladatokhoz kapcsolódó adatok:
(zárójelben a 2017. évi adatok)

Adó ügyiratok száma
(db)
Gépjárműadóban
hozott határozatok
(db)
Beszedett adó (eFt)
Kiadott adó- és érték
bizonyítvány (db)
Szociális ügyiratok
száma
Kifizetett szociális
támogatások (eFt)

Balaton- BalatonMonoszló
csicsó
szepezd
(110)
(218)
(73) 96
253
312

Óbudavár Szentantalfa Szentjakabfa Tagyon

Zánka

(26) 43

(143) 379

(11) 50

(32) 101 (308) 488

(57) 65

(247)
101

(34) 37

(23) 20

(95) 116

(22) 32

(58) 79

(338) 247

(13.910)
16.332

(74.589)
103.830

(9.540)
11.621

(1.966)
2.587

(22.510)
27.047

(1.555) 2.103

(4.116)
4.863

(104.427)
140.201

(9) 13

(34) 36

(9) 13

(3) 3

(8) 9

(-) 4

(2) 9

(34) 57

(39) 32

(84) 67

(56) 46

(17) 1

(12) 8

(24) 23

(16) 4

(141) 150

(2.336)
2.528

(2.850)
3.040

(766) 790

(428) 420

(588) 1.514

(366) 741

(246) 530

(4.253)
3.499

A Hivatal minden településre vonatkozóan ellátja az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos
feladat- és hatásköröket. Az anyakönyvi igazgatás keretében legmagasabb ügyszámot és
egyben az anyakönyvi munka legszebb részét a házasságkötések lebonyolítása jelenti.
A településeken engedélyezett a házasságkötések külső helyszínen, azaz a Hivatal épületén,
illetve a házasságkötő teremként kijelölt helyiségeken kívül történő lebonyolítása.
2018-ban a zánkai hivatalnál 19, a szentantalfai kirendeltségnél 29 házasságkötésre került
sor.
A zánkai hivatalnál 10 esetben, a szentantalfai kirendeltségen 21 esetben külső helyszínen
történt a házasságkötés: a balatoncsicsói szőlőhegyen 16, a Liszkay Kúrián 6, a zánkai

Balaton-parton 1, balatonszepezdi Balaton-parton 1, a balatonszepezdi Panoráma sétányon
2, az óbudavári Mosónál 2, a Kápolnánál 1, és a Tagyon Vidéki Háznál 2 házasság köttetett.

A Hivatal a társulások, illetve nemzetiségek által fenntartott intézmények kapcsán is lát el
feladatokat, ilyen pl. a költségvetés elkészítése, az intézményvezető kinevezése, szerződések
előkészítése, véleményezése, egyéb fenntartói feladatok (csoportlétszám, beiratkozás, nyitva
tartási idő megállapítása, szakmai programok, éves beszámolók elfogadása).
Az önkormányzati fejlesztések megvalósításához elengedhetetlen a pályázati források
bevonása. A Hivatal részéről a pályázati forráskeresés, a már nyertes pályázatok
menedzselése, valamint a fenntartásban lévők gondozása folyamatos volt.
2018. évben az alábbi nagyobb volumenű pályázatok előkészítésével, benyújtásával,
lebonyolításával és elszámolásával foglalkozott a Hivatal:
- szociális tűzifa
- Bursa Hungarica
- alacsony összegű támogatás kistelepüléseknek
- egyedi szennyvíztisztító kisberendezések elhelyezése Szentantalfán
- pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
- zártkerti utak felújítása (Zánka-Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa)
- Szentantalfa önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése
- útburkolat-felújítások (Zánka, Ifjúság utca)
- gyermekanimációs tér (Zánka, strand)
- településszerkezeti terv, építési szabályzat (Zánka, Monoszló)
- óvodafelújítás Zánkán
- parkolóhelyek kialakítása, felfestése, árokrendezés, csapadékvíz-elvezetés (Zánka)
- Fő u. és Liliom u. egy szakaszának burkolat felújítása, csapadékvíz elvezető árok felújítása
(Balatoncsicsó)
- az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése (Balatonszepezd)
- útfelújítás (Balatoncsicsó-Monoszló)
- szennyvízszolgáltató kiválasztása (Nivegy-völgy)
- csatornaberuházás, és a Panoráma sétány pályázati elszámolása (Balatonszepezd)
- strandfejlesztési projekt megvalósítása, elszámolása (Balatonszepezd)
- útfelújítási projekt megvalósítása (Balatonszepezd)
Az elvégzett előkészítő munka, a sokrétű, összetett, gyakran módosuló pályázati felhívások, a
sokszor teljesíthetetlennek tűnő benyújtási, hiánypótlási határidők nem minden alkalommal
igazodtak a hivatali működési, szabadságolási rendhez.
A Hivatalban az új önkormányzati ASP rendszert folyamatosan alkalmazzuk, 2018-ban indult
el az iratkezelési és hagyatéki rendszer. Az iratkezelés mindhárom ügyintézési helyet érinti, a
programot kisebb-nagyobb problémák után mindenhol használjuk. Egyre jobban rá kell
szokni a hivatali kapun keresztül történő ügyintézésre, melyet jogszabály ír elő, illetve a jogi
személyek kizárólag ezen keresztül intézhetik ügyeiket a hivatallal.
2018. év végén a jogszabályoknak való megfelelés végett (GDPR) a Hivatal szerződést kötött
információbiztonsági felelős biztosítása és adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására.

2018-ban a jelentősebb fejlesztések közé tartozik a zánkai hivatal épületében a klíma
telepítése, valamint a szentantalfai kirendeltség épületének teljes körű felújítása. A felújítás
során az épület energetikai szempontból is megújult, napelemek kerültek elhelyezésre,
reményeink szerint jelentős megtakarítást eredményezve. A külső mellett a belső térben
kisebb átalakítás történt a mosdóknál, továbbá új bútorzat került beszerzésre. A
balatonszepezdi kirendeltségen a hivatal épülete megújult, a felújítás során az épület
homlokzati hőszigetelése, belső festés, új tető, akadálymentesítés és nyílászárócsere valósult
meg.
A 2018. évben talán a legnagyobb nehézséget a személyi állomány változása okozta. 2018.
július 15. napjával közös megegyezéssel megszűnt a jegyző közszolgálati jogviszonya, majd
pályázat útján az aljegyző vette át a jegyzői feladatokat. Az új aljegyző kinevezéséig, két
hónapon keresztül a jegyző látta el mind a nyolc településen a jegyzői feladatokat, a testületi
munka szervezését. 2018. szeptember 3. napjától lépett munkába az aljegyző, aki az előzetes
egyeztetések alapján Zánka, Monoszló és Balatonszepezd ügyeit koordinálja, a jegyző pedig a
nivegy-völgyi települések ügyeit látja el.
2018. május 27. napján megszűnt a műszaki ügyintéző munkaviszonya, akit végül megbízási
szerződéssel sikerült pótolni részben, így 2018 végén 1 üres állashely volt a közös hivatalnál.
A műszaki ügyintézés Balatonszepezden megoldatlan volt, az új műszaki ügyintéző 2019 év
első napjaiban állt munkába.
2018. november 30. napjával a személyzeti feladatokat ellátó ügyintéző végleges
áthelyezéssel távozott a hivataltól, ezért december 3-tól új kolléga került állományba.
A hivatal tevékenysége kapcsán meg kell említeni, hogy 2018-ban több, az Állami
Számvevőszék által indított ellenőrzés indult és van a mai napig folyamatban, és egy
közszolgálati ellenőrzést folytattak le. A vizsgálatokhoz jelentős mennyiségű iratot,
szabályzatot kellett összegyűjteni, sajnos szembesülve azzal, hogy nagyobb részük nem
lelhető fel, ezért a jövőben ezek pótlására törekedni kell.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Szentantalfa, 2018. január 16.

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

