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Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 
 

2012. évi munkájáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban 
Mötv.) 41. §-a alapján a képviselő-testület egységes hivatal hoz létre polgármesteri hivatal 
elnevezéssel, melynek munkájáról éves beszámoló készül a költségvetési beszámolóval egy-
idejűleg. 
A Hivatal elsődleges feladata az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási 
ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos felada-
tok ellátása, ezen belül az alábbiak: 

- ellátja az önkormányzati szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, 
- segíti a képviselőtestület munkáját, 
- előkészíti és végrehajtja az önkormányzati szervek döntéseit, 
- ellátja a jogszabályokban megállapított feladatokat, előkészíti döntésre az államigaz-

gatási ügyeket és gondoskodik a döntések végrehajtásáról. 
 
A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv az önkormányzat gazdálkodásának végre-
hajtó szerve. 
 
A Hivatal belső szervezeti egységeinek tagozódása 2012 évben az alábbiak szerint alakult: 

1. Törzskar (pályázatkészítés és oktatás, közművelődési és egészségügyi feladatok) 
2. Titkárság, 
3. Gazdasági osztály (adó-, vagyon-, költségvetési és kiskincstári csoport) 
4. Igazgatási osztály,  
5. Okmányiroda, 
6. Gyámhivatal, 
7. Építési Hivatal 

 
Az 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (1) bekezdése értelmében a Hivatalt a jegyző vezeti. A Hi-
vatalban a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, melynél kinevezés, felmentés, vezetői 
megbízás adása, visszavonása, jutalmazás esetében a polgármester egyetértési jogot gyakorol. 
A fentieken túlmenően a polgármester egyéb munkáltatói jogokat gyakorol a jegyző, az in-
tézményvezetők és az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezetői tekintetében. 
Az aljegyző esetében az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 
 
A Polgármesteri Hivatal 2012. évben munkáját a hatályos jogszabályok alapján végezte. Ki-
emelt cél a polgármesteri hivatal ügyintézésében a szolgáltató jelleg további erősödése és fo-
kozottan érvényesüljön a polgárbarát igazgatáseszközei és módszerei.  

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 

Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 
E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu 
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Beszámolóm az állományban lévő köztisztviselők egyéni értékeléseinek és az osztály-, és 
csoportvezetők összefoglaló jelentéseinek figyelembe vételével készült. 
 
1. Törzskar (Pályázatkészítés és oktatási, közművelődési és egészségügyi feladatok) 
 
A Polgármesteri Hivatal apparátusán belüli belső szervezeti egység, mellérendeltségi vi-
szonyban a többi szervezeti egységgel. Az Oktatási, Közművelődési és Egészségügyi Osztály 
megszűnését követően a csoport állománya 3 fő, és feladatai a Törzskari Csoporthoz kerültek 
át. 
 

A csoport létszáma 2012-ben: 

- 1 fő csoportvezető (2012. november hó 12 napig) 
- 3 fő ügyintéző (2012. november hó 13. naptól 3 fő – Répászky Gabriella pályázati ügyinté-

zői vezető-főtanácsosi állást tölt be.) 
- 1 fő ügykezelő 
- 1 fő pályázati asszisztens (a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás alkalmazá-

sában) 
- 1 fő közfoglalkoztatott (2012. november 30.-ig) 
 

A csoport kiemelt feladatai: 

- a köztisztviselői teljesítménykövetelményekben meghatározott feladatok elvégzé-
se,  

- benyújtandó pályázatok előkészítése, bonyolítása, nyomon követése 
- önkormányzati beruházások bonyolításában közreműködés 
- koncepciók kidolgozása és kezelése 
- oktatási, közművelődési, egészségügyi hatósági feladatok  
- az intézmények irányítása 
- városi sportfeladatok intézése, szabadidős sport szervezése, versenyprogramok bizto-

sítása 
- katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok 
- önkormányzati társulási feladatokba való bekapcsolódás 
- a polgármester és a jegyző által meghatározott egyéb feladatok 
 
A csoport feladatkörében: 
- elkészítette az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizott-
ság, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a képviselőtestület elé 
kerülő, a város intézményhálózatát, sportéletét, rendezvényeit érintő előterjesztéseket, il-
letve 
- tevékenyen részt vett a döntések végrehajtásában, 
- közreműködött az önkormányzat fenntartásában álló intézmények szakmailag és gaz-
daságilag hatékonyabb működtetésének elősegítésében.  
- a törvényesség biztosításával segítette meghatározni az alkalmazotti létszámot, 
- állandó kapcsolatot ápolt a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társu-
lásban résztvevő települések önkormányzataival, a társulásban működő nevelési-oktatási 
intézmények vezetőivel, pedagógusaival. 
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2012-ben az alábbi feladatokat végezték el (testületi döntés- előkészítés és végrehajtás): 

Közoktatással kapcsolatos feladatok: 

- 2012. évi érettségi vizsgák lebonyolítása 
- Kunhegyes Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények Alapító 

Okiratának, Nevelési és Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályza-
tának, Házirendjének felülvizsgálata, módosítása  

- Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézmények 
tantárgyfelosztásának jóváhagyása  

- Az intézményekben alkalmazottak létszámának meghatározása 
- Az indítható csoportok számának és létszámának meghatározása 
- Megszerveztük a tanköteles korú és óvodás korú gyermekek iskolai, illetve óvodai be-

íratását 
- Éves jelentés és adatszolgáltatás a közoktatási intézményekbe járó HH/HHH gyerme-

kek, tanulók számáról; gyermek- és tanulóbalesetekről 
- Jóváhagyásra előkészítettük a nevelési-oktatási intézmények éves munkatervét és 

szakmai beszámolóit 
- Pénzügyi csoporttal együttműködve közoktatási normatív támogatások igénylése  
- Csoportunk foglalkozik a minden tanévben esedékes Hátrányos Helyzetű Tanulók 

Arany János Tehetséggondozó Programjával. Az elmúlt évben az Arany János Tehet-
séggondozó Programban történő részvételt a Képviselőtestület 7 fő esetében támogat-
ta. 

- Pályázatot írtunk ki a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és Szakiskola igazgatói munkakör betöltésére 

- Kilépett a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulásból Tiszaroff Község Önkor-
mányzata. Az ezzel kapcsolatos átszervezési feladatokat koordináltuk. 

- A nevelési-oktatási intézményeket beszámoltattuk szakmai munkájukról. 

Közművelődéssel kapcsolatos feladatok: 

- 2008. július 1-jével Kunhegyes Város gesztorságával létrehoztuk a Közművelődési In-
tézményi Társulást, melyhez 6 település művelődési háza csatlakozott. A társulásban 
résztvevő településeken a mozgókönyvtári feladatok szervezése és ellátása a Kunhe-
gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Zsigmond Ferenc Városi Könyv-
tár tagintézményén keresztül történt – szolgáltatási szerződés alapján. 

- 2012. december 31-vel a Közművelődési Intézményi Társulás megszűnt, az ezzel kap-
csolatos feladatok végzése.  

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szabályzóinak módosítása 
(Alapító Okirat, SzMSz, Társulási megállapodás).  

- A könyvtár és közművelődési intézmény szakmai beszámolójának, munkatervének jó-
váhagyása. 
Városi rendezvények szervezése (Pl.: Doni megemlékezés, Magyar Kultúra Napja, 
Március 15., Város Napja, Majális, Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Fogathajtó 
verseny, Tehetséges tanulók jutalmazása, Augusztus 20., Mihály Napi Sokadalom, Ok-
tóber 6, Október 23., November 4., Szociális Munka Világnapja, Műemléki Világnap, 
Kulturális Örökség Napjai, Karácsonyi Ünnepségsorozat a Főtéren), koordinálása és 
bonyolítása. 

- A 2013. évi programtervezet előkészítése. 
- Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetésével kapcsolatos előkészítő munká-

latok elvégzése (Szerkesztő Bizottság ülésének koordinálása). 
- a Kunhegyesi Híradó, mint helyi újság szerkesztésével, megjelentetésével kapcsolatos 

feladatok: „Önkormányzati Hírek” szerkesztése, a Polgármesteri Hivatal, illetve a 
Kunhegyes Város Önkormányzata részéről érkező írások, cikkek, beszámolók, tájé-
koztatók, felhívások gyűjtése, szerkesztésre történő leadása. 

- A városi rendezvényekre, kiadványokra, kitüntető díjakra vonatkozó 2012. évi költ-
ségvetés tervezése. 
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- Félévente a megvalósult városi kulturális és sport rendezvények költségfelhasználásá-
ról tájékoztatás készítése, és a következő félévi rendezvények költségvetés-
tervezetének elkészítése. 

- Az önkormányzat fenntartásában működő Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár állo-
mánygyarapítására vonatkozóan könyvtári érdekeltségnövelő pályázat benyújtása. 

- Az önkormányzat fenntartásában működő Ilosvai Varga István Városi Művelődési 
Központ technikai eszközállományának gyarapítására közművelődési érdekeltségnö-
velő pályázatot nyújtottunk be. 

- A TIOP Program keretében a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztésére” a megyei önkormányzat vezetésével konzorciumban benyújtott „Zounok 
projekt” elnevezésű nyertes pályázat lezárása. A pályázattal a könyvtár informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztése valósult meg. A városi könyvtár részére informatikai 
eszközök és szoftverek kerültek beszerzésre (5 db számítógép , 2 db számítógép 
könyvtári állomány feldolgozásához, 1 db számítógép a vakok és gyengén látók szá-
mára nagyító programokkal, projektor, nyomtató és szkenner, kézi vonalkódolvasó). 

- A TÁMOP Program keretében a „Könyvtári hálózat nem formális és informális kép-
zési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” a megyei önkor-
mányzat vezetésével konzorciumban benyújtott „Zounok projekt II” elnevezésű nyer-
tes pályázat lezárása. Az elnyert támogatásból szakmai programok (előadások, író-
olvasó találkozók) kerültek megvalósításra, illetve megkezdődött a könyvtári állomány 
számítógépes feldolgozása.  

- A megyei, illetve a Tisza-tavi turisztikai kiadványokban, programfüzetekben, település 
bemutató kiadványban való (ingyenes) megjelenéshez szükséges tartalom elkészítése. 
(Jászkun Világ, Tisza-tó Térsége kiadvány, Tisza-tavi Rendezvénynaptár) 

- A városi rendezvények programjának a kunhegyesi weboldalon történő megjelenteté-
se, illetve a kiemelkedő rendezvények különböző internetes oldalakon történő ingye-
nes hirdetése (www.fesztivalkalauz.hu; www.tiszato.hu; www.leader.tisza.to.hu)  

- Folyamatos a kapcsolattartás a megyei, illetve az országos közművelődési és közgyűj-
teményi intézményekkel (OSZK), valamint a megyében működő közművelődési és tu-
risztikai intézményekkel (megyei könyvtár, Tiszainform Szolnok; Tisza-tavi Regioná-
lis Turisztikai Projekt Iroda – Tiszafüred, Tourinform – Abádszalók, Tisza-tó Leader 
Egyesület – Abádszalók)) 

- Igyekeztünk az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Intézményegységét a 
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás keretén belül a Pedagógiai Intézettel közösen, 
hatékonyan működtetni.  

- Figyelemmel követtük, illetve részt vettünk a városi gyűjtemények kezelésében, koor-
dináltuk az azokat bemutató kiállításokat. Biztosítottuk a turistaszezonban műemléke-
ink, a város nevezetességeinek látogathatóságát a közművelődési intézmény közremű-
ködésével.  

- Bekapcsolódtunk számos országos programba: Kulturális Örökség Napjai, Műemléki 
Világnap. 

- Gondoskodtunk a helyi közművelődési és turisztikai kiadványok (térkép, rendezvény-
naptár) megjelentetéséről, azok körének bővítéséről. Ápoljuk, ápoltuk a testvérvárosi 
kapcsolatokat több határon túli településsel, megszerveztük, közreműködtünk az érke-
ző delegációk itt tartózkodásának megszervezésében, fogadásában (étkezés, progra-
mok).  

- A városi rendezvények szervezése, koordinálása kiemelt feladata a csoportnak, hiszen 
ezek színvonala sokat elárul az e területen folyó munkáról. Rendezvényeink szűkös 
anyagi helyzetünk ellenére is színvonalasnak és sikeresnek tekinthetők.  

- Megszerveztük azon gyerekek és a felkészítő pedagógusaik köszöntését, elismerését, 
akik szabadidejükben készülnek és műsoraikkal színesítik rendezvényeinket, tehetsé-
gükkel öregbítik  városunk hírnevét.  

- 2012. évben ismét megrendezésre került karácsony előtt a 65 évnél idősebb lakosok 
ünnepi köszöntése, megajándékozása. Délutánonként karácsonyváró műsorokat szer-
veztünk a Főtéren. 

 

 



 

5 

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok: 

- A csoport feladatai közé tartozik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével (volt ÁNTSZ), a Megyei Egészségbiztosí-
tási Pénztárral (MEP-pel), JNSZ Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel, valamint a vállalkozó háziorvosokkal és fogorvossal va-
ló kapcsolattartás. 

- 2007. január elsejétől a Polgármesteri Hivatalhoz szakfeladatként átkerült egészség-
ügyi feladatok (II. számú háziorvosi körzet, központi ügyelet, I. fogorvosi körzet, vé-
dőnői szolgálat, iskola egészségügy) koordinálását osztályunk végzi az alábbiak sze-
rint. (Ezt a munkakört az Egészségügyi Intézményben 1 fő látta el.)  

- Közreműködtünk a lakossági tüdőszűrő vizsgálat megszervezésében.  
- Háziorvosokkal a feladatellátásra kötendő szerződések előkészítése, illetve módosítá-

sa; 
- Az egészségügyi feladatok ellátásához szükséges működési engedély és annak módo-

sítására kérelem benyújtása, a MEP-pel való szerződések előkészítése; 
- Finanszírozási szerződés előkészítése, megkötése, azok módosíttatása; 
- Jelentési kötelezettségek (orvos bejelentés, statisztikai jelentések, háziorvosi körzetek 

lakosságszáma; védőnői körzetekről adatszolgáltatás) teljesítése, és az egészségügyi 
szakfeladatokra vonatkozó különböző adatszolgáltatások 

- Egészségügyi szűrés koordinálása. 
- 2012. évben a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezet-

fejlesztési Intézet) fenntartásába vette a JNSZ Megyei Egészségügyi Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft-t. Az átadással kapcsolatos feladatokat csoportunk látta el a 
Titkársággal és a Költségvetési Csoporttal együttműködve.  

- Csoportunk pályázatot nyújtott be az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosítószámú, az Egészség-
ügyi alapellátás fejlesztése, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése kereté-
ben a Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítására. A pályázat jelenleg elbírálás 
alatt áll. 

- Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. novemberében egészségügyi feladat-ellátási 
szerződést kötött a karcagi Kátai Gábor Kórházzal a Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 4. szám 
alatt kialakított J0-ás besorolású laboratórium működtetésére. 

- Minden évben elkészítjük a város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót. 
 

Sportreferensi feladatok: 

- A sport területén a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján, valamint a vá-
rosi rendezvényekhez kapcsolódóan végeztük feladatunkat. A sportpályák állagmeg-
őrzését figyelemmel követjük. A város sporttevékenységének finanszírozására a pá-
lyázati kiírást előkészítettük és koordináltuk a városi sporttámogatások odaítélését el-
döntő pályázatokat.  

- A megyei és országos szintű iskolai sportrendezvények lebonyolításához közvetlen, il-
letve közvetett segítséget nyújtunk (személyi, tárgyi).  A Mikrotérségi Tornateremben 
került lebonyolításra több labdajáték megyei és regionális szintű döntője. (teremlabda-
rúgás, női kézilabda, férfi röplabda )   
Előrelépés a sportrendezvények számának növekedése, a résztvevők számának emel-
kedése, új sportágak bevezetése a tömegsportban. (Városi kispályás labdarúgó tornák, 
Teremfoci, Kerékpáros ügyességi verseny, strandfoci, strandröplabda, fitness foglal-
kozások, zumba stb. 

 

Közbiztonsági referens intézménye: 

A 2011 évi CXXVIII. törvény (katasztrófavédelmi törvény) 2012 január 1 től létrehoz-
ta a „közbiztonsági referens „ intézményét. 
Csoportunkból 2 fő végezte el a feladat ellátásához kötelező közbiztonsági referensi 
tanfolyamot. 
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Csoportunkon történik a honvédelemmel, illetve a mozgósítással kapcsolatos feladatok 
ellátása, valamint a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, továbbá a Karcagi Ki-
rendeltség által meghatározott feladatok végrehajtása, PV tervek készítése, pontosítása 
és a Megyei Védelmi Bizottság, illetve a Helyi Védelmi Bizottság által meghatározott 
feladatok elvégzése.  

 

Honvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

- Ország mozgósítással kapcsolatos feladatok irányításának végrehajtásának előkészíté-
se. 

- Ingatlanok, technikai eszközök igénybevételének, továbbá más gazdasági és anyagi 
szolgáltatási kötelezettség teljesítése elrendelésének előkészítése, naprakészen tartása. 

- Mozgósítási terv készítése a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. 
- IV. kategóriába sorolt szervekkel, szervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátása, meg-

hagyási lista készítése, naprakészen tartása (Nagykun-Hús, MOL 2000. Töltőállomás 
stb.) 

- Fegyveres erők, rendvédelmi szervek mozgósításához szükséges ingatlanok és szolgál-
tatások nyilvántartása, éves jelentések megküldése. 

 

Polgárvédelmi feladatok: 

- Polgári védelmi feladatok irányításával, szervezésével, végrehajtásával kapcsolatos 
előkészítő munka végzése. 

- Polgári védelmi kötelezettség alatt állók részére szolgálat elrendelésének előkészítése 
(beosztó határozatok elkészítése). 

- Polgári védelmi tervezéssel összefüggő feladatok végrehajtása, adatszolgáltatási köte-
lezettség teljesítése (Pl.: Gazdaság Mozgósítási Terv). 

- Együttműködés a J-N-SZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Kirendelt-
ségével. 

- Az éves kötelező képzések megtartása. 

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok:  

- Katasztrófavédelmi tervek (veszély-elhárítási alapterv és annak speciális mellékletei, 
külső védelmi terv stb. ) készítése, naprakészen tartása. 

- A tervekben foglalt feladatokra szükség szerint történő felkészülés tervezése, végre-
hajtása pl.: rendkívüli havazás stb.  

- A J-N-SZ Megyei Védelmi Bizottság által meghatározottak végrehajtásának előkészí-
tése. 

- A HVB működésével kapcsolatos feladatok előkészítése, végrehajtása. 
 

A csoport iratának száma: összes ügyirat: 2 978, főszám: 347, alszám: 2 631. 
Répászky Gabriella  Összes ügyirat: 1 543 

Főszám:  96 
Alszám:  1 447 

Bodó István   Összes ügyirat: 39 
Főszám:  15 
Alszám:  24 

Földi Zsuzsanna  Összes ügyirat: 733 
Főszám:  79 
Alszám:  654 

Fűtő Georgina  Összes ügyirat: 663 
Főszám:  157 
Alszám:  506 
 

A 2012. évi pályázatok az 1. számú mellékletben csatolva. 
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Ssz. A pályázat címe Közreműködő 
szerv 

Kért/Kapott 
Támogatás 

(bruttó e Ft) 

 Önerő 
(bruttó 
e Ft) 

Megvalósított/ 
megvalósuló 
beruházási 

költség (e Ft) 

A pályázat tartalma 

1. 

ÉAOP-4.1.1/2F 
Kunhegyesi Általá-
nos Iskola, Alapfo-
kú Művészetoktatási 
Intézmény, Szakis-
kola és Mikrotérségi 
társulás új tornater-
mének építése, fel-
adat-ellátási helyei-
nek felújítása, bőví-
tése. (Konzorcium-
ban: Tiszagyendával 
és Tiszaroffal) 

ÉARFÜ 415 000 22 000 437 000 Kunhegyes: 
Mikrotérségi tornate-
rem építése.  Sport-
eszközök beszerzése. 
Parkoló kialakítása 
Fenntartási időszak I. 
év. 

2. 

Abádszalók- Kun-
hegyes szennyvízel-
vezető rendszerének 
kiépítése és új 
szennyvíztelep ki-
alakítása KEOP 
1.2.0 II. Forduló 

KEOP 2 873 031 597 971 3 471 002 Kunhegyes csatorna-
hálózat építése, 
mellyel városunkban 
95 %-os 
kiépítettségű lesz a 
csatornahálózat.  
Abádszalók- Kunhe-
gyes települések 
közös szennyvíztisz-
tító telepének bővíté-
se.  Indul: 2013. 
március. 

3. 

Szociális alapszol-
gáltatások fejleszté-
se-társulás pályázata 
(Konzorciumban: 
Tiszafüred Város 
Önkormányzatával 
és Abádszalók Vá-
ros Önkormányza-
tával) 

VÁTI  43 799 4 732 48 531 Öregek Napközi 
Otthona (Dózsa Gy. 
u. 14.) - új épület 
építése, bútor-, esz-
közök beszerzése 
szakmai és pénzügyi 
elszámolás folya-
matban. 

4. Közösségi Közleke-
dés fejlesztése a 
Tiszafüredi Kistér-
ség Településein 

ÉARFÜ 202 000 11 000 213 000 11 buszmegálló fel-
újítása, 10 buszöböl 
kialakítása, 9 buszvá-
ró megépítése. A 
kivitelezői szerződés 
megkötésre került. 

5. 

Funkcióbővítő tele-
pülésfejlesztés Kun-
hegyes városban  

ÉARFÜ 188 741 54 891 243 632  - Piaccsarnok építé-
se, 7 üzlethelyiség 
kialakítása. 
- Művelődési ház 
külső szigetelése, 
nyílászáró csere.  
- Járdák, térburkola-
tok felújítása, új épí-
tése, zöldfelületek 
kialakítása.  
- Hidra Szökőkút 
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építése.  
- Okmányirodai par-
koló építése.  
- Piaclejáró kialakí-
tása. 
- Kunhegyesi Római 
Katolikus templom 
tetőcseréje, állag-
megóvó külső felújí-
tása.  
- Kunhegyesi Re-
formátus nagytemp-
lom külső homlokzat 
felújítása Fenntartási 
időszak I. év. 

6. 

Vásárhelyi Terv 
továbbfejlesztéséhez 
kapcsolódó bel- és 
csapadékvíz rende-
zés Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében 
I. ütem Abádszalók, 
Jászkisér, Kunhe-
gyes, Tiszabura, 
Tiszasüly, Vezseny 
(Önkormányzati 
társulásban Kunhe-
gyes elnökletével)  

ÉAOP 2 454 370 0 2 454 370 Kakat-ér meder re-
konstrukciója, Kun-
hegyesen 47 295 m 
belvízelvezető csa-
torna építése. Indul: 
2013.július. 

7. 

Tisza-tavi Régió 
hulladéklerakóit 
rekultiváló egycélú 
Önkormányzati 
Társulás tagtelepü-
léseinek felhagyott 
települési szilárd-
hulladék lerakóinak 
rekultivációja 

NKEK 348 492 0 348 492 A kunhegyesi telepü-
lési szilárd-
hulladéklerakó (régi 
szeméttelep) rekulti-
vációja. A kivitelezői 
szerződés megkötés-
re került. 

8. 

Megyei Parlagfű-
mentesítési Alap 
2012.évi pályázata 

JNSZM Ön-
kormányzat 

180 60 240 1 fűkasza és 16 kézi 
kasza beszerzése a 
Parlagfű mentesítési 
Akciónapon történő 
parlagfűmentesítésre. 
Eszközbeszerzés 
előkészítése folya-
matban. 

9. 

Belföldön megvaló-
suló rendezvények- 
Mihály Napi Soka-
dalom 2012. 

ÚSZT-TU 2 820 363 3 183 Kulturális progra-
mok, fellépők, helyi 
és térségi művészeti 
csoportok költségei-
nek biztosítása. 
Pénzügyi és szakmai 
beszámoló megtör-
tént. 

10. Start Közmunka-
program (Mezőgaz-

BM 207 835 0 207 835 174 fő foglalkozatá-
sa, eszközbeszerzés, 



 

9 

dasági projekt) 
2012. 

szántóföldi és fóliás 
növények termeszté-
se.                        400 
m2 fóliasátor, vala-
mint üvegház kiala-
kítása a katolikus 
temető mellett, ösz-
szesen 207 millió 
forint értékben. A 
beszerzés folyamat-
ban. 

11. 

Start Közmunka-
program (Illegális 
hulladéklerakók 
felszámolása) 2012. 

BM 72 599 0 72 599 55 fő foglalkoztatá-
sa: a város belterüle-
tén keletkezett illegá-
lis szemétlerakók 
felszámolása . A 
beszerzés folyamat-
ban  

12. 

Start Közmunka-
program (Közúthá-
lózat javítása) 2012. 

BM 101 639 0 101 639 77 fő foglalkoztatá-
sa: a város területén 
az önkormányzat 
tulajdonában lévő 
belterületi utak javí-
tása. A beszerzés 
folyamatban. 

13. 

Ivóvízminőség -
javító program I. 
ütem Azonosító 
szám: KEOP-
7.1.0/11-2011-0047 

KEOP 41 565 7 335 48 900 Technológiai-, víz-
bázis-, és részleges 
hálózatfejlesztés: 
tervezés, kivitelezés 
előkészítése. A II. 
ütem pályázata be-
nyújtásra került. 

 

A belső együttműködés:  

Sokrétű, sok területet felölelő munka végzése gyakran „ad hoc" jelleggel jelentkezik. Különö-
sen nehéz a Társulások ügyeinek koordinálása.  Mindennapos jelenség a különböző munkate-
rületekről beérkező feladatok párhuzamos megoldása rövid határidőkkel. 

 
 
A csoportban igen sokrétű, sok területet felölelő munka folyik, amely sokszor „ad hoc” jel-
leggel jelentkezik, ám ennek ellenére a feladatokat határidőben és a törvényesség betartásával 
pontosan, legjobb igyekezetüknek megfelelően látják el. A csoportnál mindennapos jelenség a 
különböző munkaterületekről beérkező feladatok párhuzamos megoldása rövid határidőkkel. 
 
2. Titkárság 
Vezetője: Barta Ferenc Aljegyző felsőfokú végzettségű 2012. szeptemberéig Dr. Pénzes 
Tímea jegyző helyett teljes jogkörrel eljáró helyettes 
 
 
A titkárság a hivatalon belül elkülönült belső szervezeti egységként vesz részt az apparátus 
munkájában.  
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Szervezet: 

A Titkársági osztály vezetője az aljegyző. 
Az osztály munkájában állandó jellegű munkakör a humánpolitikai ügyintéző, az informati-
kus, és a telefonközpontos, továbbá az iktató, irattáros. Jelentősen segítették a képviselő-
testületi munkát az ügyviteli munkatársak. A levélkézbesítők a nagyszámú helyi közönséges 
és könyvelt levélpostai küldemények kikézbesítését végezték az év teljes időszakában. 
A titkárság szervezeti egységébe integrálva működik a polgármesteri hivatal 
takarítószemélyzete is.  

Feladatok: 

A titkárság feladata, hogy a képviselő-testület, és annak bizottságai szervezetével, 
működésével kapcsolatban, valamint a személyzeti (bér- és munkaügyi) területeken ellássa a 
szükséges tevékenységeket, részt vegyen a képviselők választásához, illetve a népszavazáshoz 
kapcsolódó feladatok ellátásában, valamint biztosítsa a polgármesteri hivatal ügyviteli, 
információs, levélkézbesítési, iktatási és irattárolási feladatait. A titkárság látja el az 
informatikai feladatokat is. A titkárság szolgáltatási folyamataihoz kapcsolódó részletes 
feladatokat és végrehajtásuk módját a munkautasítások listája és a munkaköri leírások 
gyűjteménye tartalmazza. 

A képviselő-testület és a bizottságok munkájával kapcsolatos feladatok: 

Titkársági egységünk az ülések meghívóinak elkészítésével, a képviselő testületi anyagok, a 
bizottságok elé kerülő anyagok sokszorosításával és kipostázásával segítette a döntéshozók 
munkáját. A képviselő-testületi ülések, továbbá az Ügyrendi Bizottsági, Oktatási, Kulturális, 
Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottsági, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesz-
tési Bizottsági ülések nyilvános és zárt jegyzőkönyveinek, az üléseken elfogadott rendeletek, 
és határozatok kivonatainak elkészítését, elektronikus feldolgozását, dokumentálását a pol-
gármester, jegyző munkáját segítő - törzskari csoportban dolgozó - titkárnő teljes körűen ellát-
ja. Emellett jegyzőkönyveket ír a Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat küldött-
gyűlésein, a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnökségi ülésein. A jegyző-
könyvek mellékletekkel történő kiegészítése, és kormányhivatalhoz történő felterjesztése tar-
tozik szorosan a feladatkörünkbe. A Képviselőtestület, az Ügyrendi Bizottság, Oktatási, Kul-
turális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság üléseinek hiteles jegyzőkönyveit a titkárság kezeli. A titkárság 
feladata a rendeletek, és határozatok hiteles példányának őrzése, az így őrzött hiteles rendele-
tek, és határozatok eredeti példányáról történő sokszorosítás, érintettekkel való közlése. A 
Képviselőtestület 2012-ben 306 határozatot hozott, 32 önkormányzati rendeletet fogadott el. 
Az önkormányzat 2012. évben összességében 26 nyilvános, valamint 17 zárt ülésen tárgyal-
ta az előterjesztéseket, közmeghallgatásra 1 alkalommal került sor. A Képviselőtestület 
szervei a megválasztott állandó bizottságok, melyeknek üléseit, a szakmai anyagok előterjesz-
téseinek előkészítését a hivatal szakemberei segítik. Kunhegyes város 2012. évi költségvetését 
a kétfordulós tárgyalás alatt a Képviselőtestület minden bizottsága megtárgyalta, véleményez-
te. Az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 2012-ben 23 
alkalommal tartotta tanácskozásait, összességében 76 határozat került elfogadásra. A Pénz-
ügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012-ben 29 ülésen 71 határozatot hozott. Az 
Ügyrendi Bizottság 6 ülést tartott és 16 határozatot fogadott el. A testületi, bizottsági üléseken 
tárgyalt anyagok összeállítása, sokszorosítása, a döntések érintettekhez való eljuttatása nagy 
feladatot jelent a titkárság dolgozóinak. A fő napirendek anyagainak előkészítése és határidő-
re történő kiadása biztosított volt. Az anyagok alaki, formai szempontból az elvárásoknak 
megfeleltek. A jegyzőkönyvek hűen tükrözik az ülések anyagát. Követendő cél, hogy jó szer-
vezési és előkészítő munkával továbbra is biztosítani kell a képviselő-testület, valamint a bi-
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zottságok törvényes, eredményes és hatékony tevékenységét, melynek érdekében határidőre el 
kell juttatni a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat.  
 
Személyzeti munka: 
 
A Titkárság feladatkörébe tartozik a hivatali apparátus személyi feladatainak ellátása, 
valamint az intézményvezetők személyi anyagának kezelése. A munkaügyi tevékenység 
körébe tartoznak mindazok a feladatok, amelyek az emberi erőforrás tervezésével, 
biztosításával, a munkaerő vonzásával, megtartásával, motiválásával és hasznosításával 
kapcsolatosak. Legfontosabb feladatok: a köztisztviselők, ügykezelők, közszolgálati 
jogviszonyával, a háziorvosi körzetben, védőnői szolgálaton, intézményi étkeztetésben és a 
bölcsődében foglalkoztatott munkavállalók közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos 
eljárások lefolytatása, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 
alkalmazási, illetve megszüntető okmányainak elkészítése. A jegyző hatáskörébe tartozó 
közszolgálati alkalmazási iratok elkészítésénél különösen a kinevezést, munkaköri leírást, 
esküokmányt, minősítést, adatfelvételi lapot, átsorolást, kinevezés módosítást, jogviszony 
megszüntetőt, elszámolólapot, közszolgálati igazolást és egyéb jogszabályban meghatározott 
igazolásokat teljesítette a humánpolitikai ügyintéző. Az elmúlt évben is figyelemmel lettek 
kísérve a fizetési fokozat váltások, jubileumi jutalomra való jogosultságok és meg lettek téve 
a szükséges intézkedések. Január 1-jei hatállyal, el kellett végezni a közalkalmazottak 
tekintetében a soros lépéseket, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 
tekintetében pedig a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése miatt volt 
szükség munkaszerződés módosításokra. Januárban kiosztásra kerültek a 2011. évi személyi 
jövedelemadó adatlapok, jövedelemigazolások, a dolgozók írásban nyilatkoztak az 
adóbevallás választásának módjáról. Januárban megállapításra került a köztisztviselők, 
közalkalmazottak, munkavállalók szabadsága. Február 28-ig teljesítésre került a 
köztisztviselők, ügykezelőkre vonatkozóan az egyszerűsített adatszolgáltatás (KÖZIGTAD). 
Február végére, időben elkészült a szabadságolási ütemterv. 2010. évben, a közszolgálatban 
bevezetésre került a Cafetéria rendszer. A 2012. évi jogszabályi változásoknak megfelelően át 
kellett dolgozni Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatában a 
köztisztviselők cafetéria juttatásának szabályait. A köztisztviselők 2012. március 1.-jéig 
nyilatkoztak az általuk választott cafetéria elem fajtájáról, mértékéről. A humánpolitikai 
ügyintéző az igényeket összesítette és adatot szolgáltatott a gazdasági osztály számára, a 
szükséges utalványok beszerzése érdekében. Március 31.-ig a közalkalmazottak, 
köztisztviselők részére el lett készítve és kiosztásra került a 12 alkalomra szóló utazási 
utalvány.  
 
2012. évben többletfeladatként jelentkezett a Járási Hivatalhoz átkerülő, ott dolgozó 
munkatársakról történő adatszolgáltatások, illetve a személyi anyagok átadásra történő 
előkészítése. 
 
A munkaügyi tevékenység során rendszeresen jelentkeztek a következő feladatok: 
• Köztisztviselők, ügykezelők, közalkalmazottak Mt. hatálya alá tartozók távolléteinek 

(szabadság, betegség, TGYS, GYED, GYES) Magyar Államkincstár felét történő 
jelentése 

• Köztisztviselők cafetéria juttatásának megállapítása, a tényleges igénybevételéről havonta 
személyenkénti nyilvántartás vezetése, év közben be- és kilépők cafetéria juttatásának 
időarányos megállapítása, változások vezetése, 

• 2012. évi szabadságok megállapítása, az igénybe vett szabadságok nyilvántartása 
• Statisztikai és munkajogi állományi létszám havonkénti vezetése, 
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• Negyedévente jelentés kellett készítése a Magyar Államkincstárnak az üres álláshelyekről.  
• Adatszolgáltatás a gazdasági osztály részére szociális támogatásban, temetési 

támogatásban részesültekről. 
 
2012. év során történt létszámváltozások, melyek a humánpolitikai feladatkört érintették: 
• közszolgálati jogviszonyban történt személyügyi állományváltozások: 1 fő köztisztviselő 

évközben átkerült a Kormányhivatalhoz, 1 fő jogviszonya nyugdíjazás miatt, 1 fő 
jogviszonya határozott idő lejárta miatt szűnt meg, valamint 1 fő helyettesként 
foglalkoztatott köztisztviselő közös megegyezéssel távozott. 
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala 12 főt biztosított a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala működéséhez. A Járási Hivatal 2013. 
január 01.-jén kezdte meg a működést, így a 12 fő áthelyezésére 2012. december 31. 
napjával került sor. 

• közalkalmazotti jogviszonyban sem kinevezés, sem megszűntetés nem történt. 
• 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló felvételére került sor 

határozott időre, néhány hónapra, 1 fő jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg. 
 

Képzések, kötelező továbbképzések: 

2012. évben közigazgatási alapvizsga kötelezettsége senkinek sem volt. 1 fő köztisztviselő 
volt közigazgatási szakvizsga letételére kötelezve, kötelezettségének részben tett sikeresen 
eleget. A Debreceni Egyetem ÁJTK közigazgatási menedzser szakán államilag finanszírozott 
formában 1 fő köztisztviselő folytatta sikeresen tanulmányait. A regisztrált mérlegképes 
könyvelők továbbképzésén a polgármesteri hivatalból 4 fő gazdasági szakember vett részt. Az 
Önkormányzati adóigazgatás napi gyakorlata c. továbbképzésen az adócsoport-vezető 
képviselte hivatalunkat. A kormányablak ügyintéző továbbképzésre az Okmányirodából 1 fő 
vezető és 4 fő ügyintéző jelentkezett. A RIBÁR és Társai Bt. által Szolnokon megrendezett, a 
„köztisztviselőkre vonatkozó új szabályozás”-t bemutató továbbképzésen 1 fő ügyintéző vett 
részt. Összességében elmondható, hogy a képzések érintették a pénzügyi, adóügyi, 
munkajogi, okmányügyi területet.  

Informatika:  

2012-ben az informatikai infrastruktúra nem változott érdemben. A szokásos megelőző kar-
bantartáson kívül egy mátrixnyomtató beszerzése történt meg. Adatvesztéssel járó meghibá-
sodás nem történt, igaz, a folyamatosan történő biztonsági adatmentéseknek köszönhetően az 
esélye is minimális. Az operációs és vírusvédelmi rendszerek frissítése folyamatos, naprakész. 
Funkcionális szoftverek esetében egyre jobban az internetes megoldások felé tolódik el az 
arány. A 2012. évben végzett informatikai tevékenységekről szólva a napi feladatokat nem 
részletezve említést kell tennünk a polgármesteri hivatal szervezeti átalakításával kapcsolato-
san a következő informatikai rendszert érintő változtatásról, és pedig hogy az Okmányiroda és 
a Kossuth Lajos u. 58. szám alatti épület felkészítése a Járási Hivatal fogadására, számítás-
technikai eszközök áthelyezése, az új elrendezésű munkakörnyezetnek megfelelő nyomtatási 
struktúra kialakítása. 

Iktatás:  

A polgármesteri hivatal alagsorában működik az irattár, az iratok raktározására további ter-
mek szolgálnak. Az ügyiratok számának évek óta tartó emelkedése raktározás szempontjából 
gondot jelent, ezért minden rendelkezésre álló helyiséget fokozottabban ki kell használni. A 
2012 évben is az irattárban a DMSONE Pro1.0 iktatóprogramot használtuk. Az irattári munka 
két nagy csoportja közül az egyik a tulajdonképpeni iktatás és a másik a postázás. E mellett el 
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lett végezve az irattárba visszaküldött és elintézett iratok kivezetése a számítógépen, majd a 
besorolása a megfelelő irattári jel alá, valamint az utóiratokhoz az előzmények kikeresése, és 
szerelése is. 2012 évben a központi iktatóban iktatott főszámok összege: 5842 db, az 
alszámok összege 5166 db, ez összesen 11 008 db iktatott ügyiratot jelent. A titkársági osz-
tály összes ügyirata 1050 ügyiratdarab volt, ebből főszámra 521 akta került iktatásra, és 
ezen belül 529 alszám került megnyitásra. Gyűjtőszámra a megnövekedett programkapaci-
tás eredményeképpen nem iktatunk. Az irattári munka másik fő része, a postázás. 2012. január 
1 – 2012. december 31. napja közti időszak alatt a Magyar Posta Zrt. közreműködésével – 
lakott külterületre, tanyákra, valamint vidék esetében a Postán adjuk fel a leveleket. A postázó 
csoport nyilvántartása alapján az elmúlt évben feladott levélpostai küldemények esetében 252 
munkanapra számítva naponta átlagosan 2012 évben 38 db tértivevényes levelet adtunk fel, 
ajánlott levél 2012-ben 8 db, és a közönséges levelek száma 2012-ben 17 db a postakönyvben. 
A 2012. évben így 9540 db tértivevényes levelet, 1996 db ajánlottat, és 4356 db közönséges 
levélpostai küldeményt kellett kezelnünk. 

Helyi kézbesítés, takarítási feladatok: 

Levélkézbesítés. 
A kézbesítés, postázás területén egy nap alatt kell a leveleket, 2 nap alatt a tértivevényes leve-
leket kihordani. A városi kézbesítési feladatokat a 2012. év nagy részében négy-öt fő nyolc 
órás nem főállású hivatali kézbesítő látta el. A Polgármesteri Hivatalban 25 590 db tértivevé-
nyes levél, 14 764 db közönséges levél, 980 db plakát, 8 300 db szórólap, és 38 400 db újság 
került kézbesítésre. Fenti számadatok csupán a ténylegesen kézbesített levelekre vonatkoznak, 
az eredménytelen kézbesítési kísérletek számát nem mutatják. Mindezekből továbbra is le-
vonható a következtetés: költségtakarékossági szempontból indokolt a hivatali kézbesítők 
alkalmazása.  
 

Takarítás: 

A titkársághoz tartoznak a két irodaházban a takarítók, rendben és tisztán tartják az irodai 
munkakörnyezeteket. Megbízható, a munkáját szakszerűen, rendesen végző takarító-
személyzettel dolgozunk. A takarítók rendszeres bevonásra kerülnek a városi rendezvények, 
esküvők, családi események méltó megünneplésében, megtartásában. 

Egyéb feladatok: 

Az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer működtetése keretében sor került a minőség-
ügyi kézikönyv, minőségirányítási eljárások, munkautasítások felülvizsgálatára, ennek ered-
ményeként tovább tökéletesítettük a minőségirányítási rendszer működését. A belső auditot 
követően 2012. október 18.-án került sor a külső felügyeleti auditra. A kiadott ISO 9001-es 
minőségbiztosítási tanúsítványt továbbra is birtokolja polgármesteri hivatalunk.  
 
 
3. Gazdasági Osztály 
Vezetője: (2012. október 10-ig Dr. Horváthné Zsoldi Katalin, 2012. október 11-től Szo-
boszlai Hajnalka) felsőfokú végzettségű köztisztviselő. 
 
A Gazdasági Osztály vezetését egész évben felsőfokú végzettségű szakember látta el, aki 
négy, jól elkülönülő feladatokat ellátó csoport munkáját koordinálta és ellenőrizte. A csopor-
tok élén csoportvezetők állnak, akiknek kiemelkedő szerepük van a csoporton belüli munkák 
vezetői ellenőrzésében. 
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Munkacsoportok: 
3.1. Adócsoport (Vezetője: Csöröginé Bodnár Erika) 
3.2. Költségvetési csoport (Vezetője: 2012. október 10-ig Molnár János, 2012. október 
11-től Dr. Horváthné Zsoldi Katalin) 
3.3. Kiskincstári csoport (Vezetője: Bibókné Simon Mária) 
3.4. Vagyongazdálkodási csoport (Vezetője: Lódi Tünde) 
 
 
3.1. Adócsoport (Vezetője: Csöröginé Bodnár Erika) 
 
Az adócsoport feladata az építményadóval, a helyi iparűzési adóval, a magánszemélyek 
kommunális adójával, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóval, a gépjárműadóval, a 
termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadóval, valamint a talajterhelési díjjal 
kapcsolatos I. fokú ügyintézés. Az adócsoport ügyintézői ellátják az adók kivetésével, az 
adók, egyéb bevételek, idegen bevételek nyilvántartásával, gépi adatfeldolgozásával, beszedé-
sével, az évközi változások átvezetésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos felada-
tokat, gondoskodnak a részletfizetési és fizetési halasztási kérelmek döntésre való előkészíté-
séről, végzik ügyirataik teljekörű iktatását. 
Hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz adó- és értékbizonyítványt állítanak ki, megkeresésre 
adatot szolgáltatnak. 
Kiemelt feladatuk az ügyfélfogadás színvonalas ellátása és az adózók folyamatos tájékoztatá-
sa. 
 
2012. évben az adózók száma a következőképp alakult: 

- építményadó:                                                                               37 adózó,  
- helyi iparűzési adó:                                            

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után:               513 adózó, 
            ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után:              1 adózó, 

- magánszemélyek kommunális adója:                                     2.311 adózó, 
- idegenforgalmi adó:                                                                       4 adózó,  
- gépjárműadó:                                                                          1.803 adózó, 
- talajterhelési díj:                                                                        185 adózó, 
- bírság:                                                                                          45 adózó, 
- szabálysértés, helyszíni bírság                                                   245 adózó, 
- adók módjára behajtandó köztartozás (idegen bevétel)             615 adózó. 

 
A 2012. évi terhelés adónemenként az alábbi fizetési kötelezettségeket jelentette: 

- építményadó:                                                                            2.220 ezer Ft,   
- iparűzési adó:                                            

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után:            94.873 ezer Ft, 
            ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után:                0 ezer Ft, 

- magánszemélyek kommunális adója:                                     16.407 ezer Ft, 
- idegenforgalmi adó:                                                                      36 ezer Ft,  
- gépjárműadó:                                                                          39.123 ezer Ft, 
- talajterhelési díj:                                                                       2.674 ezer Ft, 
- bírság:                                                                                          220 ezer Ft, 
- szabálysértés, helyszíni bírság                                                     691 ezer Ft, 
- adók módjára behajtandó köztartozás (idegen bevétel)          11.280 ezer Ft, 

Összesen:                                                                              167.524 ezer Ft      
Az adócsoport ügyiratforgalmának nagyságrendjét jól mutatja az iktatott ügyirataik száma: 



 

15 

- adóbevallások, kivetések, mentességek, végrehajtás, hátralék és túlfizetés, adategyez-
tetés: 

           Főszám:  2.001 db. 
           Alszám:  1.271 db. 
- adó- és értékbizonyítvány: 

                Főszám:     181 db. 
                Alszám:       27 db. 

-  vagyoni igazolás, adóigazolás: 
           Főszám:      64 db. 
           Alszám:      10 db. 
- adók módjára behajtandó köztartozás: 
           Főszám:    745 db. 
           Alszám: 2.636 db. 
                  A főszámból: 

    12 db. megelőlegezett gyermektartás, 
    84 db. közigazgatási bírság, 
    92 db. szabálysértési bírság, 
    96 db. helyszíni bírság, 
      1 db. földhasználati bírság, 
    48 db. ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díj, 
    22 db. érdekeltségi hozzájárulás, 
  355 db. hulladékgazdálkodási díj, 
      2 db. erdőgazdálkodási bírság, 
      2 db. fogyasztóvédelmi bírság, 
    22 db. halvédelmi bírság, 
      0 db. elővezetési költség, 
      9 db. jogalap nélkül felvett családi pótlék, 
      0 db. egészségvédelmi bírság. 

-  számítógépes adatfeldolgozás, zárás: 
            Főszám:        1 db. 

                  Alszám:      14 db. 
 
Az adócsoport által beszedett adók összegei adónemenként:  

- építményadó:                                                                           2.166 ezer Ft,          
- iparűzési adó:                                            

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után:         105.929 ezer Ft, 
            ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után:               0 ezer Ft, 

- magánszemélyek kommunális adója:                                    15.780 ezer Ft, 
- idegenforgalmi adó:                                                                     38 ezer Ft,  
- gépjárműadó:                                                                        39.427 ezer Ft, 
- pótlék:                                                                           3.033 ezer Ft, 
- talajterhelési díj:                                                                     1.526 ezer Ft, 
- államigazgatási eljárási illeték:                                                 515 ezer Ft 
- mulasztási bírság:               131 ezer Ft, 
- idegen bevételek:            3.767 ezer Ft, 
- egyéb bevételek:                                                                        879 ezer Ft, 

Összesen:                                                                            173.191 ezer Ft      
 
Az ügyfelek tájékoztatása, fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében 3.459 db. értesítő, 
és helyi iparűzési adóbevallási kötelezettség elmulasztása miatt 91 db., építményadó bevallási 
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kötelezettség elmulasztása miatt 16 db. felhívás került kiküldésre 2012. év folyamán. A saját 
bevételek biztosítása érdekében –a korábbi évekhez hasonlóan- több alkalommal fizetési fel-
szólítást küldött ki a helyi adóhatóság. A kiküldött fizetési felszólítások száma 2012. évben 
3.761 db. volt. A behajtási tevékenység keretében 180 db. inkasszó került kiállításra, 177 db. 
letiltás került kezdeményezésre, egy évet meghaladó gépjárműadó hátralék miatt 18 adózó 
volt érintett forgalomból történő kivonás céljából indult eljárásban. 
Új feladatot jelentett a csoport számára 2012. évben egy új adónem, az építményadó beveze-
tése. 
 
 
3.2. Költségvetési csoport (Vezetője: 2012. október 10-ig Molnár János, 2012. október 
11-től Dr. Horváthné Zsoldi Katalin) 
 
A költségvetési csoport elsődleges feladata Kunhegyes Város Önkormányzata, Kunhegyes 
Város Polgármesteri Hivatala,  és Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 
kiadásainak és bevételeinek főkönyvi könyvelése, az éves költségvetési rendelettervezet ill. 
határozattervezet elkészítése, a költségvetés-módosítások tervezeteinek megalkotása, az elfo-
gadott költségvetés végrehajtása, a féléves és éves beszámoló, valamint a harmadik negyedévi 
tájékoztató elkészítése. E csoporton belül működnek a házipénztárak, és e csoporton keresztül 
történik az önkormányzat működéséhez nélkülözhetetlen központi költségvetési források 
igénylése és elszámolása is.  
 
A főkönyvi könyvelés 2012. évben is a Magyar Államkincstár által ingyenesen biztosított 
TATIGAZD program segítségével történt. E programba Kunhegyes Város Önkormányzatánál 
12.244 tétel, a Polgármesteri Hivatalnál 11.895 tétel, az Abádszalók-Kunhegyes Közös 
Szennyvízkezelő Társulásnál 155 tétel került kontírozásra és rögzítésre.  
Éves szinten készpénzben 

- Kunhegyes Város Önkormányzata valutapénztárból:                                   67 ezer Ft, 
- Kunhegyes Város Önkormányzata pénztárából:                                  388.260 ezer Ft, 
- a Polgármesteri Hivatal pénztárából:                                                   119.220 ezer Ft, 
- a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és  

Szakiskola pénztárából:                                                                            2.430 ezer Ft, 
- Kunhegyes Város Óvodai Intézménye pénztárából:                                1.075 ezer Ft, 
- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

pénztárából:                                                                                              2.780 ezer Ft, 
összesen 513.832 ezer Ft  bevétel és ugyanennyi kiadás került teljesítésre. A pénzforgalom 
előző évhez képest 61 %-os növekedését elsősorban az a jogszabályi előírás eredményezte, 
mely a közfoglalkoztatottak részére heti munkabér-kifizetést írt elő.  
A pénzforgalomról 

- Kunhegyes Város Önkormányzata valutapénztárában:                                          14 db, 
- Kunhegyes Város Önkormányzata pénztárában:                                               1.228 db, 
- a Polgármesteri Hivatal pénztárában:                                                                   891 db, 
- a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és  

Szakiskola pénztárában:                                                                                        409 db, 
- Kunhegyes Város Óvodai Intézménye pénztárában:                                            254 db, 
- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

pénztárában:                                                                                                           517 db 
pénztárbizonylat került kiállításra. 
A költségvetési csoport feladata Kunhegyes Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkor-
mányzat), Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal), és Abádszalók-
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Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás (továbbiakban: Társulás) ÁFA-bevallásainak 
elkészítése, melyet a szállítói és vevői analitika alapoz meg. 2012. évben az analitikába az 
Önkormányzatnál 1.035 db., a Hivatalnál 1.920 db., a Társulásnál 3 db. beérkező számla ke-
rült felvezetésre, valamint az Önkormányzatnál 356 db., a Hivatalnál 1.456 db., a Társulásnál 
22 db. kimenő számla került kiállításra.  
A csoportban 2.371 esetben számfejtettek hóközi, nem rendszeres kifizetéseket. 
Az év első négy hónapja e csoport számára –mint minden évben- jelentős többletmunkával 
járt, tekintettel az igen szoros határidőkre (előző évi 1-12. havi pénzforgalmi jelentés, mérleg-
jelentés, költségvetés és beszámoló a Magyar Államkincstár részére, valamint a képviselőtes-
tület felé, I. negyedévi pénzforgalmi jelentés, I. negyedévi mérlegjelentés, önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása pályázat stb.). További ne-
hézséget okozott, hogy 2012. január 1-től kezdődően az Önkormányzat és a Hivatal gazdál-
kodását teljeskörűen szét kellett választani. Ettől az évtől kezdődően külön költségvetési 
szervként kell kezelni őket, költségvetést, beszámolókat, pénzügyi adatszolgáltatásokat külön 
kell teljesíteni a gazdálkodásukról. 
A településünket megillető normatív állami hozzájárulások, és normatív, kötött felhasználású 
támogatások 2012. évi eredeti előirányzatainak meghatározásához e csoport az intézmények 
által is nyújtott adatok alapján 2011 októberében szolgáltatott információt. 2012. április 30-ig, 
július 31-ig, és október 15-ig volt lehetőség lemondani az előirányzatokról, 2012. július 31-i 
határidővel pedig pótigényt lehetett benyújtani. E csoporton keresztül a 2012. évre lehívott 
normatív támogatás összesen 445.498 ezer Ft volt. 
A csoport az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támo-
gatására 2 alkalommal készített pályázatot. E keretből 2012. évben összesen 87.595 ezer Ft-ot 
utaltak át a költségvetési elszámolási számlánkra.  
 
2012. évben sem biztosította a Magyar Államkincstár elektronikus formában a bérterhelést, 
így a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok összegeinek szakfeladatonként tör-
ténő meghatározása, kontírozása és könyvelése helyben, az alátámasztó külön analitika felve-
zetését követően történt. 
 
 
3.3. Kiskincstári csoport (Vezetője: Bibókné Simon Mária) 
 
A kiskincstári csoport 2003. január 1-től kezdte meg működését. Fő feladata az önállóan mű-
ködő intézmények, ill. 2007. évtől a folyamatosan szaporodó intézményi társulások gazdálko-
dásával összefüggő feladatok ellátása, ennek keretében: 

- a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolással kapcsolatos 
munkaügyi feladatok elvégzése, 

- a közalkalmazottaknak járó egyéb juttatások (pl. túlórák, jubileumi jutalom stb.) szám-
fejtése, 

- főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése, 
- ÁFA-nyilvántartás vezetése, ÁFA-bevallás elkészítése, beérkező számlák analitikájá-

nak vezetése, számlázás, 
- tárgyi és kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartásának vezetése, közreműködés a va-

gyontárgyak leltározásában, 
- az önállóan működő intézmények, ill. intézményi társulások eredeti költségvetésének 

részletes kidolgozása az intézményvezetőkkel, ill. az érintett települési önkormányzat-
ok vezetőivel történő egyeztetés alapján, 

-  információszolgáltatás az intézményvezetők részére intézményük előirányzatainak 
felhasználásáról,  
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- információszolgáltatás az intézményi társulásokkal érintett települési önkormányzatok 
vezetői részére az intézményi társulás előirányzatainak változásairól és a teljesítések-
ről, 

- információszolgáltatás a költségvetési, a féléves és éves beszámoló, valamint a költ-
ségvetés-módosítás rendelettervezetéhez, a harmadik negyedéves tájékoztató elkészí-
téséhez. 

Új feladatot jelentette 2012. évben, hogy valamennyi önállóan működő intézmény részére 
teljesen elkülönült költségvetést, beszámolókat és pénzügyi adatszolgáltatásokat kellett készí-
teni.  
A TATIGAZD-program intézményi rendszereiben összesen az elmúlt évben 21.081 tétel ke-
rült kontírozásra és rögzítésre.  
A csoportban az év során 162 közalkalmazott munkaügyét intézték, 3 fő került kinevezésre, 
26 fő megszüntetésre, 290 db. átsorolás készült. 11 fő nyugdíját intézték, 15 fő jogviszony-
beszámítását kezdeményezték, 11 fő Prémium Évek Programban résztvevő személyi juttatá-
sának támogatását igényelték, és 11 fő jubileumi jutalmának kezdeményezésére került sor a 
kiskincstári csoport közreműködésével. Év közben 556 esetben történt számfejtés, 361 eset-
ben változó bér feladás az önállóan működő intézmények munkavállalói részére, és 48 db. 
munkáltatói igazolás került kiállításra. 
Valamennyi intézmény ÁFA-nyilvántartásának vezetése a kiskincstári csoport által számító-
gépen történik.  
2012. évben 

- a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola  
és Szakiskola részére                                                                                         19 db. 

-     a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye részére                                                    47 db. 
- a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére                 9 db. 
összesen:                                                                                                                  75 db. 

kimenő számla és 219 db. számviteli bizonylat került kiállításra ill. nyilvántartásba vételre.  
A beérkező számlák nyilvántartásába 

- a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola  
és Szakiskola részére                                                                                          1.202 db. 

-     a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye részére                                               1.177 db. 
- a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére                 664 db. 
összesen:                                                                                                            3.043 db. 

számla került felvezetésre, melynek döntő része az OTP terminál rendszerén került átutalásra.   
 
Az ÁFA-bevallások mindig határidőre elkészültek, 2012. évben ÁFA-ellenőrzés nem volt. 
Havi áfa-bevallásra nem volt kötelezett egyetlen önállóan működő intézményünk sem. 
Negyedéves áfa-bevallásra kötelezett a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Szakiskola, éves áfa-bevallásra kötelezett a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye.  
A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény áfa-bevallásra nem kötelezett.   
A tárgyi eszköz-nyilvántartásban összesen 339 db. immateriális jószág és tárgyi eszköz szere-
pel. Ebből: 

- a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Szakiskola                                                                                 200 db. 

-     a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye                                         72 db. 
- a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény         67 db. 

A kisértékű tárgyi eszköz-nyilvántartásban 4.185 féle, több tízezernyi eszköz található 
intézmények szerinti bontásban. 
 
Rendkívüli feladatként jelentkezett: 
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- a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 számú, „Építő közösségek” 3. ütem – A) Közmű-
velődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elő-
segítő új tanulási formák szolgálatában című pályázat teljeskörű pénzügyi lebonyolí-
tása, 

- 2012. szeptember 1-től a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és Szakiskola Tiszaroffi Tagintézmény kiválásának bonyolításában való 
részvétel, 

- és 2013. január 1-től az állami fenntartásba kerülő iskolánk átadás-átvételének előké-
szítésében való közreműködés.  

 
 
3.4. Vagyongazdálkodási csoport (Vezetője: Lódi Tünde 2012. május 14-ig) 
 
A vagyongazdálkodási csoport legfőbb feladata az önkormányzat vagyonának nyilvántartása, 
a vagyonnal kapcsolatos ügyek lebonyolítása. Ide tartoznak az értékesítések, vásárlás, ingatla-
nok megterhelése, bérbe vagy használatba adása, üzemeltetésre átadása. A csoport készíti el a 
vagyont érintő előterjesztéseket és beszámolókat az önkormányzat bizottságai és a Képviselő-
testület részére, végrehajtja a megszülető döntéseket, és átvezeti a változásokat a nyilvántar-
tásokon. A 2012. évben 46 előterjesztést készítettek a csoport munkatársai. 

A vagyoni ügyek legnagyobb részét az önkormányzati vagyonrészek értékesítése, illetve vá-
sárlása teszi ki, melyekhez kapcsolódóan a csoport készítteti az értékbecsléseket, vázrajzokat, 
valamint teljes körű földhivatali ügyintézést végez. Ez utóbbit nagyban megkönnyíti a 
TAKARNET rendszer alkalmazása, melyet a csoport minden munkatársa elsajátított. A 
TAKARNET rendszerből a Polgármesteri Hivatal I. sz. épületében a csoport szolgáltat adatot 
a munkatársak részére. A lekért adatokról naplót kell vezetni. 

A vagyongazdálkodási csoport koordinálja Kunhegyes Város Önkormányzata, a Polgármeste-
ri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények beszerzéseit. Amennyiben a rendszeres beszerzés 
becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, pályázat kerül kiírásra a beszállító kivá-
lasztására, mely pályázat lebonyolítását a csoport végzi. Ide tartozik a folyamatos működés-
hez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, nyomdai szolgáltatások (strand bérletek, meghí-
vók stb.), tisztítószerek, valamint egyéb cikkek beszerzése. Különösen fontos ebben a körben 
negyedévente a Polgármesteri Hivatal folyamatos működését biztosító irodaszerek és nyom-
tatványok beszerzése és kiosztása. Egyszeri, egyedi beszerzések esetében a csoport kéri be a 
szerződések megkötéséhez szükséges árajánlatokat is. 

A vagyongazdálkodási csoport végzi a biztosításokhoz kapcsolódó ügyintézést (gépkocsi fele-
lősségbiztosítás, CASCO, vagyonbiztosítás, stb.) és a kárbejelentéseket lopás vagy elemi kár 
esetén. Az elmúlt évben 3 db kárbejelentő került beküldésre. 

Az önkormányzat tulajdonában 24 bérlakás található. A vagyongazdálkodási csoport végzi a 
lakásokhoz kapcsolódó lakásgazdálkodási feladatokat, amely magában foglalja a rendszeres 
helyszíni ellenőrzéseket, kapcsolattartást a bérlőkkel, a lakók költözésének koordinálását, a 
bérlakás-igénylők jegyzékének vezetését, és bérlakásokkal kapcsolatos előterjesztések, be-
számolók elkészítését. A csoport készíti el a bérleti szerződéseket, azok módosításait, és tartja 
a kapcsolatot a bérlőkkel.  

A vagyongazdálkodási csoport vezeti a Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó épületek 
energiafogyasztásának nyilvántartását, melyből adatot szolgáltat a költségvetés és az ÖNHIKI 
pályázat elkészítéséhez, valamint tartja a kapcsolatot a közműszolgáltatókkal. (fogyasztóvál-
tozás bejelentése, kikapcsolások stb.) 
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A csoport munkájához tartozik a termőföld haszonbérleti és vételi ajánlatok, valamint egyéb 
kifüggesztés-köteles hirdetmények ügyintézése. Az elmúlt évben 222. db hirdetmény került 
kifüggesztésre.  

A csoport a következő nyilvántartásokat vezeti folyamatosan: 
- Analitikus nyilvántartás a lakossággal szembeni követelésekről: szociális kölcsönök, 

viziközmű hozzájárulás, útépítési hozzájárulás, lakáshitel, gondozási díj, ápolási díj, 
aktív korú rendszeres szociális segély, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás, munkáltató kölcsön, önkormányzati lakások 
eladása miatt fennálló tartozás, köztemetés, állam által megelőlegezett gyermektartás-
díj 

- Igazgatási osztály által hozott határozatok nyilvántartása 
- Építési Hivatal által hozott határozatok nyilvántartása 
- Bélyegző- és kulcs-nyilvántartás 
- Folyóirat-, szakkönyv-nyilvántartás 
- Alapító okiratok nyilvántartása 
- Hatályos és lejárt szerződések nyilvántartása 
- Munkaruha nyilvántartás 
- Hivatali telefonok nyilvántartása. 

 
A vagyongazdálkodási csoport vezeti a kis- és nagy értékű tárgyi eszköz analitikát a 
PÉNZINFO programmal, és gondoskodik annak a főkönyvi könyveléssel való egyezőségéről 
és az értékcsökkenés elszámolásáról. Ez a nyilvántartás jelenleg 1.854 db nagy értékű, és 
1.440 db kis értékű tárgyi eszközt tartalmaz. A nyilvántartás pontos és folyamatos vezetését a 
pályázatokhoz kapcsolódóan több alkalommal helyszíni ellenőrzésen tekintették meg a támo-
gató hatóságok szakemberei. 

A csoport munkájához tartozik a vagyonkataszter vezetése is a KATAWIN programmal, 
melynek főösszege 2012. december 31-én 3.535.890.473.- Ft. Ez a nyilvántartás jelenleg 689 
hrsz-t foglal magában, azon belül 1.368 betétlap tartalmaz műszaki és pénzügyi információkat 
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról. A kataszteri nyilvántartásnak minden ne-
gyedévben egyeznie kell a főkönyvi könyveléssel és a tárgyieszköz-nyilvántartással. Mind a 
tárgyi eszköz-nyilvántartáshoz, mind a kataszteri nyilvántartáshoz több statisztikai adatszol-
gáltatás kapcsolódik, így pl.: gazdaságstatisztikai jelentés, jelentés az önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlanvagyonról és lakás-statisztika. 

A vagyongazdálkodási csoport közreműködik az önkormányzat szerződéseinek megírásában,  
a szerződések nyilvántartásáról gondoskodik. A szerződés-nyilvántartás jelenleg 1447 db 
szerződést tartalmaz, melyből 366 db jelenleg hatályos. A szerződések nyilvántartása mellett a 
csoport végzi a kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetését a TATIGAZD program-
ban, melyben a 2012. évre 1562 azonosító található. 

A vagyongazdálkodási csoport havonta 5 gépkocsivezető üzemanyag és túlóra-elszámolását 
végzi, illetve az orvosi ügyeletet ellátó sofőrök munkáját koordinálja. A Polgármesteri Hivatal 
és a hozzá tartozó intézmények munkatársainak hivatalos célú utazásainak költségtérítését 
(2012-ben 100), és a munkába-járással kapcsolatos havi költségtérítést szintén a csoport szá-
molja el (2012-ben 4 fő részére).  

A csoport végzi a közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos ügyintézést, melynek kereté-
ben 2012-ben 2 határozat és 3 végzés született. Határozat alapján 74.930.-Ft került kifizetésre. 
Aktívkorú rendszeres szociális segély visszafizetése tárgyában a csoport 25 db határozatot 
hozott. 



 

21 

Az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról, és annak késedelmi kamatáról negyed-
évente tájékoztatni kell a kötelezett lakóhelye szerinti jegyzőt a hátralékos összeg adók mód-
jára történő behajtása végett. Ilyen ügy 2012-ben 30 volt.  

A csoport feladata a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában működő in-
tézmények esetében a leltározás és selejtezés megszervezése és lebonyolítása. 
 
Összességében elmondható, hogy az osztály évről-évre változó és növekvő feladatának eleget 
tett. Az előrelépést nagyban segítené a számítástechnikai háttér erősítése, új integrált főkönyvi 
rendszer alkalmazása. 
 
Összességében elmondható, hogy az osztály évről-évre növekvő feladatának eleget tett. 
Az előrelépést nagyban segítené a számítástechnikai háttér erősítése, új integrált fő-
könyvi rendszer alkalmazása. 
 
4. Igazgatási Osztály 
Vezetője: Molnár Szilvia felsőfokú végzettségű köztisztviselő 
 
Az igazgatási osztály igen sokrétű államigazgatási, illetve hatósági szakigazgatási felada-
tot lát el.  
Az ellátandó feladatok jelentős részét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) határozza meg. Kunhegyes 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete e jogszabályokban felhatalmazása alapján alkotott 
önkormányzati rendeletekben határozza meg a Kunhegyesen nyújtott támogatásokat és azok 
jogosultsági feltételeit.  
Az Igazgatási Osztály a költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére és a hatályos jogsza-
bályi előírások alapján állapítja meg az ellátásokat és azok mértékét.  

Szociális igazgatás: 

A Szoctv. két típusra - pénzbeli és természetbeni- osztja az ellátásokat.   

Aktív korúak rendszeres szociális segélyezése: 
 
Továbbra is igen magas településünkön az aktív korú nem foglalkoztatottak segélyében része-
sülők száma. Az elmúlt évben folytatódott a rendszeres szociális és bérpótló juttatásban vagy 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült személyek közfoglalkoztatása. A beérke-
zett kérelmeket az ügyintéző folyamatosan dolgozta fel. Tárgyév december 31.-én rendszeres 
szociális segélyezett 36 fő, (előző év december 31.-én 81 fő) ebből 23 fő 55 év feletti (előző 
év: 67 fő), 13 fő egészségkárosodott (előző év: 14 fő), bérpótló juttatásra vagy foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosult 521 fő (előző év: 652 fő) volt jogosult Kunhegyesen. Támo-
gatásban részesítettek havi átlagos száma 2012.-ben 61,75 fő volt. 
 

Súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 
A támogatási rendszer átalakítása keretében a közlekedési támogatás fokozatos kivezetésére, 
és 2013. január 1-jétől történő megszüntetésére kerül sor. 2012-ben a közlekedési támogatás-
ban részesültek száma 208 fő volt. Éves szinten a támogatásra folyósított összeg 2.307.000 Ft 
volt. 
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Közgyógyellátási igazolvány: 
Tárgyév december 31.-én közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak száma 307 fő volt, 
ebből életkor szerint: 

2012. december 31-én érvényes, kiadott igazolvánnyal rendelkezők száma: 

 0-18 éves korig:   58 fő 
 19-61 éves korig:  189 fő 
 62-x  éves korig:   60 fő 

Méltányossági alapon új jogosultság 2011. január 01.-től nem került megállapításra. 
 
Időskorúak járadékát a tavalyi évben 7 fő részére folyósítottunk. 
 
Ápolási díjra való jogosultsággal az elmúlt év végén alanyi alapösszegű és alanyi magasabb 
összegű ápolási díjban 142 fő részesült. A képviselőtestület erre vonatkozó rendelete alapján 
2011. február 1. napjától pedig megszűnt a méltányossági ápolási díj megállapításának lehető-
sége; ez a fajta ellátási forma, amelynek összegét 100 %-ban az önkormányzatnak kellett fi-
nanszírozni. 

 
Eseti átmeneti segély megállapítására 2012. évben 271 esetben összesen 227 fő részére került 
sor. 

 
Lakásfenntartási támogatás: 
A 2011.-évben hatályba lépett szociális törvényeket érintő rendelkezések miatt az elmúlt 
évekhez képest megnövekedett a támogatásra jogosultak száma, amely szociális ellátás 2012. 
évben 1045 fő számára került megállapításra  

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
A gyermek olyan kedvezményekhez jut, mint a tankönyvtámogatás, intézményi térítési díj-
kedvezmény. 2012-ben ez a kedvezmény 580 családnak lett megállapítva (ebből egyedülálló-
ként 374 fő), amely 951 gyermek jogosultságát jelenti a településen.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente 2 alkalommal kell pénzbeli tá-
mogatást folyósítani, melynek összege 5.800 Ft volt gyermekenként. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
Akkor adható, ha a gyermeket nevelő család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illet-
ve rendkívüli élethelyzetekben. Az elmúlt évhez képest a szűkülő pénzügyi lehetőségeink 
miatt jóval kevesebben részesülhettek a támogatásból, 2012-ben 80 esetben 69 gyermek ré-
szére került sor. 

 
Az óvodáztatási támogatás:  
Azok a szülők igényelhetnek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 
és a törvényes felügyeletet ellátó szülő gyermekének a hároméves koráig legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, valamint a három-, illetve 
a négyéves gyermekét beíratta az óvodába és gondoskodik is gyermeke rendszeres óvodába 
járatásáról, melynek tényét az óvoda is igazolja.  
 
Erre a fajta szociális támogatásra 74 fő volt tavaly jogosult. 
A támogatás kifizetésére évente két alkalommal, júniusban és decemberben került sor. 
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Kereskedelmi igazgatás: 

Az elmúlt évben településünkön  
 új működési engedély kiadására  8 esetben 
 működési engedély visszavonására  8 esetben 
 működési engedély módosítására  7 esetben 
 bejelentésköteles tevékenység tudomásulvételére és nyilvántartásba történő felvételére 

34 esetben történt. 
 
A nyilvántartás frissítése folyamatos. 

Közterületek ellenőrzése: 

Hatóságunknál 12 személy kért és kapott közterültet-használati engedélyt, 12 esetben került 
sor fakivágási engedély kiadására.  
 
A közterület használat díjaként 96.871,- Ft befizetésére került sor az önkormányzat bevételi 
számlájára. 2011. évben 11 esetben került sor felszólítás kiküldésére engedély nélküli közte-
rület használat, illetve gazos, elhanyagolt lakóingatlanok miatt, és minden esetben utólagosan 
ellenőrzésre került, hogy a felszólításokban foglaltaknak eleget tett-e az érintett. 

Földművelésügyi igazgatás: 

Ezen a tevékenységi körön belül a vonatkozó jogszabályokban maghatározott állat- és nö-
vényvédelmi igazgatási feladatok ellátása történik. 2011-ben hasonlóan az előző évhez, segít-
séget nyújtottunk a település állatorvosai részére az éves eboltás megszervezésében, lebonyo-
lításában, biztosítottuk az ehhez szükséges személyi és technikai feltételeket.  
Minden évben visszatérő feladat a méh anyatelepek és vándorméhészek nyilvántartásának 
vezetése. Az elmúlt évben 10 helyi méhész és 13 vándorméhész tett eleget bejelentési kötele-
zettségének, 1 méh anyatelep (79 kaptár 110 méhcsaláddal) szerepelt a nyilvántartásunkban. 
 
Méhek költésrothadása miatt az elmúlt évben zárlat elrendelésére nem került sor, egyéb állat-
egészségügyi járvány miatt nem volt karantén. 

Gyámügyi igazgatás: 
(Ezt a hatósági feladatcsoportot 2012.-ben az igazgatási osztályvezető látta el.) 

A jegyzői gyámhatóság feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) határozza meg, eljárásrendjét a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet (Gyer.) 
szabályozza.  
 
A gyámhatóság a kérelemben, jelzésben kezdeményezett hatósági eljárást köteles lefolytatni, 
vagy ha hivatalból tudomást szerez arról, hogy gyermekbántalmazásra, elhanyagolásra utaló 
körülmények, jelek tapasztalhatók, 

 köteles védelembe vételi eljárást lefolytatni, tárgyalást tartani és mérlegelni a véde-
lembe vétel elrendelését, 

 mérlegei, hogy indokolt-e a gyermek családi környezetéből való azonnali kiemelése 
ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelésével, 

 mérlegeli, hogy indokolt-e a városi gyámhivatal megkeresése a gyermeknek a család-
ból való hosszabb távú kiemelése érdekében,  

 mérlegeli, hogy fennáll-e bűncselekmény alapos gyanúja, ez esetben köteles büntető 
feljelentést tenni. 
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Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2 gyermek esetében került sor.  
2012. december 1-én a védelembe vett kiskorúak száma 14 fő volt, 9 család gyermekei. 
 
A gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok 2010 szeptembere óta életbe léptetett módosításai 
jelentősen érinti az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatos jegy-
zői gyámhatóságok feladatait.  
 
Az előző évben bevezetésre került az iskoláztatási támogatás jogintézménye, melynek célja a 
tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. Ha a 
gyermek nem teljesítette tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt 
jelezte a jegyzői gyámhatóságnak, amely végzésben figyelmezteti a szülőt arra, hogy az adott 
tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztését és ezzel egyidejűleg a gyermek védelembe vételét. Amennyiben a gyermek 
továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyűlik, a jegyzői gyám-
hatóság – az iskola jelzése alapján és mérlegelési lehetőség nélkül – felfüggeszti az iskolázta-
tási támogatást és védelembe veszi a gyermeket.  
 
Az elmúlt év végéig 32 végzést küldtünk ki a 10 óra igazolatlan iskolai hiányzást követően, és 
4 védelembe vételi eljárást folytattunk le iskoláztatási támogatás felfüggesztése mellett. 
 
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése esetén a gyermek után járó iskoláztatási támogatást 
a települési önkormányzat részére a Magyar Államkincstárban megnyitott családtámogatási 
folyószámlára utalja át a kincstár és nem a szülőnek. Az iskoláztatási támogatás felhasználá-
sáról a jegyzői gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok gondoskodik.  
Fentiek leírt számok összehasonlítva más településünkhöz hasonló nagyságú településsekkel 
nem nagy, azonban a fentiekben kifejtett jogszabályi rendelkezések bevezetése azzal is jár, 
hogy jelentősen megnőttek az ügyintéző adminisztrációs terhei. 
 
A jegyzői gyámhatóság feladata továbbá a környezettanulmány és vagyonleltár készítése. 

Szabálysértési igazgatás: 

Az elmúlt év statisztikai adatai: 
 beérkezett feljelentések száma   43 db 
 eljárás alá vont személyek száma   45 fő 
 áttétel más szabálysértési hatósághoz  5 db 
 megszüntetett eljárások száma   4 db 

ebből:  
• szabálysértés hiánya miatt   4 db 
• bizonyíték hiánya miatt    0 db 
• egyéb ok miatt     0 db 

 figyelmeztetéssel lezárult ügyek száma  29 db 
 pénzbírságot kiszabó határozatok száma  4 db 

 
2012. évben 25.000,- Ft pénzbírságot szabott ki a szabálysértési hatóság ügyintézője. A kisza-
bott szabálysértési bírságok közül 3 db került átváltoztatásra közérdekű munkavégzés kereté-
ben. További 1 fő elkövető esetében 5000,- Ft hátralék keletkezett.  
A szabálysértések közül 3 esetben köztisztaság elleni, további 1 esetben egyéb szabálysértés 
történt. 
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Az elmúlt év adataihoz képest csökkenést mutat a beérkezett feljelentések száma, amelynek 
oka, hogy 2010. augusztus 19.-től hatályos az a rendelkezés, amely szerint a tulajdon elleni 
szabálysértési ügyek kikerültek a jegyző hatásköréből, lopási kárértéktől függetlenül az ilyen 
jellegű ügyekben hatáskörrel a rendőrség és a bíróság rendelkezik. A 2011-ben történt jogsza-
bály-módosítás jegyzői hatáskörbe helyezte a bíróságok által kiszabott pénzbírság behajtását, 
beleértve a bírósági, illetve rendőrségi eljárásban meg nem fizetett bírság összegének közér-
dekű munka formájában történő végrehajtását. Fent jelzett rendelkezés a 2012. április 15. előtt 
elkövetett szabálysértési tényállások esetén (volt) alkalmazható. 
 
Az elmúlt évben hatályba lépett az új szabálysértési törvény. 
 
A szabálysértési ügyek intézésében jelentős változás, hogy a 2012. április 15-ét követően el-
követett szabálysértések tekintetében az eljáró hatóság már nem Polgármesteri Hivatalunk, a 
feladatok  ügyintézése átkerült a Járási Hivatalhoz. A Polgármesteri Hivatal azon szabálysér-
tések esetében végzi, illetőleg végezte el az eljárás lefolytatását, melyeket 2012. április 15. 
előtt követtek el. A szabálysértési ügyintézés azért is speciális, mert az ügyiratkezelést, az 
iktatást, az irattározást, a selejtezést is a szabálysértési ügyek intézésével megbízott köztiszt-
viselő végzi. A Polgármesteri Hivatalban 2013. január 1.-jétől a szabálysértési ügyekért az 
aljegyző a felelős, a végrehajtási ügyeket további 1 fő intézi, más munkája mellett (ipari és 
kereskedelmi ügyek intézése).  
 

Anyakönyvi igazgatás: 

Az anyakönyvi igazgatási szakfeladaton belül a születések, halálozások és a házasságkötések 
anyakönyvezése történik. A születések anyakönyvezése már több éve megszűnt, mivel város-
unkban már nem működik szülőotthon. A halálesetek helye többnyire a karcagi és szolnoki 
kórház, vagy néhány más távolabbi kórház, ezért a halálesetek anyakönyvezése sem jelentős. 
A házasságkötések száma a tavalyi évhez képest nőtt. Honosítási és állampolgársági ügyek 
intézése csekély számban fordul elő városunkban. Az anyakönyvi igazgatás legtöbb feladatát 
az ügyfelek részére a különböző ügyeik intézéséhez kiadott anyakönyvi kivonatok, illetve más 
hatóságok megkeresésére anyakönyvi másolatok, hatósági bizonyítványok elkészítése, iratok, 
engedélyek az anyakönyvezető által más hatóságoktól történő beszerzése jelenti.  
 
Az anyakönyvi igazgatási feladatok során 2012. évben: 
 

 születési bejegyzések     0 esetben 
 névadók megtartása      3 esetben 
 házasságkötés      18 esetben 
 haláleset anyakönyvezése     66 esetben 
 honosítás felterjesztése     2 esetben 
 honosítási eskütétel      0 esetben 
 hazai anyakönyvezés      4 esetben 
 anyakönyvi kivonat és másolat kiadása   348 esetben 

(ebből születési: 183, házassági: 74, halotti: 91) 
 névváltoztatás, névmódosítási kérelmek  25 esetben 
 születési, házassági, halotti anyakönyvi másolatok, értesítések kiállítása 98 esetben 
 hatósági bizonyítvány kiállítása   6 esetben 
 apai elismerő nyilatkozat felvétele    32 esetben történt. 
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Hagyatéki igazgatás: 
Ezen az igazgatási feladatkörön belül az elhunyt személyek ingó- és ingatlan vagyonának 
számbavétele, hagyatéki leltár elkészítése és az örökösök felkutatása történik, amely feladat 
egyre bonyolultabb és hosszadalmasabb, mivel gyakran nehezíti az eredményes munkavég-
zést a közvetlen hozzátartozó nélkül elhaltak esetében a vérszerinti örökösök felkutatása. 
 
2012. évben 230 esetben került sor hagyatéki eljárás lefolytatására.  
 
Köztemetés címén 2012. évben 15 fő részére, temetési segélyként 10 fő számára lett megál-
lapítva szociális alapon támogatás. 
 
Az elmúlt évben az osztály 7 fővel látta el városunk lakosainak ügyeit. A munka jellegéből 
adódóan a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási osztályon jelentkeztek az ügyfelek leg-
nagyobb számban és az ügyiratok száma itt a legnagyobb. Az ügyintézők ügyfélfogadási idő-
ben állnak a lakosság szolgálatára, azon túl a háttérmunkákat végzik, valamint a határidős 
ügyiratokat dolgozzák fel, lelkiismeretesen végzik munkájukat.  
 
 
5. Okmányirodai csoport  
Vezetője: Szelekovszkyné Rózsa Mária felsőfokú végzettségű köztisztviselő 
 
Az okmányiroda feladat-és hatáskörében államigazgatási hatósági feladatokat lát el az igazga-
tási területet érintő hatályos jogszabályok alapján. 
Az ügyintézők több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, minősítésük átlagon felüli. 
A zökkenőmentes ügyfélforgalom, valamint az ügyintézési várakozás minél kevesebb időre 
csökkentése érdekében az Okmányiroda az állampolgárok részére időpontot biztosít ügyeik-
nek intézéséhez, amit személyesen, vagy akár elektronikus úton is megtehetnek.  
 
Az okmányiroda munkatársai a feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatás-
ok Központi Hivatala (KEK KH) által kiépített számítástechnikai hálózaton és számítástech-
nikai eszközökön végzik, a jogszabályban rögzített biztonsági rendszabályok betartásával, az 
irodában kiépített biztonsági eszközök folyamatos alkalmazásával.  
 
Az új Alaptörvény 2012. január 1-jén lépett hatályba, melynek értelmében hazánk megneve-
zése „Magyar Köztársaság”-ról „Magyarország”-ra módosult. Az Alaptörvényben foglaltakra 
tekintettel új okmányok kerültek bevezetésre.  
  

2012. március 1. napjával:  
-   útlevél,  
-   személyazonosító igazolvány,  

-   vezetői engedély,  
-   lakcímigazolvány,  
2012. április 1. napjától:  
-   forgalmi engedély,  
  

A korábban kiadott okmányokat nem kellett lecserélni, azok az abban foglalt érvényességi 
időn belül felhasználhatók.  
A Hivatalos Értesítő 35. számában megjelent Pályázati felhívás alapján a Kormányablakokkal  
összefüggő ügyfélszolgálati feladatokat ellátó személyek kiválasztására és képzésére történő  
jelentkezés határideje 2012. augusztus 31 volt, amelyre 5 fő jelentkezett.  
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2013. január 1-jétől alakultak meg a Járási Hivatalok, ahol okmányirodai és jogszabályban  
meghatározott hatósági ügyeket lehet intézni, valamint a Járási Hivatal szakigazgatási része-
ként működik a Gyámhivatal. 
 

A 2012. évben az okmányiroda ügyfél- és iratforgalma tovább növekedett. 2012-ben a ható-
sági feladatellátás a város lakosságának jelentős részét érintette, és a helyi lakosságon kívül 
már nemcsak a körzetközponthoz tartozó Tomajmonostora, Tiszaroff, Tiszabura és Tisza-
gyenda lakosai jelentkeztek itt, hanem a távolabbi településeken, illetve más okmányirodák 
illetékességi területéhez tartozó településen élők is. Az állampolgárok számára tömegközle-
kedési szempontból Kunhegyes a könnyebben megközelíthetőbb, másrészről jelentős vonzást 
gyakorol számukra az is, hogy a környéken lévő többi okmányirodában hosszabb várakozási 
időre számíthatnak. Az előzőekben leírtakból fakadó, folyamatosan bővülő ügyfélkör város-
unk okmányirodáját is teljesítőképessége maximumáig terheli.  
Az okmányirodai munkatársak száma az elmúlt évben- 5 fő köztisztviselő, ebből 1 fő vezető 
és 4 fő ügyintéző volt. Mind a 4 munkatárs teljes körű okmányügyintézői vizsgával rendelke-
zik.  

 

Közlekedésigazgatás: 

A közlekedésigazgatási feladatokkal kapcsolatban az okmányiroda:  

1. ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (jogosítvány) kiállítása, érvényesítése, 
cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és az ok-
mány ügyfél részére történő kiadásáról; 

2. ellátja a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány (törzskönyv) és a jármű közúti 
forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) kiállításával, cseréjé-
vel, pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

3. átvezeti a nyilvántartáson az adatváltozásokat, végzi az adatkezelési feladatokat; 
4. visszavonja (bevonja) a jogosítványt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból 

kivonja, és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő beveze-
téséről; 

5. illetékmentes eljárás keretében ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszab-
bításával, cseréjével, díj ellenében a parkolási igazolvány pótlásával összefüggő fel-
adatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére történő 
átadásáról; 

6. a vezetői engedélyt - a nyilvántartó értesítése szerint - az értesítéstől számított nyolc 
napon belül határozattal visszavonja, és a határozat jogerőre emelkedésekor nyilván-
tartott pontokat törli. 

Ezen a területen igen nagyszámú ügyiratforgalom bonyolítódik, amely ügyiratok nagy részét a 
benyújtott adásvételi szerződésekkel kapcsolatos ügyek, a bírósági végrehajtók és az adóható-
ság által kezdeményezett foglalások, forgalomból kitiltások – melyek száma hónapról-
hónapra észrevehetően emelkedik - alkotják. 
Jelentősen megnövelte az ügyfélforgalmat az a jogszabályváltozás, melynek következtében a 
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság megkeresésére közigazgatási bírság meg nem fizetése mi-
att a szabályszegéshez használt járművet a forgalomból ki kell vonni. 

A közlekedés-igazgatási feladatokkal kapcsolatos ügyintézés során 2011. évben 

 kinyomtatott forgalmi engedélyek száma  1040 db 
 elindított törzskönyvek kiadása     466 db 
 járműnyilvántartás karbantartásainak száma  3654 db 
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 hatósági ügyintézés során keletkezett iratok száma  1384 db 

Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés: 

 vállalkozás megkezdésének engedélyezése   32 eset 
 vállalkozói igazolvány cseréje     5 eset 
 megszűnt vállalkozói igazolvány visszavonása  64 eset 
 adatmódosítás miatti csere     60 eset 

Népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

 adatszolgáltatás     47 db 
 hatósági igazolás kiállítása    69 db 

Az okmányiroda személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal) és a lakcím-
igazolvánnyal kapcsolatban: 

1. ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 
kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 

2. végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 
nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 

3. ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 
kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 
feladatokat; 

4. eljár a hatósági igazolványba tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy a hatósági 
igazolvány gyártmányhibája esetén. 

Lakcímnyilvántartással kapcsolatos hatósági igazolványok ügyintézése: 

 kiadott lakcím igazolványok     1518 db 
Ebből: 

 polgárok kérelmére        150 db 
 hivatalból        1368 db 

 

 érvénytelenített igazolványok száma   1342 db 
Ebből:  

 elveszett, ellopott, megsemmisült       99 db 
 gyártási hiba miatt           6 db 
 jogosultság megszűnése miatt     111 db 
 egyéb okból      1126 db 
 selejtezett igazolványok száma     718 db 

 

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés: 
 

 14. év alatti személyek számára első SZIG  218 db 
 14. életévét betöltött személyek számára első SZIG 158 db 
 ideiglenes SZIG kiadása     579 db 
 érvényességi idő lejárta miatt             1258 db 
 állandó SZIG elvesztése miatt     149 db 
 állandó SZIG eltulajdonítása miatt       22 db 
 állandó SZIG megsemmisülése miatt        7 db 
 állandó SZIG megrongálódása miatt      18 db 
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 személyi adatok megváltozása miatt       63 db 
okmány kiadására került sor. 

 

Útlevéllel kapcsolatos ügyintézés: 
 új okmány kiadása       128 db 
 érvénytelenítés miatt visszaadva     122 db 
 rongálódás miatt cserélt         0 db 
 utazásra visszaadott okmány       21 db 
 elvesztés miatt kiállított         3 db 

okmány kiadására került sor. 
NEK-kártya rendszer (Oktatási igazolvány) 

 A Nemzeti Egységes Kártyarendszerben rögzített kérelem: 619 db 

2012. 04. 02-től hatályos jogszabályi változás kapcsán az oktatási igazolványhoz adatfelvételt 
az Okmányiroda végzi. Az ügyintézés során az okmányiroda az igénylő adatait a személy- és 
lakcímnyilvántartás alapján ellenőrzi, arcképmását és aláírását digitalizált formában rögzíti.  
Az eljárás díj- és illetékmentes  
 

Járművezetésre jogosító okmányok ügyintézése: 
 

 vezetői engedély kiadása           1167 db 
 ideiglenes vezetői engedély kiadása                   7 db  
 nemzetközi vezetői engedély kiadása          11 db 
 ügyirat iktatása                                                     39 db 

esetben történt. 
 

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának ügyintézése: 
 

  parkolási igazolvány kiadása      213 db 
 
2011. 07. 02-től módosult a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány kiadása. A 
házi orvosok már nem állíthatják ki az úgynevezett „ 7 pontos” szakvéleményeket.  
A kiállított parkolási igazolványok az érvényességükön belül felhasználhatóak, valamint a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.  (XII.  
27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazol-
vány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején  belül, de legkésőbb 
2012. december 31-éig volt felhasználható.  
2012. március 31-én hatályba lépett a 61/2012. (III.30.) Korm. rendelet, amelynek 13 §-a, 
valamint a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. §. és 8/A. § alapján nemcsak parkolási iga-
zolvány ügyben, hanem gépjármű adómentesség esetén, amennyiben nem áll rendelkezésre az 
NRSZH által kiállított  
szakvélemény, az Okmányirodában kell az ügyfélnek benyújtani a kérelmet, és az iroda to-
vábbítja  
az NRSZH-nak.   
 
Az okmányirodai igazgatási feladatellátás során az elmúlt évben az önkormányzat bevételi 
számlájára 1.983.545.- Ft hatósági ügyintézési díj került befizetésre.  
 
 
6. Gyámhivatal 
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Vezetője: Szabó György felsőfokú végzettségű köztisztviselő 
 
Az ismert adatok szerint a Városi Gyámhivatal illetékessége kiterjed Tiszagyenda, Tiszaroff, 
Tomajmonostora, és Tiszabura településekre, illetve annak településrészére Pusztataskonyra 
is. Ennek azért van jelentéssége, mert utóbbi település statisztikai adatai, valamint a „Tóparti 
Otthonban” élő nagyszámú gondnokság alatt álló fogyatékos lakó miatt, az elintézendő ügyek 
száma sokkal nagyobb, mint ahogyan azt az illetékességünkbe tartozó települések lakosság-
száma indokolná. Évek óta a teljesítőképessége határán dolgozik a Városi Gyámhivatal, a 
szakmai felügyeletet végző JNSZ Megyei Gyámhivatal többször tett javaslatot a szakmai lét-
szám növelésére. 
 
2012-ben az összes bejövő ügyirat forgalom 4162 irat volt, 782 alapszámmal, 3380 
alszámmal. A meghozott döntések száma 906 volt. Ebből a határozatok száma 887, a végzé-
sek száma 19 volt. A két ügyintézői munkát végző munkatársra vetítve a hivatalon belül ma-
gasan a Városi Gyámhivatalban a legtöbb az egy főre jutó ügyiratforgalom. A hatalmas meny-
nyiségű iktatás, valamint a kifelé irányuló ügyiratforgalom borítékolása, tértivevénnyel törté-
nő ellátása indokolta az egy fő közfoglalkoztatott alkalmazását. 
 
A statisztikai adatok a következő megállapítások rögzítésére adnak lehetőséget. 
Kiskorúak családi jogállásának rendezése 13 esetben fordult elő, ebből 1 apai elismerés volt, 3 
apaság (anyaság) bírói megállapítása, 9 kiskorú gyermek esetében képzelt apa/anya megálla-
pítása történt. A gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés 2012.-ben 2 kiskorú 
gyermeket, a rendőrség, ügyészség, bíróság, bv-intézet által elrendelt ideiglenes hatályú elhe-
lyezés 8 kiskorú gyermeket érintett. 
A 10 fő kiskorú gyermekből 7 fő gyermeket harmadik személynél, 3 kiskorú gyermeket 
gyermekotthonban helyeztek el.  
A gyámhivatal által kezdeményezett büntetőeljárásokban 1 elmarasztaló ítélet született.  
 
A 2012. január 1 – december 1. közötti időszakban kiskorúak házasságkötési szándékának 
engedélyezése ügyében 1 kérelem érkezett, amelyből 1 engedélyezett házasságkötés jött létre 
az év folyamán. 
 
A szakellátásban nem részesülő gyermekek kapcsolattartása ügyeiben a tárgyévben 10 eset-
ben történt kezdeményezés. A kapcsolattartási ügyek elintézése folytán megnyugtatóan sike-
rült rendezni a kérelmeket, 5 esetben határozattal állapította meg a gyámhivatal a kapcsolat-
tartás feltételeit, másik 5 esetben pedig a gyámhivatal a felek közti egyezséget foglalta hivata-
los dokumentumba. A kapcsolattartás segítésére 2 ismert esetben került sor a gyermekjóléti 
szolgálat közreműködésére, 1 esetben a gyermeket védelembe kellett venni.  
 
A szakellátásban részesülő gyermekek kapcsolattartása tárgykörében a tárgyévi kapcsolattar-
tás szabályozások száma 3 fő ideiglenes hatályú elhelyezett gyermeket, 9 fő átmeneti nevelt 
gyermeket, és 1 fő tartósan nevelt gyermeket érintett. 
A Városi Gyámhivatalnak 2012. január 1. és december 1. közötti időszakban szülői felügyelet 
megszüntetése iránt pert nem kellett indítania. A gyámhivatal előtt szereplő ügyekben a hoz-
zátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos ügyekben 1 esetben fordult elő házastárs/élettárs 
bántalmazása. 
 
Az átmeneti neveltek adatai azt mutatják, hogy a 2012. december 1.-jén nyilvántartott átmene-
ti neveltek számadata 24 fő, ebből a tárgyévben 4 gyermek volt átmeneti nevelt. 
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A tartós nevelésbe vettek létszámadata azt mutatja, hogy 2012. december 1.-jén 11 gyermek 
szerepelt tartós nevelésben az illetékességi területről. 
 
Utógondozás elrendelésére 2012. évben 3 esetben került sor, a TEGYESZ utógondozója ke-
rült minden esetben kirendelésre. A gyámsági ügyek nagy száma mutatja, hogy 2012-ben 27 
személy került gyámság alá, a gyámság alatt lévő összes személy 2012. december 1.-jén 90 
fő. Számadásra kötelezett 28 gyám volt, 1 fő pedig nyilvántartott nevezett gyám. Tárgyév 
folyamán 28 gyermek került ki a gyámság alól. 13 gyermek nagykorúvá válása miatt, 15 
gyermek pedig szülői felügyelet alá került. 
 
A gyámhivatal illetékességi területén 2012. december 1.-jén 192 fő állt gondnokság alatt. A 
kizáró gondnokság alatt lévők száma a 192 főn belül 134 fő, a korlátozó gondnokság alatt 
állók száma pedig 58 fő volt. 
A gyámhivatal hatáskörében vagyoni ügyekben is eljár, a 2012. évben 152 kiskorú személyt, 
és 65 fő gondnokoltat tartottak számon ingó- és ingatlantulajdonosként. 
Az örökbefogadási ügyekben 5 engedélyezett örökbefogadás volt, az örökbefogadottak tartós 
nevelésben voltak. Az 5 örökbefogadásból 3 esetben külföldi örökbefogadás volt külföldi 
örökbefogadó szülők által.  
 
A gyámhivatal a tárgyév folyamán 6 esetben állapította meg a gyermektartásdíj megelőlege-
zését. A tárgyév folyamán az összes eset 45 volt, mely 2012. december 1.-jére 32 esetre csök-
kent. Otthonteremtési támogatás iránti kérelmek száma a tárgyévben 4 volt, mind a 4 fiatal 
felnőtt megkapta az otthonteremtési támogatást.  
 
A jogszabályok – bár évről évre folyamatosan változnak – a munkát egyre nehezítik, kompli-
kálják.. Munkájukat folyamatosan ellenőrzi a Megyei Gyámhivatal, illetve a Megyei Fő-
ügyészség. Az elvégzett munka óriási mennyisége ellenére sem tártak fel komolyabb hibát, 
vagy hiányosságot. Elenyésző a kifogásolt döntéseink száma, csak apró hibák vagy hiányos-
ságok fordultak elő, csekély számban.  
 
 
7. Építési hivatal 
Hivatalvezető: Barta Jenő felsőfokú végzettségű köztisztviselő) 
 
Az Építési Hivatal munkáját önállóan, átengedett kiadmányozási jogkörrel végzi. 
 
Legfontosabb alkalmazott jogszabályok: 
  
 

o 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv) 
o 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól (Ket) 
o 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követel-

ményekről (OTÉK) 
o 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 

hatósági ellenőrzésről szóló 
o 37/2007. (XII.13.) ÖTM számú rendelet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárá-

sokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 
o 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok ki-

jelöléséről és működési feltételeiről 
o 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes 

szabályairól 
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o 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok ke-
zelésének részletes szabályairól 

o az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
o az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 

forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. 
(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 

 
Az Építési Hivatal feladatai: 
 

o építésügyi hatósági feladatok (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabura 
(Pusztataskony), Tomajmonostora településeken), és jellemzően Tiszafüred, 
Törökszentmiklós, Karcag, Kisújszállás és Kenderes településeken (a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya által történő 
kijelölés alapján): 

o engedélyek kiadása (elvi építési engedély, építési engedély, módosított építési en-
gedély, bontási engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, 
fennmaradási és továbbépítési engedély, jogutódlási engedély, eljárás felfüggeszté-
se, teljesítési (hiánypótlási, végrehajtási) határidő hosszabbítása iránti engedély, 
engedély érvényének meghosszabbítása, igazolási kérelem, egyéb), 

o műszaki nyilvántartások vezetése, 
o építésügyi adatszolgáltatások elkészítése, 
o jogszabály által előírt ügyekben szakhatósági feladatok ellátása, 
o építési kötelezési feladatok ellátása, 
o építésügyi hatósági ellenőrzések tartása, 
o az építész tervezői, valamint a mérnökökről és szakértőkről szóló névjegyzékek 

nyilvántartása, 
o egyéb építési igazgatási feladatok ellátása, 
 

o műszaki együttműködés az önkormányzati feladatokban. 
 

Ügyiratforgalom (2012) 
 Főszámon iktatott ügyiratok: 347 
 Alszámon iktatott ügyiratok: 955 
Iktatott ügyiratok összesen: 1302 
 
Elsőfokú építéshatósági jogkörben hozott határozatok 
 Építési engedély: 43 
 Építési engedély módosítása: 9 
 Építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása: 10 
 Bontási engedély: 2 
 Használatbavételi engedély: 34 
 Fennmaradási engedély: 1 
 Kötelezés: 4 
 Építés bejelentésének tudomásulvétele: 5 
 Bontás bejelentésének tudomásulvétele: 1 

Használatbavétel bejelentésének tudomásulvétele: 4 
Határozatok összesen: 113 
 
Végzések: 127 
Szakhatósági állásfoglalások: 33 
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Hatósági bizonyítványok: 78 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya által történő ki-
jelölés alapján (jellemzően Tiszafüred, Törökszentmiklós, Karcag, Kisújszállás és Ken-
deres településeken) folyamatban lévő építésügyi hatósági engedélyezési eljárások száma 
továbbra is jelentős.  
 
Az illetékességi területünkön folyamatban lévő építésügyi hatósági engedélyezési eljárá-
sok száma kis mértékben továbbra is csökkenő tendenciát mutat. 
 
Egyre több azon kötelezési eljárások száma, melyben az épületek jókarbantartására, az ingat-
lan környezetében tartózkodókat veszélyeztető állapot megszüntetésére, az épületek elbontásá-
ra, vagy helyreállítására, az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszünteté-
sére kell felszólítani az ingatlantulajdonosokat, ha idegen ingatlanban az állékonyságot, az 
életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett. 
 
A feladatvégzés során sikerült az ügyintézési határidőket tartani, az ügyfélfogadás, ill. a 
hivatal illetékességi területéhez tartozó településekkel való kapcsolattartás folyamatos 
volt. 
 
Az építési hivatal működése szempontjából a hivatalvezető továbbra is fontosnak tartja, az 
ügyfelek elégedettségét, a munkatársak jó munkahelyi közérzetét, szakmai sikerességét, a 
kapcsolatrendszer erősödését a polgármesteri hivatal többi szervezeti egységével, az önkor-
mányzattal, a belső és külső partnerekkel, olyan együttműködő vezetésre törekedve, ahol mű-
ködnek a felhatalmazás játékszabályai, a szabad információáramlás, az információ megosztá-
sa. 
 
A fentiek 2012. évre vonatkoznak, 2013. évtől érvényben lévő változások érintik többek kö-
zött az illetékességi területünket, feladatkörünket, alkalmazott jogszabályainkat. 
 
 
 
 
 

A HIVATAL 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2012. évben munkánkat jelentős részben befolyásolták az alábbi körülmények: 

1. Szervezeti, személyi, infrastrukturális változások, a Tankerület és a Járási Hivatal fel-
állítása, 

2. Jogszabályváltozások; 2012. évben is jelentős változáson estek át a munkánkat befo-
lyásoló anyagi és eljárási jogszabályok. 
 

Összességében megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal a központi és a helyi jogsza-
bályokból eredő feladatait ellátta az elmúlt évben is. 
A hivatali dolgozók képzettségi szintje, végzettsége a feladatellátásnak megfelelő. Rendkívül 
nehéz feladat a tartósan távollévők gyakorlott és képzett munkaerővel való pótlása. 
Kiemelt feladat a hivatal korszerűsítését további számítógépek, operációs rendszerek, szoftve-
rek beszerzésével erősíteni, melynek egyetlen akadálya a pénzhiány. 
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Folytatni kell a lakossági véleménynyilvánítás dolgozói értékelésbeli szerepét, az ön- és köz-
vetlen vezetői értékelést, a kiemelkedő munkavégzés „jutalmazását” (nem pénzbeli). 
Növelni kell az egyes preferált csoportok – képviselők, intézmények, vállalkozók, civil szer-
vezetek – véleményének hatását a munkavégzésre az értékelésben történő részvétellel. 
 
Fenti beszámoló áttanulmányozását követően kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a hatá-
rozati javaslat elfogadására! 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
Az előterjesztést a képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja.  
  
HATÁROZATI JAVASLAT: 
…./2013. (__.__) Kt. határozat a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló be-
számoló elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalva az előterjesztést a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás, valamint a 

helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 9/2011. (II.13.) 
rendelete alapján úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 
 
Erről értesülnek: 
1. Dr. Pénzes Tímea jegyző  
2. Szabó András polgármester 
3. Barta Ferenc aljegyző  
4. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői 
 
 
 

Dr. Pénzes Tímea 
jegyző 

 
Készítette: …………………………….. 
Barta Ferenc aljegyző 


