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Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket: 
 
Mindenképpen elmondható, hogy a 2015. év mind az Önkormányzat, mind a Polgármesteri 
Hivatal szempontjából igen eseménydús, egyben eredményes év volt. 
 
Nevezhetném „pörgősnek” is, hiszen a hivatal létszáma a mindennapi önkormányzati, 
államigazgatási, gazdálkodási-pénzügyi feladatok mennyiségét tekintve annyi, amennyi még 
éppen nem okoz – többnyire – fennakadást, határidőcsúszást. 
A mindennapi feladatok alatt értem a hivatal normális működését, amelyhez tartoznak a 
képviselő-testületi, bizottsági ülésekhez kapcsolódó feladatok, továbbá a polgármesteri, 
jegyzői feladatkörökbe tartozó folyamatos ügyek. 
Ezt a „normális” működést módosítják azok a további feladatok, melyekben jócskán volt 
részünk az elmúlt évben. Többnyire szerencsére ezek pozitív, jó hírekhez, eseményekhez 
kapcsolódtak, ettől függetlenül többletmunkát kívántak mindannyiunktól, a képviselő-
testülettől, a bizottságoktól, a hivatal alkalmazottaitól, de az intézményektől is. 
 
Ezek jól ismertek mindannyiunk előtt, említenem sem kell őket, de mégis néhány: a 
képviselő-testület, a bizottságok megalakulását követően azok működése az új 
(hárombizottságos) struktúrában; az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. megalakulása, 
működtetése és az ezzel összefüggő események, egészen a személyi változásokig; a 
közfoglalkoztatási rendszerrel kapcsolatos feladatok, kezdve a rengeteg adminisztrációtól a 
munka megszervezéséig; a nagyszámú dokumentációs feladat (új rendeletek, határozatok 
előkészítése, megvitatása, elfogadása, fejlesztést szolgáló dokumentumok, pályázati anyagok 
elkészítése, önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közbeszerzési és más feladatok, a 
szerződéskötések nagy száma és a rengeteg nyilvántartási, adatszolgáltatási feladat). 
S nem utolsó sorban az önkormányzat által megnyert pályázatokkal összefüggő feladatok. 
Nagyon örültünk, örülünk neki, s bízunk is abban, hogy lesznek még hasonlóak. Ugyanakkor 
arról sem szabad megfeledkeznünk és erre felkészülnünk, hogy a napi feladatok mellett ez 
óriási helytállást kívánt mindannyiunktól, hiszen nem kevés munkával jár. Ennek, úgy érzem, 
megfeleltünk mindannyian: képviselők, bizottságok, a hivatal összes dolgozója és az érintett 
intézmények. S örömmel állunk elébük a jövőben is, ha ilyen lehetőséget kapunk. 
 
A bizottsági struktúra véleményem szerint beváltotta az előzetes várakozásokat, jól 
működik, jó a kapcsolat a munkát végző referensekkel és a hivatallal is. Az abban 



közreműködő bizottsági elnökök és tagok is folyamatosan egyre rutinosabban látják el a 
bizottsági feladatokat, melyekhez nemcsak az önkormányzati munka ismerete szükséges, 
hanem nagy segítség a saját szakterületük tapasztalatainak integrálása a munkába. 
Ez vonatkozik az ideiglenes bizottságokra is, továbbá a „kvázi” bizottságként működő 
közbiztonsági munkacsoportra, amelynek létrehozása remek ötlet volt, főleg, ha figyelembe 
vesszük Ercsi közbiztonsági igényeit. 
 
A közterület-felügyelői rendszer visszaállítása is jó döntés volt, mindkét kolléga nagy 
lelkesedéssel, tenniakarással látott munkához. Természetesen még sok tennivaló akad itt 
például a jogszabályok elsajátítása és alkalmazása területén. Már csak azért is fontos ezt 
megemlíteni, mert e területen a jogszabályok sokszor segítséget nyújtanak a munkához, de 
olyan kereteket is adnak, melyek – laikus szemmel nézve – a hatékony munkavégzést meg is 
nehezítik. A közterület-felügyelői munka eredményei már most láthatóak többek között az 
ingatlanok és közterületek rendjében, az illegális hulladéklerakások megelőzésében, 
megakadályozásában. Ahogy említettem akad még tennivaló, nem beszélve arról, hogy a 
közterületek folyamatos felügyeletet igényelnek. 
 
A Pénzügyi iroda 2015. évi munkájával továbbra is, ismét maradéktalanul elégedett vagyok. 
Ügyesen és hatékonyan tettek eleget nemcsak szokásos feladataiknak, de a 
jogszabályváltozásokból adódó kihívásoknak és a rengeteg adatszolgáltatási kötelezettségnek. 
Kiválóan ellátták a pályázatokkal és a nyertes pályázatok alapján kapott támogatások 
felhasználásával kapcsolatos többletmunkát. A Pénzügyi irodához tartozó Adócsoport szintén 
jól végzi munkáját, a nem fizető „adózók” által felhalmozott kintlévőségek behajtásának 
elmaradása vagy annak nehézségei nem rajtuk múlik. 
 
Az Igazgatási iroda a kisebb átszervezések, a feladatellátás racionalizálása után jól teljesíti 
feladatait, a legnagyobb ügyiratforgalom – az adócsoport mellett – itt történik, a beérkező 
kérelmek nagy száma rengeteg – többnyire hatósági – feladatot ad az ügyintézőknek. 
Ezeket a – szociális, gyámügyi, hagyatéki, kereskedelmi, állattartási, hulladékgazdálkodási 
stb. – feladatokat egészíti ki az a plusz tevékenyég, amely a közterület-felügyelők hatósági 
jellegű feladatait segíti az eljárásuk során. 
Az igazgatási – mind közigazgatási, mind a szűkebben adóhatósági – területen szintén 
megnövekedtek azok az adatszolgáltatási feladatok, amelyek helyszíni szemlék, 
környezettanulmányok lefolytatását teszik szükségessé (szociális ügyek, hagyatéki ügyek, 
adó- és értékbizonyítványok stb). 
Az irodán belüli jó munkamegosztás sokat segít az egyébként nagyon szoros, kihasznált 
időbeosztással járó ügyintézés sikeres teljesítésében. 
Az iroda feladatkörébe tartozó iktatási, irattározási feladatokat a kolléganő a képviselő-
testületi ülésekkel járó feladatai mellet oldja meg, munkavégzésével elégedett vagyok. 
 
A Titkárság – egyéb nem kevés feladata mellett – kiválóan szolgálja ki a polgármesteri, 
alpolgármesteri, jegyzői – feladatellátást és tartja a kapcsolatot a képviselőkkel, bizottsági 
tagokkal, szakértőkkel, intézményekkel és más, az önkormányzattal kapcsolatba kerülő 
személyekkel, szervekkel. 
 
A Hivatal vezetésének együttműködését kiválónak látom, mind a munkakapcsolat, 
munkamegosztás, mind az emberi kapcsolat területén ezt tapasztalom. Ugyanezt gondolom a 
polgármester, alpolgármester, jegyző Hivatallal való együttműködése területén.  
 



Az Ügyfélszolgálat jól ellátja az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatos feladatait, udvariasan, 
határozottan végzi a teendőket és a Hivatal köztisztviselőinek az ügyfelekkel kapcsolatos 
koordinációját. 
 
 
A 2016. évi munkához sok sikert és hasonló eredményeket kívánok mindannyiunknak.  
 
Megköszönve mindenkinek a 2015. évben végzett munkát és segítséget, kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet beszámolóm – s ahhoz kapcsolódóan az irodák tájékoztatói – 
elfogadására. 
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TÁJÉKOZTATÓ  

Az Igazgatási Iroda 2015. évi tevékenységéről 
 
 
Az Igazgatási Iroda a 2015. évben átalakult feladatmegosztás szerint látta el a napi munkáját.  
Az iroda létszáma 2015. december 31-én: 
 
1 fő – iktató, képviselő-testületi jegyzőkönyvvezető 
3 fő – igazgatási előadó 
1 fő iktató 
1 fő ügykezelő 
 
Az iroda személyi összetétele évek óta folyamatosan változik, ez alól a 2015-ös év sem volt 
kivétel. Az irodavezető távozott az irodától, más munkahelyre, az iroda azóta irodavezető 
nélkül, jegyzői irányítás alatt dolgozik. 
Két kolléganőnk kismama, akik 2015. január 1-től táppénzüket töltik. Az év folyamán a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése megváltozott, az igazgatási irodának már nem 
része az ügyfélszolgálat és a titkárság. 
 
Az igazgatási iroda hatósági feladatkörein kívül ellátja a hivatal iktatását, a képviselő-testület 
ülésével kapcsolatos feladatokat, közérdekű panaszok és bejelentések ügyintézését, 
katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 
környezettanulmányok elkészítését, választásokkal kapcsolatos feladatokat, közérdekű 
munkavégzéssel és a talált tárgyakkal  kapcsolatos ügyek intézését,  valamint bizottsági, 
illetve nemzetiségi önkormányzati referensi feladatokat.  
 
Ellátandó hatósági feladatok:  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
- kereskedelmi igazgatás 
- telepengedélyezés 



- hagyatéki ügyintézés 
- anyakönyvi feladatok 
- népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok 
- eseti segélyezés 
- növény- és állatvédelmi feladatok 
- hulladékgazdálkodás 
- birtokvédelem 
- központi címregiszter vezetése, aktualizálása 
- a köznevelési törvény által jegyző hatáskörbe utalt feladatokat 
- hatósági bizonyítványok kiállítása 
- lakcímfiktiválás 
- házszámozással kapcsolatos ügyintézés 
- hirdetményezés. 

 
 

Ügyiratforgalom, irattárolás 

Kimutatás a Polgármesteri Hivatal főszámon iktatott ügyiratairól 

 

Megnevezés Főszám 

2013.01.01-
2013.12.31 

Főszám 

2014.01.01.- 

2014.12.31. 

Főszám 

2015.01.01.- 

2015.12.31. 

Hivatalvezetés 42 28 6 

Pénzügyi Iroda 186 193 558 

Titkárság 476 471 391 

Építésügy 6 2 0 

Adócsoport 6110 2136 2119 

Közterület-felügyelet 0 0 87 

Igazgatási Iroda 3008 3557 1987 

 
 

Az aktív korúak ellátásának ügye elkerült a hivataltól, így azok iktatása nem nálunk történik.  

Az elmúlt év folyamán a méltányos közgyógyellátás, a lakásfenntartási támogatás és az 
óvodáztatási támogatás megszűnt.  

Új feladatként jelentkezett az irodán a telepengedélyezéssel, növény- és állatvédelemmel, 
hulladékgazdálkodással, központi címregiszterrel, valamint a házszámozással kapcsolatos 
ügyintézés. Fenti változások az igazgatási iroda iktatott főszámain nyomon követhetőek. A 
hirdetmények szintén egy főszámon kerülnek iktatásra, a tavalyi évben 160 hirdetmény 
érkezett a hivatalhoz.  

Az adócsoport iktatásában látszik jelentős változás az elmúlt három évben, ennek az az oka, 
hogy a 2013-as évben a féléves értesítők főszámra lettek iktatva, azonban 2014. évben a 
korábbi gyakorlatot követve ismét alszámozásra kerültek, így számuk a főszámok között nem 
mutatkozik meg. Ez a gyakorlat a 2015. évben is megmaradt. 



 

Az iktatási, irattározási feladatokat egy kolléganő látja el, teljes munkaidőben. Egy iktató 
kolléganő gyes-en van, ez megnövelte a jelenlegi iktató kolléganő munkáját, különös 
tekintettel arra, hogy ő látja el a képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos valamennyi 
feladatot. 

 

2011. évben került kialakításra a jelenleg is működő irattár, melyben a levéltári szabályoknak 
megfelelően kerülnek elhelyezésre az iratok.  

A 2013. évben végrehajtott iratrendezés során derült ki, hogy a jelenleg rendelkezésre álló 
irattár kicsi az ott tárolt iratok őrzéséhez. Az iratrendezés során az iratok egy része már nem 
tudott visszakerülni az önkormányzat irattárába, jelenleg az iratrendező cég őrzésében van, 
mely őrzésért díjat kell fizetni. Megoldást kell találni ezen iratok visszaszállítására és 
elhelyezésére.  

Az idei évtől kezdődően minden irat levéltári előírás szerinti őrzéséről nekünk kell 
gondoskodni, mivel a megyei levéltár már nem vesz át önkormányzatoktól iratokat.  

 

 
Hatósági ügyintézés 
 
Az iroda hatósági ügyintézésének jelentős részét még mindig a szociális ellátások jelentik, 
melyhez nagyszámú ügyfélkör tartozik.  
Jelentősen kisebb ügyfélkört eredményez az egyéb hatósági feladatok ügyintézése pl. 
birtokvédelmi eljárások, hagyatéki ügyek.  
Mivel egy fő ügykezelő gyes-en van, a jelenlegi igazgatási ügyintézőkre hárulnak az iroda 
adminisztratív terhei is, ez tovább növeli az ügyintézés időtartamát. 
 
 
2015  nyarán minden hétvégén történt anyakönyvi esemény.  
Különlegességnek számít a névadási eljárás, melyet már igen kis számban kérnek 
településünkön azonban az elmúlt évben két esetben kellett ilyen eseményt lebonyolítanunk.  
 
Az anyakönyvezései feladatok közül a legmagasabb számú a halálesetek és a házasságok 
anyakönyvezése. Legkisebb számot természetesen a születések anyakönyvezése mutatja, 
2015. évben egy születés volt Ercsiben. 
Az anyakönyvezés 2014. július 1. napjáig papír alapon, kézzel történt az önkormányzatnál 
őrzött anyakönyvekben, valamint egyes adatok rögzítése az anyakönyvezéshez kapcsolódó 
ASZA gépen.  
A jogszabályok változásával a fenti naptól bevezetésre került az elektronikus anyakönyvezési 
rendszer, melynek indulása nehézkes volt, az anyakönyvvezetők saját tapasztalataik alapján 
sajátították el a rendszer működését. Jelenleg sem teljes az elektronikus anyakönyvi rendszer, 
párhuzamosan kell használni a „régi” ASZA rendszerrel, attól függetlenül, hogy a papír alapú 
anyakönyvezés megszűnt, nem minden elem került beépítésre az új rendszerbe. Az 
elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésével jelentősen megnövekedett az anyakönyvi 
ügyek száma, különös tekintettel az anyakönyvi kivonatok kiállítására.  
Tekintettel arra, hogy az anyakönyvi események lebonyolításához szükséges eszközök (pl. 
terítő, tálcák, gyertyatartó, stb…) kopottak, nagy mértékben elhasználódtak, célszerű lenne 
ezek cseréje. 



 
 
Hivatalunknál jelenleg 2 fő rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, így soha nincs olyan 
időszak, hogy anyakönyvi feladat ne kerülne ellátásra, még ünnepnapokon sem.  
 
Szociális igazgatás 
 
Az irodán végzett ügyintézési feladatok közül a legjelentősebb a szociális ellátások 
ügyintézése.  
Már kevésbé érzékelhető az elmúlt évek gazdasági válsága, kevesebb az újonnan megjelenő 
igénylő, a családok száma és összetétele állandóságot mutat.  
2015-ben járási szintre került az aktív korúak ellátása, a méltányos közgyógyellátás, a 
lakásfenntartási támogatás és az óvodáztatási támogatás pedig országosan megszüntetésre 
került. Fentiekre tekintettel a képviselő-testület az elmúlt évben új rendeletet fogadott el a 
szociális ellátásokról, melyben bevezette a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott és a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást.  
 
A közüzemi számlákat fizetni nem tudó ügyfelek részére a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott támogatás továbbra is védettséget jelent a szolgáltatás végleges 
kikapcsolása alól.   
A támogatásnak a szolgáltatók részére történő közvetlen átutalása 2012-ben vált lehetségessé.  
 
Az eseti szociális ellátások elbírálása a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
hatásköre, melynek háttérmunkája is az irodán zajlik. 
 
 
Gyámügyi igazgatás 
 
A járási feladatok kialakításával a gyámügyi igazgatás fő feladatköre irodánkon a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó feladat, melyet egy kolléga lát el, minden egyéb 
gyámhatósági feladat a járási gyámhatóság  hatáskörébe tartozik.   
800 és 900 fő között mozog azon gyermekek száma, akik a kedvezményben részesülnek. 
A kedvezményben részesülő gyermekek nyilvántartása komoly feladatot igényel, mivel, ha 
egy családban több gyerek van, nem biztos, hogy minden gyermeknek azonos időben jár le a 
kedvezményre való jogosultsága. Egy 8 gyermekes család esetén ennek nyomon követése 
nem egyszerű. 
Jogszabályváltozással a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre a hátrányos, valamint 
halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat meghozatala a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény megállapítása mellett, mely növelte az egy ügyiratra jutó ügy intézésének idejét. 
Mindkét ellátási fajtáról a törvény szerint külön nyilvántartás vezetése szükséges.  
A nyilvántartások alapján kerül kiosztásra évente kétszer az Erzsébet utalvány, melynek 
összege gyermekenként 5.800.-Ft. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel havi 
támogatás nem jár, ingyenes étkezés és tankönyvellátás vehető igénybe vele.  
 



 
 
 
A gyámügyi igazgatás feladatai között szerepel ezen felül az iskoláskorú gyermekek 
nyilvántartása, a különleges oktatást igénylő gyermekek elhelyezésének segítése.  
Az elmúlt időszakban megfigyelhető, hogy emelkedett azon gyermekek száma, akik 
különleges gondozásra szorulnak.  
A gyámügyi feladatok átalakulásával az irodának továbbra is szoros a kapcsolata a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Meghívás esetén részt veszünk az 
általuk megtartott megbeszéléseken, eset tanácskozásokon.  
A feladat elvonásával véleményünk szerint a családok figyelemmel kísérése nem maradhat el.  
 
Kereskedelmi igazgatás 
 
A kereskedelmi igazgatásban ellátandó feladatok száma az egyéb igazgatási feladatokhoz 
viszonyítva kicsi. Azonban elmondható, hogy folyamatos munkát igényel, mivel az üzletek 
állandó „mozgásban” vannak. Nyitvatartási idők változnak, tulajdonosok cserélődnek, 
termékkörök változnak.  
A 2009-ben történt jogszabályváltozással létrehozott egyszerűbb üzletnyitás a mai napig 
változatlanul megmaradt, melyet az ügyfelek megelégedettséggel vesznek tudomásul.  
2014. év végén sikerült naprakésszé tennünk az üzletek nyilvántartását, így most már 
naprakész adatokkal tudunk szolgálni az Ercsiben kiadott engedélyekről.  
Egyéb feladatok 
 
A birtokvédelmi ügyek intézése jelenleg az iroda feladata, számuk emelkedő tendenciát mutat 
2015-ben 9 birtokvédelmi ügyünk volt. Tárgyuk általában szomszédhoz történő 
sövényátlógás, vagy állatok által keltett zajok. Az esetek többségében a feleket sikerül 
egyezségre juttatni a probléma megoldásában és nincs szükség hatósági eljárásra.  
 
Az iroda feladatkörébe tartozik az Ercsi lakcímmel rendelkező elhunyt személyek hagyatéki 
eljárásának megindítása és továbbítása az illetékes közjegyző felé. Számos esetben több 
idézés szükséges az örökösök meghallgatásához, valamint több esetben előfordul, hogy 
megjelölt hozzátartozó hiányában a hagyatéki eljárás nem folytatható le. Ez esetben az 
értesítés a hivatal irattárában kerül őrzésre.  
 
Az iroda feladatai közé tartozik a fentieken kívül, a társhatóságok megkeresésére 
környezettanulmányok készítése, adatszolgáltatások továbbítása.  
A környezettanulmányok lebonyolítása a 2014. évben a hivatal rendelkezésére álló 
gépjárművel történt. 2015-ben ez a gépjármű használatra átadásra került a Dunakavics Kft. 
részére, mely jelentősen megnehezíti az iroda munkáját, mivel a 2015-ben bevezetett új, 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás megállapításának 
feltétele a rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosítása, továbbá többek között az is, hogy 
az ingatlan rendelkezzen hulladékgyűjtő edénnyel. Mindezen feltételek teljesülését a 
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kolléganőnek az önkormányzati rendelet szerint minden egyes kérelem esetén ellenőriznie 
kell és a környezettanulmányon tapasztaltakról jegyzőkönyvet kell készítenie. 2015-ben 231 
kérelem érkezett ebben az ügyben a hivatalhoz, ez minden esetben környezettanulmány 
lefolytatásával jár. Ercsi egyes területeire (pl. Savanyúrét) történő kijutás egyéb módon nem 
biztonságos, ezért a gépjármű rendelkezésre bocsátása rendkívül fontos az iroda ügyeinek 
határidőben történő elintézéséhez. 
 
Az ügyintézési feladatok mellett minden kollégának figyelemmel kíréri a folyamatos 
jogszabályi változásokat.  
 
Az ügyfelek részéről jelentkező arrogáns viselkedés évek óta változatlanul megmaradt, amely 
komoly stressznek teszi ki a kolléganőket.  
Gyakran előfordul, hogy az ügyfelek a hivatal munkatársai által nyújtott segítséget is a feléjük 
irányuló ellenszenvnek érzik és nem értik a segítő szándékot. Több esetben a jelenlévő 
biztonsági őrnek kellett kivezetni az ügyfelet. Talán az ügyfelek részéről tapasztalható 
többször negatív, mint pozitív viselkedés is az oka a munkatársak folyamatos cserélődésének.  
Az igazgatási iroda munkatársai részére részben biztosítottak a munkavégzéshez szükséges 
technikai, tárgyi feltételek.  
Az iroda tavalyi évi létszámával nagy nehézségek árán, megfeszített munkatempóban, de 
naprakészen el tudta látni a feladatait.  
Az irodán a személyi változásokat is figyelembe véve összeszokott kollektíva dolgozik. 
Egymás munkáját segítve próbáljuk megoldani a ránk háruló feladatokat a jövőben is.  
Az ügyfelek elégedettsége szociális területen nehezen elérhető fogalom, törekszünk rá.  
 
 
Ercsi, 2016. január 18. 
 
 

Németh Klaudia 
igazgatási előadó 
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A Pénzügyi Iroda beszámolója 2015. évben végzett munkájáról és az 
adóztatási feladatokról 

 
A Pénzügyi Iroda engedélyezett létszámkerete 10 fő. A 10 főből jelenleg 2 fő előadó 
mérlegképes könyvelői végzettséggel (1 fő államháztartási szakos és 1 fő vállalkozási 
szakos), 7 előadó középfokú képesítéssel rendelkezik. 1 fő gazdálkodási szakos diplomával 
rendelkezik.  
Az iroda 10 dolgozója rendelkezik alapvizsgával, 3 fő végzett ECDL tanfolyamot. 
Az irodába 2 új munkatárs került, mert a korábbi években Városgazdálkodási irodán dolgozó 
munkatárs is a Pénzügyi Irodához tartozik a hivatali feladatok átszervezése következtében, 
valamint a költségvetéssel és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátását végző kolléganő 
helyet egy új munkatárs került felvételre, így 10 fő engedélyezett létszámmal működött 
folyamatosan a Pénzügyi Iroda.   



A költségvetési számvitel teljes átalakulása miatt 2015-ben az iroda érintett dolgozóinak 
továbbképzésen kellett részt venni, egyrészt a jogszabály változások, másrészt az integrált 
pénzügyi program új verziójának elsajátítására. A számviteli változás maga után vonta a 
program folyamatos módosítását is, így egész évben folyamatosan frissíteni kellett a 
programot, ezzel együtt a nyilvántartásokat is, mely rengeteg többlet feladatot jelentett az 
iroda dolgozóinak. Jelenleg is nagyon sok bizonytalanság van a szakmai jogszabályok 
folyamatos módosítása miatt.   
  
Ez év novemberében új program verzió került bevezetésre a rendszeres és nem rendszeres 
személyi juttatások, túlóra, helyettesítés és szabadság lejelentéshez. (KIRA) A program 2015. 
az év első tíz hónapjában teszt üzemmódban működött. A fenti program használatával ismét 
bővültek az iroda feladatai, mert azok a bérszámfejtési feladatokat is helyben kell elvégezni, 
amelyeket eddig a Magyar Államkincstár végzett el.    
A KIRA program még jelenleg nem működik zökkenőmentesen, ezért sokkal nagyobb 
odafigyelést igényel, mint a korábban használt rendszer.  
 
A Magyar Államkincstárhoz benyújtandó havi, negyedéves jelentéseket, valamint a féléves és 
éves beszámolót a KGR programban kellett elkészíteni.  Jogszabályi háttér változása 
következtében egész évben folyamatos volt a KGR program módosítása, így napi szinten 
figyelemmel kellett kísérni a módosítás miatti változásokat.  
Az önkormányzatnak, valamint minden intézményének önálló beszámolót és költségvetést 
kellett készíteni az eddigi összevont beszámolóval szemben. Ebből kifolyólag az iroda 
feladatai bővültek.      
 
Az önkormányzat 2015-ben 300 millió forint központi támogatást, valamint energetikai 
korszerűsítésre 142 millió forintot EU-s forrásból kapott, ezek felhasználása 2015-ben 
megtörtént, így igen feszített tempóban a határidők betartásával a közbeszerzési eljárások 
lefolytatása, a pályázatok lebonyolítása és pénzügyi elszámolása, valamint a Pénzügyi 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság referensi feladatainak ellátása is többlet feladatot 
jelentett az iroda érintett dolgozóinak, kilenc közbeszerzési eljárást folytattunk le 2015-ben.  
A pályázatok elszámolása maga után vonta a helyszíni ellenőrzéseket is.   
 
Az iroda három dolgozója látja el a Pénzügyi Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, valamint  
a Közbeszerzési Bizottság referensi feladatait is. Az évben második felében a Közbeszerzési 
Bizottság referensi feladatait személyi változások miatt az iroda egyik dolgozója vette át. A 
PFK Bizottság feladatai 2015. évtől bővültek, mert az önkormányzat Képviselő-testülete 
költséghatékonyságra törekedve összevonta a korábbi jogi és pénzügyi bizottságot egy 
bizottsággá. 2015-ben 12 db rendes és 19 db rendkívüli bizottság munkáját kellett a 
referenseknek előkészíteni és az ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőre elkészíteni.  
 
A Pénzügyi Iroda két részre tagolódik, az adócsoportra és a költségvetési- pénzügyi csoportra.  
 
1. Adócsoportban 2 fő köztisztviselő (1 fő az év folyamán közmunka program keretében is 
segítette az adócsoport munkáját, de a jogszabály változás nem tette lehetővé 2015-ben a 
folyamatos közfoglalkoztatást, így három havonta változott az adócsoportban segítő 
munkatárs személye )  látja el az alább felsorolt adóügyi feladatokat: 
-  adókivetések, behajtások, végrehajtások – iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó, 

magánszemélyek kommunális adója, mezőőri járulék, adók módjára behajtandó 
követelések  (szemétdíj), idegen végrehajtási kötelezettség 

-    analitikus nyilvántartások  vezetése adónemenként és adózónként 



-    számlakivonatok könyvelése havonta   
-    adóérték bizonyítványok, értékbecslések, adóigazolások készítése stb.) 
-    negyedéves zárások elkészítése és egyeztetése a főkönyvi könyveléssel 
-    talajterhelési díj kivetése és behajtása 
-    idegen bevételek kezelése és behajtása 
-    adatszolgáltatás Magyar Államkincstár részére   
 
 
2. Költségvetési-pénzügyi csoportban 8 fő köztisztviselő látja el az Önkormányzat a  
Polgármesteri Hivatal, a két Nemzetiségi Önkormányzat és a 5 költségvetési intézmény   
gazdálkodásával, pénzügyeivel és a költségvetéssel kapcsolatos feladatait: 
-  költségvetés és beszámoló készítés teljes körűen az önkormányzat intézményeinek külön-
külön és összevontan a Magyar Államkincstár és a képviselő-testület részére 
-    teljes körű bank és pénztár kezelés- intézményeknek.  
-    kötelezettség vállalások és követelések  nyilvántartása intézményenként 
-    központi támogatások igénylése, szükség szerinti lemondása, módosítása  
-    adóbevallások, statisztikai jelentések elkészítése 
-    adatszolgáltatás  bizottságoknak,  képviselőtestületnek, Magyar Államkincstárnak 
-    a költségvetési előirányzatok, módosított előirányzatok, illetve azok pénzügyi  

teljesítésének    teljes körű könyvelése intézményenként 
-    teljes körű munkaügyi adatszolgáltatás a – távollétekről, műszakpótlékról,  

helyettesítésről, túlórákról, megbízási díjakról, étkezési hozzájárulásról, útiköltségről, 
költségtérítésről 

  -    tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása  
  -    az önkormányzati vagyon bérbeadásával kapcsolatos feladatokat – lakbér, bérletidíj stb.) 
  -    étkezési utalványok kezelése  az összes intézménynél, valamint a cafetéria nyilvántartása 
kifizetése és lejelentése a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére  

  -    fizetési előlegek lejelentése, nyilvántartása 
  -    közérdekű adatok közzététele Ercsi város honlapján 
  -    negyedévente irodaszer  és tisztítószer megrendelése 
A Polgármesteri Hivatal az egyetlen gazdálkodó szervezettel rendelkező, költségvetési 
előirányzatai felett teljes jogkört gyakorló költségvetési szerv, a többi intézményünk önállóan 
működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, ami azt jelenti, 
hogy egyik intézményben sincs gazdasági iroda, minden pénzüggyel, költségvetéssel, 
beszámolóval kapcsolatos feladatot a hivatal pénzügyi irodája végez. Egy pénztár látja el az öt 
intézmény a Polgármesteri Hivatal és a két nemzetiségi önkormányzat készpénzkezeléssel 
kapcsolatos feladatait. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bankszámláinak kezelését 
szintén a hivatalban végzik. Az intézmények csak ellátmányi kerettel rendelkeznek, amit 
rovatelszámoló íven számolnak el a pénztár felé. A fentiekre való tekintettel szoros 
kapcsolatot tartunk az intézmények vezetőivel a napi feladatok ellátása érdekében. Továbbá 
az Ercsi Dunakavics Kft.-vel is megalakulása óta.   
 
Az iroda munkája több ponton szorosan kapcsolódik a hivatal egyéb tevékenységéhez, 
minden esetben akkor, amikor a tevékenységük eredménye pénzügyi mozgással jár, valamint 
az adatszolgáltatások, statisztikák és beszámolók készítésekor az együttműködés 
elengedhetetlen, így például szociális segélyezés, térítési díj megállapítás, segélyek igénylése, 
nyári gyermekétkeztetés támogatásának igénylése és elszámolása.  
 
 



A Pénzügyi Iroda munkájához kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok melyeket 
figyelembe kell venni a munkavégzés során: 
 
1.) Mötv, Áht, Áhsz, Költségvetési tv., Adótörvények,  Számviteli tv., Ktv., Kjt., 
Közbeszerzésről szóló tv.  és az ezekhez kapcsolódó kormányrendeletek valamint, a helyi 
rendeletek,határozatok  és belső szabályzatok 
 
2015-ben az alábbi feladatokat végeztük el: 
 
I. Adócsoport (adóztatási feladatok) 
 
Az első és második félévi értesítések kiküldése időben megtörtént az adózók már nyomtatott 
formában kapták meg a készpénz átutalási megbízást, így kevesebb volt a rontott csekkek 
száma.  Ezen kívül a gépjárműadó és a magánszemélyek kommunális adójában a bevallások 
feldolgozása folyamatos. 
Iparűzési adó esetében a fizetési meghagyások feldolgozása szintén megtörtént.  
Minden adónemben a hátralékok behajtása folyamatosan történik.  
Ügyfelek egyéni kérelme alapján adó- és vagyoni igazolások kiadása.  
Helyszíni szemle adó- és értékbizonyítvány készítéséhez. 
 
Az adóbevételek hatékonyabb beszedése érdekében folyamatosan végzik munkatársaink a 
fizetési letiltások és inkasszók benyújtását. A gépjárművek forgalomból való kivonásánál is 
alkalmazásra került az adóhátralékok behajtásánál.   
 
A gazdasági válság hatása még mindig érezhető, a lakosok szociális körülmények romlása 
miatt növekedett a hátralékosok száma. Egyre több a jövedelemmel nem rendelkezők száma 
is, településünkön, csak kismértékben érvényesíthető az illetmény letiltás, itt csak az ingó 
végrehajtás vezethetne eredményre, de ezzel még rosszabb helyzetbe kerülnének az egyébként 
is nehéz körülmények között élők.  
 
Összességében a csoport a feladatát jól ellátja. Az adócsoport korábbi 1 fővel történő 
csökkenése miatt kevesebb idő jut az adóhátralékok behajtására - felszólítások kiküldése, a  – 
fizetési letiltások -  inkasszók benyújtása. A hatékonyabb behajtás elérése érdekében indokolt 
lenne 3 fő adóügyi előadó foglalkoztatása az adócsoportban.  
A következő évben is az adók és adók módjára behajtandó hátralékok beszedésére kell a 
legnagyobb hangsúlyt fordítani, mert az adófizetési morál előreláthatóan tovább romlik.     
 
Az adóiroda hatósági ügyiratforgalom 2015. december 31-ig 
 
Iktatott f őszám: 2119 db  

Ügyiratfajta Ügyiratszáma 

Adóbevételi terv és teljesítés  1.489 

Bevallás 895 

Pénzforgalmi átvezetés 62 

Bejelentkezés 16 



Felszólítás 5 

Határozat 881 

Végzés 41 

Vagyoni igazolás 61 

0-s igazolás 63 

Megkeresés (adók módjára behajtandó 
köztartozás) 

299 

Adó és értékbizonyítvány 162 

Kérelem 177 

Személyes intézkedés 1.578 

Munkabér letiltás 161 

idézés 464 

adatkérés 549 

tájékoztatás 562 

kísérőlevél 21 

I. Féléves értesítők 4.850 

II. Hátralékos értesítő 2.173 

összesen 14.509 

 
 
II. Költségvetési – pénzügyi csoport (pénzügyi gazdálkodási feladatok) 
 
Ebben az évben az iroda munkája tovább bővült az új KIRA rendszer bevezetésével, valamint  
a 2015-ben felhasználásra kerülő fejlesztési támogatások pénzügyi feladatainak 
lebonyolításával és a külső szervek által kért adatszolgáltatásokkal, továbbá különféle 
igazolások beszerzésének intézésével, illetve a már lebonyolított pályázatok pénzügyi 
elszámolásával és az ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekkel, az intézmények önálló 
beszámolójának és költségvetésének elkészítésével.  
 
Határidőre elkészült Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése, a 
2014. évi beszámolója, a 2015. évi költségvetési rendelet módosításai, valamint az I., II. és 
III., IV. negyedévi mérlegjelentés és a havi PM-INFO elkészítése, melyet a Magyar 
Államkincstár részére kellett elküldeni. A költségvetési rendelet módosítása április 30-án, 
június 30-án és szeptember 30-án és december 31-én megtörtént. A Pénzügyi Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság üléseire a pénzügyi és közbeszerzési témájú anyagok előkészítése és 



képviselő - testület elé terjesztése időben megtörtént. A költségvetési rendelet tervezetek és a 
beszámolók felülvizsgálatát a könyvvizsgáló elvégezte.  
Továbbá:  

- a szállítói számlák kifizetésénél a fizetési határidők tarhatók voltak.  
- eleget tettünk a közbeszerzéssel meghirdetett szerződések Közbeszerzési Értesítőben 

történő megjelentetésének is.  
      -  a közbeszerzési  eljárások előkészítésében és lefolytatásában a referensi feladatokat 

folyamatosan végezzük. (8 eredményesen lefolytatott eljárás) 
- Banki és pénztár forgalom bonyolítása: szállítók kiegyenlítése, segélyek-támogatások 

utalása, munkabér átutalások, intézmények pénzellátása, vevők részére számlák 
kiállítása. 

-   Költségvetési feladatok: nyitás, eredeti-módosított előirányzatok könyvelése, 
negyedéves, féléves éves zárások, beszámolók elkészítése, bér és bérjellegű juttatások 
havi számfejtése, továbbá a közmunkások bérének számfejtése, és egyéb statisztikai 
adatatok szolgáltatása havonta, negyedévente. Nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi 
feladatainak intézése.  

- Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok: terület értékesítés, jelzálog törlés, a 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának analitikus 
nyilvántartása és ezzel kapcsolatos hátralékok behajtása. Tárgyi eszköz analitika 
vezetése és egyeztetése a vagyonkataszterrel, és a főkönyvi könyveléssel. 

- A belső ellenőr munkájához kért anyagok biztosítása és adatok szolgáltatása. 
- Havi ÁFA bevallások elkészítése. 
- Rendszeres szociális juttatások igénylése havonta.  
- A kötelezettségvállalások nyilvántartása, és a számlák iktatása.  
- az általános műszaki igazgatási feladatok (közmű, út, útfelbontás, vonalas 

létesítmények stb.), a Jegyzői hatáskörbe tartozó közlekedési, útügyi más közterületeket 
érintő hatósági feladatok, az önkormányzati ingatlanrendezéssel és az önkormányzati 
ingatlanok telekalakításával kapcsolatos feladatok, az önkormányzati 
környezeti/fenntarthatósági megbízotti feladatkörbe tartozó teendők, az önkormányzati 
ingatlanvagyon kataszterrel, az adó- és értékbizonyítványok kiállításával kapcsolatos 
megkeresések teljes körű ügyintézési feladatok, valamint az  önkormányzat építésügyi 
szolgáltatási pont feladatai elvégzésre kerültek.  

 
Pénzügyi csoport ügyiratszáma 2015. január 1-től 2015. december 31-ig  

- Iktatott f őszám: 558 db 
 
Összegezve a Pénzügyi csoport 2015. évi munkáját, az iroda dolgozói feladataikat 
megfelelően ellátták, határidőket betartották, az új feladatként jelentkező többletmunkát is 
határidőben elvégezték.       
2015. évben az adófizetési morál további romlása, az új jogszabályok, valamint a jogszabály 
változások, az adatszolgáltatások számának növekedése, valamint azok határidejének 
betartása még több terhet rótt, az iroda dolgozóira. 
A 2016. évben további változás várható, mert irodánk egyik dolgozója anyai örömök elé néz, 
így ismét új kollégát kell betanítani a feladatokra. Javaslom, hogy az iroda részére 
engedélyezze a Tisztelt Képviselő –testület azt, hogy az iroda leendő dolgozója felvételre 
kerülhessen azelőtt mielőtt várandós kolléganőnk szülési szabadságra megy.   
Ercsi, 2016. január 13.                                                                                                                                                
             

   Novozánszky Katalin 
             Mb. irodavezető 
 



 


