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TÁJÉKOZTATÓ 
 

a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről 
 
 
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(IV.13.) önkormány-
zati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 5/c. mellékletének 4. pontja alapján „a jegyző tájé-
koztatja a képviselőtestületet évente egy alkalommal a hivatal munkájáról és az ügyintézésről”. 
Fentiek figyelembevételével igyekeztünk összegyűjteni mindazokat a feladatokat, tevékenysége-
ket, melyeket a Polgármesteri Hivatal 2013. évben folyamatosan végzett. 

 
A helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatáskörét 2013-tól a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., (a továbbiakban: Mötv.) 10.§ (1), 13.§ (1) bekezdé-
se állapítja meg, azonban önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, ame-
lyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek 
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és ha-
táskörök ellátását (Mötv. 10. § (2) bek.) feltéve, hogy a feladat-és hatáskör eredeti címzettje ah-
hoz előzetesen egyetértésen egyetértését adta. (Mötv. 12. § (2) bek.)  
 
A hatályos Mötv. 13.§ (1) bekezdése szerint:  
„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkor-
mányzati feladatok különösen: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köz-
temetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szol-
gáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a közterü-
letek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; egészségügyi alap-
ellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztiszta-
ság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kultu-
rális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevé-
kenység támogatása; szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; lakás- és helyiséggaz-
dálkodás; a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdál-
kodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkozta-
tás; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, ős-
termelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosí-
tása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közre-
működés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek mi-
nősül”. 
 

A HIVATAL 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 
 
A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó 

szerve. 
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A Hivatal belső szervezeti egységeinek tagozódása 2013 évben az alábbiak szerint alakult: 
1. Törzskar (pályázatkészítés, oktatás, közművelődési és egészségügyi, munkaügyi és sport fel-

adatok) 
2. Titkársági osztály 
3. Gazdasági osztály (adó-, vagyon-, költségvetési és kiskincstári csoport) 
4. Igazgatási osztály,  
5. Építési Hivatal 
 
A 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (1) bekezdése értelmében a Hivatalt a jegyző vezeti.  
 
A jegyző 
a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köz-
tisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az 
aljegyző tekintetében; 
c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; 
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a dönté-
sük, működésük jogszabálysértő; 
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilván-
tartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti 
adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat. 
 
Kunhegyes Város Jegyzőjének 2013 évi ügyiratainak száma 184 volt, ebből főszámra 48 ügyirat 
lett iktatva, alszámon pedig 136 iktatási tétel szerepelt. 
 
A Hivatalban 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 munkáltatói jogokat gyakorol a jegyző, és egyéb munkál-
tatói jogokat gyakorol az intézményvezetők és az önkormányzat által alapított gazdasági társasá-
gok vezetői tekintetében. Az aljegyző fölött az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 
 
A Polgármesteri Hivatal 2013. évben munkáját a hatályos jogszabályok alapján végezte. Kiemelt 
cél a polgármesteri hivatal ügyintézésében a szolgáltató jelleg további erősödése és fokozottan 
érvényesüljön a polgárbarát igazgatáseszközei és módszerei.  
A 2013. évben munkánkat jelentős részben befolyásolták az alábbi körülmények:   
  
1. Szervezeti, személyi, infrastrukturális változások  
2013. január 1-től állt fel a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Kormányhivatalának Kunhegyesi Já-
rási Hivatala, illetőleg a KLIK Kunhegyesi Járási Tankerülete. Ezek nemcsak feladat- és hatás-
körváltozással jártak, hanem kihatással voltak a Hivatal szervezetére, hiszen magával vont bizo-
nyos humánerőforrás-átvételt is.  

 
 
 



 3

2. Jogszabályváltozások  
A munkánkat befolyásoló anyagi és eljárási jogszabályokban 2013. évben bekövetkezett válto-
zások jelentősek voltak. 

 
A Hivatal 2013. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
struktúrájának megfelelően, az egyes osztályok által végzett munkát bemutatva tárom a Tisztelt 
Képviselő-testület elé:  
 
 
1. TÖRZSKAR (Pályázatkészítés, oktatási, közművelődési, egészségügyi, munkaügyi és 
sport feladatok) 
 

Pályázati tevékenység: 

Répászky Gabriella felsőfokú végzettségű köztisztviselő 
Kiemelt feladatok: 
- a köztisztviselői teljesítménykövetelményekben meghatározott feladatok elvégzése  
- benyújtandó pályázatok előkészítése, bonyolítása, nyomon követése 
- önkormányzati beruházások bonyolításában közreműködés 
- a polgármester és a jegyző által meghatározott egyéb feladatok 
Iratok száma: 
Összes ügyirat: 1758 
Főszám: 86 
Alszám: 1 672 

- A gyakran változó munkatársak miatt a túlterheltség gyakori. 
- Nem megnyugtató a pályázatok nyomon követése, a Hivatalon belüli munkamegosztás meg-

szervezése, sok a rendkívüli felelősséget jelentő, igen rövid idő alatt megoldandó feladat.  
- Hiányzik a műszaki, elsősorban építészeti feladatok ellátásátvégző ügyintéző mindennapos 

jelenléte.  
- Jelentős segítség a közcélú foglalkoztatási formában dolgozó munkatárs, de az érdemi munka 

terhét – munkakörének jellege miatt- nem csökkenti. 
 

A tevékenységgel kapcsolatos Polgármesteri Hivatalon kívüli együttműködés: 
 

- Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 
- A pályázatok bonyolításába bevont külső cégek 
 
A fellelhető hibák forrása: 
- kapcsolattartás, közös munka külsős cégekkel  
- a pályázatok lezárása utáni nyomon követési feladatok végzése a korábbi menedzsment cég 
nélkül 
- pályázatok kezelése a Közreműködő Hatósággal- a megvalósítási lépések időbeli összecsú-

szásából adódó, gyakran túl rövid idő alatt megoldandó kötelezettségek 
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A 2013. évi pályázatok az 1. számú mellékletben csatolva: 

2013. 

Ssz. A pályázat címe 
Közreműködő 
szerv/Támogató 

Kért/Kapott 
Támogatás 
(bruttó e Ft) 

Önerő 
(bruttó e Ft) 

Megvalósított/ 
megvalósuló 
beruházási 

költség (e Ft) 

1. 

Abádszalók- Kunhegyes 
szennyvízelvezető rendszeré-
nek kiépítése és új szennyvízte-
lep kialakítása KEOP 1.2.0 II. 
Forduló 

KEOP 3297427 173 576 3 471 003 

2. 

Szociális alapszolgáltatások fej-
lesztése-társulás pályázata 
(Konzorciumban: Tiszafüreddel 
és Abádszalókkal) 

VÁTI 43 799 4 732 48 531 

3. 
"Közösségi közlekedés fejlesz-
tési a Tiszafüredi Kistérség Te-
lepülésein" 

ÉARFÜ 202 000 11 000 213 000 

4. 
Start Közmunkaprogram (Me-
zőgazdasági projekt) 2013. 

BM 221 403 0 147 313 

5. 
Start Közmunkaprogram (Ille-
gális hulladéklerakók felszámo-
lása) 2013. 

BM 146 283 0 146 283 

6. 
Start Közmunkaprogram (Köz-
úthálózat javítása) 2013. 

BM 120 670 0 120 670 

7. 
Ivóvízminőség-javító program 
I. ütem Azonosító szám: 
KEOP-7.1.0/11-2011-0047 

KEOP 41 565 7 335 48 900 

8. 
Ivóvízminőség-javító program 
I. ütem EU Önerő Alap: 
BMÖNAL -16-12100598-16 

BM 7 335 0 7 335 

9. 
Ivóvízminőség-javító program 
I. ütem EU Önerő Alap-önerő 
finanszírozása 

BM 7 275 0 7 275 

10. 

Kunhegyes vízminőség-javítás 
és vízbázis fejlesztés Azonosító 
szám: KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 

KEOP 255 880 30 368 286 248 

11. 

Kunhegyes vízminőség-javítás 
és vízbázis fejlesztés Azonosító 
szám: BMÖNAL-247-
13175114-16 

BM 30 368 0 30 368 
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12. 

Abádszalók- Kunhegyes 
szennyvízelvezető rendszeré-
nek kiépítése és új szennyvízte-
lep kialakítása EU Önerő Alap-
önerő finanszírozása 

BM 597 971 0 597 971 

13. 
Útravaló- a kreatív jövőbe 
TÁMOP-3.2.3/A-11/2012-0150 

TÁMOP 28 456 0 28 456 

14. 

Óvodafejlesztés Kunhegyes 
Város Óvodai Intézményében 
TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-
0030 

TÁMOP 43 921 0 43 921 

15. 

Tiszagyenda, Tiszaszentimre, 
Tomajmonostora, tagintézmé-
nyek felújítása A 4/2012. (III. 
1.) BM rendelet Társult formá-
ban működtetett, kötelező ön-
kormányzati feladatot ellátó 
fejlesztése, felújítása alcímben 
foglaltak szerinti korszerűsítés-
re 

BM 26 557 2 950 29 507 

16. 

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 
azonosítószámú, „Szervezetfej-
lesztés Kunhegyesen az ÁROP -
1.A.5 felhívás alapján 

ÁROP 21 989 0 21 989 

Mindösszesen 5 092 899 229 961 5 322 860 

 
Az Oktatási, Közművelődési és Egészségügyi Osztály megszűnését követően a csoport állomá-
nya 2 fő és feladatai a Törzskari Csoporthoz kerültek át. 

 
A csoport feladatkörében elkészítette az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Képviselőtestü-
let elé kerülő, a város intézményhálózatát, sportéletét, rendezvényeit érintő előterjesztéseket, il-
letve tevékenyen részt vett a döntések végrehajtásában.  

 
Közreműködtek az önkormányzat fenntartásában álló intézmények szakmailag és gazdaságilag 
hatékonyabb működtetésének elősegítésében. A törvényesség biztosításával segítették meghatá-
rozni az alkalmazotti létszámot. 

 

2013-ban az alábbi feladatok testületi döntés- előkészítését és végrehajtását végezték el: 

 

Közoktatással kapcsolatos feladatok: 

- A Kunhegyesi Mikrotérségi Óvodai Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 
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- Kunhegyes Város Önkormányzata által fenntartott óvodai intézmény Alapító Okiratának, 
Nevelési és Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjé-
nek felülvizsgálata és módosításának elvégzése. 

- Az indítható csoportok számának és létszámának meghatározása. 
- A tanköteles korú és óvodás korú gyermekek iskolai, illetve óvodai beíratásának megszerve-

zése. 
- Éves jelentés és adatszolgáltatás a közoktatási intézményekbe járó HH/HHH gyermekek, ta-

nulók számáról; gyermek- és tanulóbalesetekről. 
- Jóváhagyásra előkészítése a nevelési-oktatási intézmények éves munkatervének és szakmai 

beszámolóinak. 
- A minden tanévben esedékes Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjának bonyolítása. Az elmúlt évben az Arany János Tehetséggondozó Programban 
történő részvételt a Képviselőtestület 2 fő esetében támogatta. 

- A nevelési-oktatási intézmények beszámoltatása szakmai munkájukról. 
- Folyamatosan vezetése a gyermekszakértői vélemények nyilvántartásának. 
- Az utcanév változások miatt az óvodai felvételi körzetek felülvizsgálása. 
- Az önkormányzat működtetésében lévő Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Szakiskolával kapcsolatosan az önkormányzathoz benyújtott dokumentumok véle-
ményezése. 

 

Közművelődéssel kapcsolatos feladatok: 

- Pályázat kiírása a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói mun-
kakör betöltésére. 

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szabályzói módosításának elvége-
zése. (Alapító Okirat, SzMSz).  

- A könyvtár és közművelődési intézmény szakmai beszámolójának elfogadása, a következő 
évi munkatervének jóváhagyása. 

- A városi rendezvények megszervezése, lebonyolítása. (Pl.: Doni megemlékezés, Magyar Kul-
túra Napja, Március 15., Város Napja, Majális, Nemzeti Összetartozás Napja, Pedagógus 
Nap, Tehetséges tanulók jutalmazása, Semmelweis Nap, Fogathajtó verseny, Augusztus 20., 
Mihály Napi Sokadalom, Október 6, Október 23., November 4., Szociális Munka Világnapja, 
Műemléki Világnap, Kulturális Örökség Napjai, Karácsonyi Ünnepségsorozat a Főtéren). 

- A 2014. évi programtervezet előkészítése. 
- Koordinálása, bonyolítása a Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetésével kapcsola-

tos előkészítő munkálatoknak. 
- A Kunhegyesi Híradó, mint helyi újság szerkesztésével, megjelentetésével kapcsolatos fel-

adatokat elvégzése: „Önkormányzati Hírek” szerkesztése, a Polgármesteri Hivatal, illetve a 
Kunhegyes Város Önkormányzata részéről érkező írások, cikkek, beszámolók, tájékoztatók, 
felhívások gyűjtése, szerkesztésre történő leadása. 

- A városi rendezvényekre, kiadványokra, kitüntető díjakra vonatkozó 2013. évi költségvetés 
tervezés elkészítése. 

- Tájékoztatás készítése a félévente megvalósult városi kulturális és sport rendezvények költ-
ségfelhasználásáról. A következő félévi rendezvények költségvetés-tervezetének elkészítése. 

- Az önkormányzat fenntartásában működő Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár állománygya-
rapítására vonatkozóan könyvtári érdekeltségnövelő pályázat benyújtása. 
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- Az önkormányzat fenntartásában működő Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 
technikai eszközállományának gyarapítására közművelődési érdekeltségnövelő pályázat be-
nyújtása. 

- Megtörtént a városi rendezvények programjának a kunhegyesi weboldalon történő megjelen-
tetése, illetve a kiemelkedő rendezvények különböző internetes oldalakon történő ingyenes 
hirdetése (www.fesztivalkalauz.hu; www.tiszato.hu; www.leader.tisza.to.hu)  

- Folyamatos volt a kapcsolattartás a megyei, illetve az országos közművelődési és közgyűjte-
ményi intézményekkel, valamint a megyében működő közművelődési és turisztikai intézmé-
nyekkel. 

- Az országos, megyei, helyi kitüntető díjak, elismerésekre történő felterjesztések koordinálása. 
- A városi gyűjtemények kezelésének figyelemmel követése, illetve benne való részvétel, ko-

ordinálása az azokat bemutató kiállításoknak. A turistaszezonban műemlékeink, a város ne-
vezetességeinek látogathatóságának biztosítása a közművelődési intézmény közreműködésé-
vel.  

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

- Azon gyerekek és a felkészítő pedagógusaik köszöntésének, elismerésének megszervezése, 
akik szabadidejükben készülnek, és műsoraikkal színesítik rendezvényeinket, tehetségükkel 
öregbítik városunk hírnevét.  

- 2013. évben ismét megrendezésre került karácsony előtt a 65 évnél idősebb lakosok ünnepi 
köszöntése, megajándékozása. Délutánonként karácsonyváró műsorok szervezése a Főtéren. 

- A Karácsonyi díszvilágításhoz fényfüzérek beszerzésével, illetve fel és leszerelésével kapcso-
latos feladatok elvégzése. 

- Önkormányzatunk tagja a Nagykun Hagyományőrző Társulásnak, a Kun Összefogás Kon-
zorciumnak, ezen szervezetek tevékenységével összefüggő feladatokat végrehajtása. 

 

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok: 

- Feladataik közé tartozik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervével (volt ÁNTSZ), a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral (MEP-pel), 
valamint a vállalkozó háziorvosokkal és fogorvossal való kapcsolattartás. 

- A Polgármesteri Hivatalhoz szakfeladatként működő egészségügyi feladatok (II. számú házi-
orvosi körzet, központi ügyelet, I. fogorvosi körzet, védőnői szolgálat, iskola egészségügy) 
koordinálásának elvégzése.  

- Közreműködés teljesítése a lakossági tüdőszűrő vizsgálat megszervezésében.  
- Háziorvosokkal a feladatellátásra kötendő szerződéseket felülvizsgálata. 
- Az egészségügyi feladatok ellátásához a MEP-pel való szerződések előkészítésében, megkö-

tésében történő közreműködés.  
- Finanszírozási szerződések előkészítésében, megkötésében való közreműködés. 
- Jelentési kötelezettségek (orvos bejelentés, statisztikai jelentések, háziorvosi körzetek lakos-

ságszáma; védőnői körzetekről adatszolgáltatás) és az egészségügyi szakfeladatokra vonatko-
zó különböző adatszolgáltatások teljesítése. 

- Pályázat benyújtása be az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosítószámú, az Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése keretében a Kunhegyesi Köz-
ponti Orvosi Rendelő felújítására. Az elnyert támogatás 59.428.327 forint. 

- Minden évben a város egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elkészítése. 
- Az utca nevek változása miatt a háziorvosi, védőnői körzetek felülvizsgálata. 
 

Sportreferensi feladatok: 
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- A sport területén a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján, valamint a városi ren-
dezvényekhez kapcsolódóan a feladatok elvégzése. A sportpályák állagmegőrzésének figye-
lemmel követése. A város sporttevékenységének finanszírozására a pályázati kiírás előkészí-
tése és a városi sporttámogatások odaítélését eldöntő pályázatok koordinálása.  

- A megyei és országos szintű iskolai sportrendezvények lebonyolításához közvetlen, illetve 
közvetett segítség nyújtása (személyi, tárgyi). A Mikrotérségi Tornateremben került lebonyo-
lításra több labdajáték megyei és regionális szintű döntője. ( teremlabdarúgás, női kézilabda, 
férfi röplabda )   

- Előrelépés a sportrendezvények számának növekedése, a résztvevők számának emelkedése, 
új sportágak bevezetése a tömegsportban. (Városi kispályás labdarúgó tornák, Teremfoci, Ke-
rékpáros ügyességi verseny, strandfoci, strandröplabda, fitness foglalkozások, zumba stb. 

 

Közbiztonsági referens intézménye: 

A 2011 évi CXXVIII. törvény (katasztrófavédelmi törvény ) 2012 január 1-től létrehozta a „köz-
biztonsági referens „ intézményét. 
 
A csoportból 2 fő végezte el a feladat ellátásához kötelező közbiztonsági referensi tanfolyamot. 
 
A csoportban történik a honvédelemmel, illetve a mozgósítással kapcsolatos feladatok ellátása, 
valamint a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, továbbá a Karcagi Kirendeltség által megha-
tározott 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 előkészítése. 
- Ingatlanok, technikai eszközök igénybevételének, továbbá más gazdasági és anyagi szolgálta-

tási kötelezettség teljesítése elrendelésének előkészítése, naprakészen tartása. 
- Mozgósítási terv készítése a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. 
- IV. kategóriába sorolt szervekkel, szervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátása, meghagyási 

lista készítése, naprakészen tartása (Nagykun- Hús, MOL 2000. Töltőállomás stb.) 
- Fegyveres erők, rendvédelmi szervek mozgósításához szükséges ingatlanok és szolgáltatások 

nyilvántartása, éves jelentések megküldése. 
 

Polgári védelmi feladatok: 

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

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

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

- Együttműködés a J-N-SZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Kirendeltségével. 
- Az éves kötelező képzések megtartása. 
 

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok:  

- Katasztrófavédelmi tervek (veszély-elhárítási alapterv és annak speciális mellékletei, külső 
védelmi terv stb. ) készítése, naprakészen tartása. 
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- A tervekben foglalt feladatokra szükség szerint történő felkészülés tervezése, végrehajtása 
pl.: belvíz védekezés rendkívüli havazás stb.  

- A J-N-SZ Megyei Védelmi Bizottság által meghatározottak végrehajtásának előkészítése. 
- A HVB működésével kapcsolatos feladatok előkészítése, végrehajtása. 

 

A csoportban igen sokrétű, sok területet felölelő munka folyik, amely sokszor „ad hoc” jelleggel 
jelentkezik, ám ennek ellenére úgy érzem, hogy a feladatokat határidőben és a törvényesség be-
tartásával pontosan, legjobb igyekezetünknek megfelelően látjuk el. A csoportnál mindennapos 
jelenség a különböző munkaterületekről beérkező feladatok párhuzamos megoldása rövid határ-
időkkel. 
 

Személyzeti munka: 

 
A Törzskar feladatkörébe tartozik a Polgármesteri Hivatal és intézményei, valamint az Önkor-
mányzat szakfeladataihoz kapcsolódó személyi feladatok ellátása és az intézményvezetők szemé-
lyi anyagának kezelése. A munkaügyi tevékenység körébe tartoznak mindazok a feladatok, ame-
lyek az emberi erőforrás tervezésével, biztosításával, a munkaerő vonzásával, megtartásával, mo-
tiválásával és hasznosításával kapcsolatosak.  
Legfontosabb feladatok: a köztisztviselők, ügykezelők, közszolgálati jogviszonyával, a háziorvo-
si körzetben, védőnői szolgálaton, intézményi étkeztetésben és a bölcsődében, az önkormányzat-
nál, valamint az általános iskolánál foglalkoztatott munkavállalók közalkalmazotti jogviszonyá-
val kapcsolatos eljárások lefolytatása, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaválla-
lók alkalmazási, illetve megszüntető okmányainak elkészítése. 
 
A jegyző hatáskörébe tartozó közszolgálati alkalmazási iratok elkészítésénél különösen a kineve-
zést, munkaköri leírást, esküokmányt, minősítést, adatfelvételi lapot, átsorolást, kinevezés módo-
sítást, jogviszony megszüntetőt, elszámoló lapot, közszolgálati igazolást és egyéb jogszabályban 
meghatározott igazolásokat teljesítette a humánpolitikai ügyintéző.  
Az elmúlt évben is figyelemmel lettek kísérve a fizetési fokozat váltások, a jubileumi jutalomra 
való jogosultságok és a szükséges intézkedések ezzel kapcsolatban meg lettek téve.  
 
Január 1-jei hatállyal el kellett végezni a közalkalmazottak tekintetében a soros lépéseket, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében, pedig a minimálbér, il-
letve a garantált bérminimum emelkedése került sor a munkaszerződések módosítására.  
 
Januárban kiosztásra kerültek a 2012. évi adó adatlapok, jövedelemigazolások, a dolgozók írás-
ban nyilatkoztak az adóbevallás választásának módjáról.  
 
A tárgyévre járó bérkompenzáció igénybevételéről határidőben nyilatkoztatva lettek az érintett 
munkavállalók. 
 
2013-ban két ütemben (augusztus 5. – augusztus 31. és szeptember 10. – szeptember 30. között) 
zajlott a köztisztviselőkre és ügykezelőkre vonatkozó egyszerűsített adatszolgáltatás, az ú.n. 
KSA.  
 
Januárban megállapításra került a köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók szabadsága. 
Február végére, időben elkészült a szabadságolási ütemterv.  
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2010. évben a közszolgálatban bevezetésre került a Cafetéria rendszer. A 2013. évi jogszabályi 
változásoknak megfelelően át kellett dolgozni Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzatában a köztisztviselők cafetéria juttatásának szabályait. 
A köztisztviselők 2013. március 1-jéig nyilatkoztak az általuk választott cafetéria elem fajtájáról, 
mértékéről. A humánpolitikai ügyintéző az igényeket összesítette és adatot szolgáltatott a gazda-
sági osztály számára, a szükséges utalványok beszerzése érdekében.  
Március 31-ig a közalkalmazottak, köztisztviselők, munkavállalók részére el lett készítve és ki-
osztásra került az 50%-os kedvezményre jogosító, évi 12 alkalomra szóló utazási utalvány.  
 
A tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján február 28-
ig a hivatali szervezet vezetője döntött az illetményeltérítésekről. Az ezzel kapcsolatos munka-
ügyi intézkedéseket a humánpolitikai ügyintéző megtette. 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kiadott programjegyzék alapján elkészült a Polgármesteri 
Hivatal 2013. évi továbbképzési terve. 
A közszolgálati tisztviselők képzési kötelezettsége 2013. szeptember 09. és szeptember 15. kö-
zött online módon zajlott. A képzést valamennyi köztisztviselő eredményesen elvégezte. 
Ezen felül 2013. évben közigazgatási alapvizsga kötelezettsége egy főnek, ügykezelői alapvizsga 
kötelezettsége 3 főnek volt.  
 
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, 

• KÖZIGTAD (Közszolgálati alapnyilvántartás adatai) nyilvántartás folyamatos vezetése, 
aktualizálása, 

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

részesültekről. 
• Megbízási szerződések kötése (ügyeletre, vérvételre, esetenként pályázatban vállalt feladat 

ellátására) 
• A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulásban foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott 

személyi ügyeinek intézése 
 
2013. év során történt létszámváltozások, melyek a humánpolitikai feladatkört érintették: 

• közszolgálati jogviszonyban 6 új kinevezés történt (4 fő ügykezelő, 1 fő középfokú és 1 fő 
felsőfokú végzettségű ügyintéző); megszűnés 2 köztisztviselőt érintett, mindketten közös 
megegyezéssel távoztak.  
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. 

• Közalkalmazotti jogviszonyban 2 fő kinevezésére került sor. Megszűnés 3 esetben történt (2 fő 
nyugdíjba vonulás miatt, 1 fő határozott idő lejárta miatt). 
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2013. január 01-jével az Általános Iskola technikai dolgozói (6 fő) az Önkormányzathoz kerültek 
át. 

• 3 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló felvételére került sor határozott 
időre néhány hónapra. 1 fő jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. 1 fő nyugdíjazás miatt 
kérte jogviszonya megszüntetését, majd később újbóli foglalkoztatását. 

• A TÁMOP Óvodafejlesztés pályázat keretén belül 2 fővel vált szükségessé szerződéskötés. 
 

2. TITKÁRSÁG  
Vezetője: Barta Ferenc aljegyző felsőfokú végzettségű köztisztviselő 

 
A titkárság a hivatalon belül elkülönült belső szervezeti egységként vesz részt az apparátus mun-
kájában.  
Szervezet: 
A Titkársági osztály vezetője az aljegyző. 
Az osztály munkájában állandó jellegű munkakör az informatikus, és a telefonközpontos, továb-
bá az iktató, irattáros. Segítette a képviselő-testületi munkát 1 fő ügyviteli munkatárs. A levél-
kézbesítők 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, 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 ellátta az informatikai feladatokat is.  
 
A képviselő-testület és a bizottságok munkájával kapcsolatos feladatok: 
Titkársági egységünk az ülések meghívóinak elkészítésével, a képviselő testületi anyagok, a bi-
zottságok elé kerülő anyagok sokszorosításával és kipostázásával segítette a döntéshozók munká-
ját. A képviselő-testületi ülések, továbbá az Ügyrendi Bizottsági, Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottsági, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági 
ülések nyilvános és zárt jegyzőkönyveinek, az üléseken elfogadott rendeletek, és határozatok ki-
vonatainak elkészítését, elektronikus feldolgozását, dokumentálását a polgármester, jegyző mun-
káját segítő - törzskari csoportban dolgozó - titkárnő teljes körűen látta el. Emellett jegyzőköny-
veket írt a Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlésein, a Kunhegyesi 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnökségi ülésein. A jegyzőkönyvek mellékletekkel tör-
ténő kiegészítése, és kormányhivatalhoz történő felterjesztése tartozik szorosan az egység fel-
adatkörébe. A Képviselőtestület, az Ügyrendi Bizottság, Oktatási, Kulturális, 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 határoza-
tok hiteles példányának őrzése, az így őrzött hiteles rendeletek, és határozatok eredeti példányá-
ról történő sokszorosítás, érintettekkel való közlése. A Képviselőtestület 2013-ban 258 határoza-
tot hozott, 25 önkormányzati rendeletet fogadott el. Az önkormányzat 2013. évben összességé-
ben 26 nyilvános, valamint 11 zárt ülésen tárgyalta az előterjesztéseket, közmeghallgatásra 1 
alkalommal került sor. A Képviselőtestület szervei a megválasztott állandó bizottságok, melyek-
nek üléseit, a szakmai anyagok előterjesztéseinek előkészítését a hivatal szakemberei segítik. 
Kunhegyes város 2013. évi költségvetését a Képviselőtestület minden bizottsága megtárgyalta, 
véleményezte. Az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
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2013-ban 12 nyilvános és 8 zárt ülésen tartotta tanácskozásait, összességében 61 határozat került 
elfogadásra. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013-ban 19 nyilvános ülésen 
és 1 zárt ülésen 63 határozatot hozott. Az Ügyrendi Bizottság az elmúlt évben 2 ülést tartott és 2 
határozatot fogadott el. A költségvetési rendelet tárgyalásán, valamint a jövő évi költségvetési 
koncepció megvitatásán minden önkormányzati bizottság összevont ülésen vett részt, összesí-
tetten 2 alkalommal 2 határozat került elfogadásra. A testületi, bizottsági üléseken tárgyalt anya-
gok összeállítása, sokszorosítása, a döntések érintettekhez való eljuttatása nagy feladatot jelent a 
titkárság dolgozóinak. A fő napirendek anyagainak előkészítése és határidőre történő kiadása biz-
tosított volt. Az anyagok alaki, formai szempontból az elvárásoknak megfeleltek. A jegyzőköny-
vek hűen tükrözik az ülések anyagát. Követendő cél, hogy jó szervezési és előkészítő munkával 
továbbra is biztosítani kell a képviselő-testület, valamint a bizottságok törvényes, eredményes és 
hatékony tevékenységét, melynek érdekében határidőre el kell juttatni a döntéshozatalhoz szük-
séges dokumentumokat.  
 
Informatika:  
2013-ban az informatikai rendszerben változást okozott, hogy 2013. január 1-én a Járási Hivatal 
átvett 6 db munkaállomást, egy nagyteljesítményű multifunkciós eszközt, valamint az okmány-
irodai infrastruktúrát. Leválasztásra került a 2. épület. 
A Polgármesteri Hivatalban cserélésre került a már közel 2 millió másolatnál tartó multifunkciós 
eszköz, továbbra is bérleti konstrukcióban. 
A szokásos megelőző karbantartások megtörténtek. Adatvesztéssel járó meghibásodás nem tör-
tént. A biztonsági adatmentések folyamatosak. Az operációs és vírusvédelmi rendszerek frissítése 
folyamatos, naprakész. Funkcionális szoftverek esetében egyre jobban az internetes megoldások 
felé tolódik el az arány. 
A lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében az Önkormányzat hivatalos honlapján valamennyi  
hatályos helyi önkormányzati rendelet megtalálható.  
2013. július 1. napját követően megalkotott és módosításra került önkormányzati rendeletek – a  
vonatkozó jogszabályi  előírásoknak megfelelően – egységes szerkezetben a Nemzeti Jogszabály-
tárba is feltöltésre kerülnek.  
Az Önkormányzati honlapján tekinthetik meg az érdeklődők a Képviselő-testület nyílt üléseiről 
készített jegyzőkönyveket és a képviselőtestület nyílt ülésére készített előterjesztéseket teljes ter-
jedelmükben, valamint a meghívókat. 
 
Iktatás:  
A polgármesteri hivatal alagsorában működik az irattár, az iratok raktározására további termek 
szolgálnak. Az ügyiratok számának évek óta tartó emelkedése raktározás szempontjából gondot 
jelent, ezért továbbra is minden rendelkezésre álló helyiséget fokozottabban ki kell használni. A 
2013 évben is az irattárban a DMSone Professional 1.0 iktató, ügyiratkezelő rendszert használ-
ták. Az irattári munka két nagy csoportja közül az egyik a tulajdonképpeni iktatás és a másik a 
postázás. E mellett el lett végezve az irattárba visszaküldött és elintézett iratok kivezetése a szá-
mítógépen, majd a besorolása a megfelelő irattári jel alá, valamint az utóiratokhoz az előzmények 
kikeresése, és szerelése is. 2013 évben a központi iktatóban iktatott főszámok összege: 4180 db, 
az alszámok összege 3577 db, ez összesen 7757 db iktatott ügyiratot jelent. Az adatokban a tit-
kárság, adócsoport, törzskar, és az építési hivatal nem szerepel. A titkársági osztály összes ügy-
irata 954 ügyiratdarab volt, ebből főszámra 325 akta került iktatásra, és ezen belül 589 
alszám került megnyitásra. Gyűjtőszámra a megnövekedett programkapacitás eredményekép-
pen nem történik iktatás. Az irattári munka másik fő része, a postázás. 2013. január 1 – 2013. 
december 31. napja közti időszak alatt a Magyar Posta Zrt. közreműködésével – lakott külterület-
re, tanyákra, valamint vidék esetében a Postán kerülnek feladásra a levelek. A postázó csoport 
nyilvántartása alapján az elmúlt évben feladott levélpostai küldemények esetében 252 munkanap-
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ra számítva naponta átlagosan 2013 évben 23 db tértivevényes levelet adtak fel, ajánlott levél 
2013-ban 3 db, és a közönséges levelek száma 2013-ban 9 db a postakönyvben. A 2013. évben 
így 5849 db tértivevényes levelet, 721 db ajánlottat, és 2097 db közönséges levélpostai külde-
ményt kellett kezelni. 
 
Helyi kézbesítés, takarítási feladatok: 
Levélkézbesítés. 
A kézbesítés, postázás területén egy nap alatt kell a leveleket, 2 nap alatt a tértivevényes levele-
ket kihordani. A városi kézbesítési feladatokat a 2013. év nagy részében három-négy fő nyolc 
órás nem főállású hivatali kézbesítő látta el. A Polgármesteri Hivatalban 28 210 db tértivevényes 
levél, 15 228 db közönséges levél, 1 130 db plakát, 10 900 db szórólap, és 38 700 db újság került 
kézbesítésre. Fenti számadatok csupán a ténylegesen kézbesített levelekre vonatkoznak, az ered-
ménytelen kézbesítési kísérletek számát nem mutatják. Mindezekből továbbra is levonható a kö-
vetkeztetés: költségtakarékossági szempontból indokolt a hivatali kézbesítők alkalmazása.  
 
Takarítás: 
A titkársághoz tartoznak a két irodaházban a takarítók, rendben és tisztán tartják az irodai mun-
kakörnyezeteket. Megbízható, a munkáját szakszerűen, rendesen végző takarító-személyzet végzi 
munkáját. A takarítók rendszeres bevonásra kerülnek a városi rendezvények, esküvők, családi 
események méltó megünneplésében, megtartásában. 
 
3. GAZDASÁGI OSZTÁLY  
Vezetője: Szoboszlai 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 csoportok élén 
csoportvezetők állnak, akiknek kiemelkedő szerepük van a csoporton belüli munkák vezetői el-
lenőrzésében. 
 
Munkacsoportok: 
3.1. Adócsoport  
3.2. Költségvetési csoport (Vezetője: Dr. Horváthné Zsoldi Katalin) 
3.3. Kiskincstári csoport (Vezetője: Bibókné Simon Mária) 
3.4. Vagyongazdálkodási csoport  

3.1. Adócsoport  
Az adócsoport feladata az építményadóval, a helyi iparűzési adóval, a magánszemélyek kommu-
nális 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 bevéte-
lek, idegen bevételek nyilvántartásával, gépi adatfeldolgozásával, beszedésével, az évközi válto-
zások átvezetésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat, gondoskodnak a 
részletfizetési és fizetési halasztási kérelmek döntésre való előkészítéséről, végzik ügyirataik tel-
jes körű iktatását. 
Hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz adó- és értékbizonyítványt állítanak ki, megkeresésre adatot 
szolgáltatnak. 
Kiemelt feladatuk az ügyfélfogadás színvonalas ellátása és az adózók folyamatos tájékoztatása. 

 
2013. évben az adózók száma a következőképp alakult: 
- építményadó: 38 adózó,  
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- helyi iparűzési adó:                                            
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után: 503 adózó, 

            ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után: 2 adózó, 
- magánszemélyek kommunális adója: 2.304 adózó, 
- idegenforgalmi adó: 4 adózó,  
- gépjárműadó: 1.813 adózó, 
- talajterhelési díj: 119 adózó, 
- bírság: 35 adózó, 
- szabálysértés, helyszíni bírság 153 adózó, 
- adók módjára behajtandó köztartozás (idegen bevétel) 614 adózó. 

 
A 2013. évi terhelés adónemenként az alábbi fizetési kötelezettségeket jelentette: 
- építményadó: 2.123 ezer Ft,   
- iparűzési adó:                                            

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után: 115.458 ezer Ft, 
            ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után: 15 ezer Ft, 

- magánszemélyek kommunális adója: 16.110 ezer Ft, 
- idegenforgalmi adó: 28 ezer Ft,  
- gépjárműadó: 37.963 ezer Ft, 
- talajterhelési díj: 1.105 ezer Ft, 
- bírság: 0 ezer Ft, 
- szabálysértés, helyszíni bírság 32 ezer Ft, 
- adók módjára behajtandó köztartozás (idegen bevétel) 6.593 ezer Ft, 

Összesen: 179.427 ezer Ft.     
 

Az adócsoport ügyiratforgalmának nagyságrendjét jól mutatja az iktatott ügyirataik száma: 
- adóbevallások, kivetések, mentességek, végrehajtás, hátralék és túlfizetés, adategyeztetés: 

Főszám: 1.493 db 
Alszám: 705 db 

- adó- és értékbizonyítvány: 
Főszám: 166 db 
Alszám: 30 db 

-  vagyoni igazolás, adóigazolás: 
Főszám: 72 db 
Alszám: 13 db 

- adók módjára behajtandó köztartozás: 
Főszám: 613 db 
Alszám: 1.689 db 

  A főszámból: 
  320 db hulladékgazdálkodási díj, 
    89 db ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díj, 
    74 db közigazgatási bírság, 
    47 db helyszíni bírság, 
    30 db halvédelmi bírság, 
    21 db megelőlegezett gyermektartásdíj, 
    11 db jogalap nélkül felvett családi pótlék 
      9 db szabálysértési bírság, 
      8 db érdekeltségi hozzájárulás, 
      4 db elővezetési költség. 

-  számítógépes adatfeldolgozás, zárás: 
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Főszám: 1 db 
Alszám: 35 db 

 
Az adócsoport által beszedett adók összegei adónemenként:  
- építményadó: 2.095 ezer Ft,          
- iparűzési adó:                                            

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után: 130.305 ezer Ft, 
            ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után: 15 ezer Ft, 

- magánszemélyek kommunális adója: 15.627 ezer Ft, 
- idegenforgalmi adó: 38 ezer Ft,  
- gépjárműadó:  

ebből önkormányzatot illető bevétel: 15.119 ezer Ft, 
ebből Államkincstárt illető bevétel: 22.677 ezer Ft, 

- pótlék: 2.220 ezer Ft, 
- talajterhelési díj: 1.140 ezer Ft, 
- államigazgatási eljárási illeték: 187 ezer Ft, 
- mulasztási bírság: 92 ezer Ft, 
- idegen bevételek: 3.253 ezer Ft, 
- egyéb bevételek: 698 ezer Ft. 

Összesen: 193.466 ezer Ft. 
 

Az ügyfelek tájékoztatása, fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében 5.079 db értesítő, 
az építményadó bevallási kötelezettség elmulasztása miatt 1 db felhívás, a helyi iparűzési adó be-
vallási kötelezettség elmulasztása miatt 92 db felhívás és a helyi iparűzési adó rendelet hatálya 
alá való bejelentkezés elmulasztása miatt 4 db felhívás került kiküldésre 2013. év folyamán. A 
saját bevételek biztosítása érdekében – a korábbi évekhez hasonlóan – több alkalommal fizetési 
felszólítást küldött ki a helyi adóhatóság. A kiküldött fizetési felszólítások száma 2013. évben 
1.967 db volt.  
A behajtási tevékenység keretében 38 db inkasszó került kiállításra, 165 db letiltás került kezde-
ményezésre, egy évet meghaladó gépjárműadó hátralék miatt 61 adózó volt érintett forgalomból 
történő kivonás céljából indult eljárásban. 
 

3.2. Költségvetési csoport (Vezetője: Dr. Horváthné Zsoldi Katalin) 
A költségvetési csoport elsődleges feladata Kunhegyes Város Önkormányzata, a Kunhegyesi 
Polgármesteri Hivatal, és az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás kiadásai-
nak és bevételeinek főkönyvi könyvelése, az éves költségvetési rendelettervezet, ill. határozatter-
vezet elkészítése, a költségvetés-módosítások tervezeteinek megalkotása, az elfogadott költség-
vetés végrehajtása, a féléves és éves beszámoló, valamint a harmadik negyedévi tájékoztató elké-
szítése. E csoporton belül működnek a házipénztárak, és e csoporton keresztül történik az ön-
kormányzat működéséhez nélkülözhetetlen központi költségvetési források igénylése és elszámo-
lása is.  

 

A főkönyvi könyvelés 2013. évben is a Magyar Államkincstár által ingyenesen biztosított 
TATIGAZD program segítségével történt. E programba Kunhegyes Város Önkormányzatánál 
12.760 tétel, a Polgármesteri Hivatalnál 11.895 tétel, az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szenny-
vízkezelő Társulásnál 526 tétel került kontírozásra és rögzítésre.  
Éves szinten készpénzben 
- Kunhegyes Város Önkormányzata valutapénztárból:                                     9 ezer Ft, 
- Kunhegyes Város Önkormányzata pénztárából:                                  325.240 ezer Ft, 
- Polgármesteri Hivatal pénztárából:                                                      167.004 ezer Ft, 
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- Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény pénztárából:                     790 ezer Ft, 
- Kunhegyes Város Óvodai Intézménye pénztárából:                                1.555 ezer Ft, 
- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

pénztárából:                                                                                              2.630 ezer Ft, 
összesen 497.228 ezer Ft  bevétel és ugyanennyi kiadás került teljesítésre.  
A pénzforgalomról 
- Kunhegyes Város Önkormányzata valutapénztárában:                                            5 db, 
- Kunhegyes Város Önkormányzata pénztárában:                                               1.061 db, 
- Polgármesteri Hivatal pénztárában:                                                                      928 db, 
- Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény pénztárából:                              149 db, 
- Kunhegyes Város Óvodai Intézménye pénztárában:                                            252 db, 
- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

pénztárában:                                                                                                          243 db 
pénztárbizonylat került kiállításra. 
 
A költségvetési csoport feladata Kunhegyes Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormány-
zat), a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal), és az Abádszalók-Kunhegyes 
Közös Szennyvízkezelő Társulás (továbbiakban: Társulás) ÁFA- bevallásainak elkészítése, me-
lyet a szállítói és vevői analitika alapoz meg. 2013. évben az analitikában az Önkormányzatnál 
1.666 db., a Hivatalnál 1.930 db., a Társulásnál 55 db. beérkező számla került felvezetésre, vala-
mint az Önkormányzatnál 533 db., a Hivatalnál 1.243 db. kimenő számla került kiállításra.  
A csoportban 1.2981 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, mérlegjelentés, 
költségvetés és beszámoló a Magyar Államkincstár részére, valamint a képviselőtestület felé, I. 
negyedévi pénzforgalmi jelentés, I. negyedévi mérlegjelentés stb.).  

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2013. évi 
eredeti előirányzatainak meghatározásához e csoport az intézmények által is nyújtott adatok alap-
ján 2012 októberében szolgáltatott információt. 2013. április 15-ig, június 1-ig, és október 15-ig 
volt lehetőség korrigálni az előirányzatokat. E csoporton keresztül a 2013. évre lehívott állami 
támogatás összesen 468.213 ezer Ft volt. 

A csoport 2013. évben pályázatot készített a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzé-
sét szolgáló kiegészítő támogatásra. A pályázat eredményes volt, a keretből 50.000 ezer Ft-ot ka-
pott az önkormányzat.  
2013. évben sem biztosította a Magyar Államkincstár elektronikus formában a bérterhelést, így a 
személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok összegeinek szakfeladatonként történő meg-
határozása, kontírozása és könyvelése helyben, az alátámasztó külön analitika felvezetését köve-
tően történt. 
Az állami támogatások rendszerének átalakítása, a feladatfinanszírozás bevezetése új kihívást je-
lentett a feladatok ellátásában. Mind a tervezés során, mind a költségvetés végrehajtása során a 
feladatfinanszírozáshoz kellett igazodni a támogatások elszámolhatósága érdekében. A támogatá-
sok kötött felhasználhatósága miatt kiemelt szerepet kapott a felhasználás egész évben folyama-
tos nyomon követése. 
Új feladatot jelentett 2013. évben, hogy a Magyar Államkincstár felé a költségvetésről, ill. annak 
végrehatásáról teljesítendő negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség mellett havi adatszolgálta-
tási kötelezettségnek is eleget kellett tenni. 2013. év szeptemberétől új pénztárakkal bővült a cso-
port feladatellátása, a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás és a Kunhegyesi Mikro-
térségi Szociális Társulás pénztáraival. Megszűnt viszont 2013. január 1-től a Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola pénztára. A Kunhegyesi Általános Iskola, 
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Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola szakmai feladatellátása kikerült az önkormányzati kör-
ből, azonban a működtetéséhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok 2013. január 1-től 
Kunhegyes Város Önkormányzata feladatellátásának részeként jelennek meg, így a költségvetése 
és annak végrehajtása e csoport feladata lett.  
 

3.3. Kiskincstári csoport (Vezetője: Bibókné Simon Mária) 
A kiskincstári csoport fő feladata az önállóan működő intézmények, ill. intézményi társulások 
gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása, ennek keretében: 
- a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolással kapcsolatos mun-
kaügyi feladatok elvégzése, 
- a közalkalmazottaknak járó egyéb juttatások (pl. túlórák, jubileumi jutalom stb.) számfejtése, 
- főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése, 
- ÁFA-nyilvántartás vezetése, ÁFA-bevallás elkészítése, beérkező számlák analitikájának ve-
zetése, számlázás, 
- tárgyi és kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartásának vezetése, közreműködés a vagyontár-
gyak leltározásában, 
- az önállóan működő intézmények, ill. intézményi társulások eredeti költségvetésének részle-
tes kidolgozása az intézményvezetőkkel, ill. az érintett települési önkormányzatok vezetőivel tör-
ténő egyeztetés alapján, 
-  információszolgáltatás az intézményvezetők részére intézményük előirányzatainak felhasz-
nálásáról,  
- információszolgáltatás az intézményi társulásokkal érintett települési önkormányzatok veze-
tői részére az intézményi társulás előirányzatainak változásairól és a teljesítésekről, 
- információszolgáltatás a költségvetési, a féléves és éves beszámoló, valamint a költségvetés-
módosítás rendelettervezetéhez, a harmadik negyedéves tájékoztató elkészítéséhez. 
A TATIGAZD-program intézményi rendszereiben összesen az elmúlt évben 11.878 tétel került 
kontírozásra és rögzítésre.  
A csoportban az év során 81 közalkalmazott munkaügyét intézték, 10 fő került kinevezésre, 9 fő 
megszüntetésre, 64 db. átsorolás készült. 7 fő nyugdíját intézték, 7 fő jogviszony-beszámítását 
kezdeményezték, 2 fő Prémium Évek Programban résztvevő személyi juttatásának támogatását 
igényelték, és 4 fő jubileumi jutalmának kezdeményezésére került sor a kiskincstári csoport köz-
reműködésével. Év közben 105 esetben történt számfejtés, és 14 db. munkáltatói igazolás került 
kiállításra. 
Valamennyi intézmény ÁFA-nyilvántartásának vezetése a kiskincstári csoport által számítógépen 
történik.  
2013. évben 
- a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény részére                                       2 db. 
-     a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye részére                                                    73 db. 
- a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére                   38 db. 
összesen:                                                                                                                      113 db. 
kimenő számla és 166 db. számviteli bizonylat került kiállításra ill. nyilvántartásba vételre.  
A beérkező számlák nyilvántartásába 
- a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény részére                                     252 db.      
-     a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye részére                                                 1.370 db. 
- a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére                   464 db. 
összesen:                                                                                                                     2.086 db. 
számla került felvezetésre, melynek döntő része az OTP terminál rendszerén került átutalásra.   
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Az ÁFA-bevallások mindig határidőre elkészültek, 2013. évben egy alkalommal került sor ÁFA-
ellenőrzésre, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola záró be-
vallása került felülvizsgálat alá. Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. 
Havi áfa-bevallásra nem volt kötelezett egyetlen intézményünk sem. Negyedéves áfa-bevallásra 
kötelezett a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás és a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociá-
lis Intézmény, 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 882 db. immateriális jószág és tárgyi eszköz szerepel. 
Ebből: 
- a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Szakiskola                                                                                       718 db. 
-     a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye                                         69 db. 
- a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény        65 db. 
- a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény                           30 db.               
A kisértékű tárgyi eszköz-nyilvántartásban 4.185 féle, több tízezernyi eszköz található intézmé-
nyek szerinti bontásban. 
 
Rendkívüli feladatként jelentkezett: 
- a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 számú, „Építő közösségek” 3. ütem – A) Közművelődési 
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási 
formák szolgálatában című pályázat teljeskörű pénzügyi lebonyolítása, 
- a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030. számú "Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intéz-
ményében" című pályázat könyvelési feladatainak ellátása, 
- a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2012. december 31-i ha-
tállyal történt megszűnése miatt a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézményből 
a vidéki telephely kiválásával kapcsolatos feladatok elvégzése,  
- a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartó-váltásával kapcsolatos 
feladatok elvégzése,  
- a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás 2013. június 30-i hatállyal történt megszűnése 
miatt a Kunhegyes Város Óvodai Intézményéből a vidéki tagintézmények kiválásával kapcsola-
tos ügyintézés. 
Új feladatot jelent a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás és a Kunhegyesi Mikro-térségi 
Szociális Intézmény létrehozásával, működtetésével, kapcsolatos pénzügyi, számviteli, munka-
ügyi és igazgatási (iktatás, jegyzőkönyvkészítés stb.) feladatok ellátása. 
 
3.4. Vagyongazdálkodási csoport  
 
A vagyongazdálkodási csoport legfőbb feladata az önkormányzat vagyonának nyilvántartása, a 
vagyonnal kapcsolatos ügyek lebonyolítása. Ide tartoznak az értékesítések, vásárlás, ingatlanok 
megterhelése, bérbe vagy használatba adása, üzemeltetésre átadása. A csoport készíti el a va-
gyont érintő előterjesztéseket és beszámolókat az önkormányzat bizottságai és a Képviselőtestü-
let részére, végrehajtja a megszülető döntéseket, és átvezeti a változásokat a nyilvántartásokon. A 
2013. évben 48 előterjesztést készítettek a csoport munkatársai. 

A vagyoni ügyek legnagyobb részét az önkormányzati vagyonrészek értékesítése, illetve vásárlá-
sa teszi ki, melyekhez kapcsolódóan a csoport készítteti az értékbecsléseket, vázrajzokat, vala-
mint teljes körű földhivatali ügyintézést végez. Ez utóbbit nagyban megkönnyíti a TAKARNET 
rendszer alkalmazása, melyet a csoport minden munkatársa elsajátított. A TAKARNET rend-
szerből a csoport szolgáltat adatot a munkatársak részére. A lekért adatokról naplót kell vezetni. 
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A vagyongazdálkodási csoport koordinálja Kunhegyes Város Önkormányzata, a Polgármesteri 
Hivatal és a hozzá tartozó intézmények beszerzéseit. Amennyiben a rendszeres beszerzés becsült 
értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, pályázat kerül kiírásra a beszállító kiválasztására, 
mely pályázat lebonyolítását a csoport végzi. Ide tartozik a folyamatos működéshez szükséges 
irodaszerek, nyomtatványok, nyomdai szolgáltatások (strand bérletek, meghívók stb.), tisztítósze-
rek, valamint egyéb cikkek beszerzése. Különösen fontos ebben a körben negyedévente a Pol-
gármesteri Hivatal folyamatos működését biztosító irodaszerek és nyomtatványok 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 felelős-
ségbiztosítás, CASCO, vagyonbiztosítás, stb.) és a kárbejelentéseket lopás vagy elemi kár esetén. 
Az elmúlt évben 9 db kárbejelentő került beküldésre. 

Az önkormányzat tulajdonában 25 bérlakás található. A vagyongazdálkodási csoport végzi a la-
kásokhoz kapcsolódó lakásgazdálkodási feladatokat, amely magában foglalja a rendszeres hely-
színi ellenőrzéseket, kapcsolattartást a bérlőkkel, a lakók költözésének koordinálását, a bérlakás-
igénylők jegyzékének vezetését, és bérlakásokkal kapcsolatos előterjesztések, beszámolók elké-
szítését. 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 Polgármesteri Hivatal más 
szervezeti egységeinek, valamint tartja a kapcsolatot a közműszolgáltatókkal. (fogyasztóváltozás 
bejelentése, kikapcsolások stb.) 

A csoport munkájához tartozik a termőföld haszonbérleti és vételi ajánlatok, valamint egyéb ki-
függesztés-köteles hirdetmények ügyintézése. Az elmúlt évben 179. db hirdetmény került kifüg-
gesztésre.  

A csoport a következő nyilvántartásokat vezeti folyamatosan: 
- Analitikus nyilvántartás a lakossággal szembeni követelésekről: szociális kölcsönök, 
viziközmű hozzájárulás, útépítési hozzájárulás, lakáshitel, ápolási díj, aktív korú rendszeres szo-
ciális segély, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres gyermekvédelmi támoga-
tás, munkáltató kölcsön, önkormányzati lakások eladása miatt fennálló tartozás, köztemetés,  
- Szociális Iroda 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 értékcsök-
kenés elszámolásáról. Ez a nyilvántartás jelenleg 1.954 db nagy értékű, és 1.525 db kis értékű 
tárgyi eszközt tartalmaz. A nyilvántartás pontos és folyamatos vezetését a pályázatokhoz kapcso-
lódóan több alkalommal helyszíni ellenőrzésen tekintették meg a támogató hatóságok szakembe-
rei. 

A csoport munkájához tartozik a vagyonkataszter vezetése is a KATAWIN programmal, mely-
nek főösszege 2013. december 31-én 3.678.420.502.- Ft. Ez a nyilvántartás jelenleg 689 hrsz-t 
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foglal magában, azon belül 1.372 betétlap tartalmaz műszaki és pénzügyi információkat az ön-
kormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról. A kataszteri nyilvántartásnak minden negyedévben 
egyeznie kell a főkönyvi könyveléssel és a tárgyieszköz-nyilvántartással. Mind a tárgyi eszköz-
nyilvántartáshoz, mind a kataszteri nyilvántartáshoz több statisztikai adatszolgáltatás kapcsoló-
dik, így pl.: gazdaságstatisztikai jelentés, jelentés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanva-
gyonról és lakás-statisztika. 

A vagyongazdálkodási csoport a szerződések nyilvántartásáról gondoskodik. A szerződés-
nyilvántartás jelenleg 1528 db szerződést tartalmaz, melyből 324 db jelenleg hatályos. A szerző-
dések nyilvántartása mellett a csoport végzi a kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetését 
a TATIGAZD programban, melyben a 2013. évre 1551 azonosító található. 

A vagyongazdálkodási csoport havonta 4 gépkocsivezető üzemanyag és túlóra-elszámolását vég-
zi, illetve az orvosi ügyeletet ellátó sofőrök munkáját koordinálja. A Polgármesteri Hivatal és a 
hozzá tartozó intézmények munkatársainak hivatalos célú utazásainak költségtérítését, és a mun-
kába-járással kapcsolatos havi költségtérítést szintén a csoport számolja el.  

A csoport végzi a közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos ügyintézést, melynek keretében 
2013-ben 9 határozat született. Határozat alapján 337.185.-Ft került kifizetésre. Aktívkorú rend-
szeres szociális segély visszafizetése tárgyában a csoport 14 db határozatot hozott. 

A csoport feladata a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában működő intézmé-
nyek esetében a leltározás és selejtezés megszervezése és lebonyolítása. 
 
Összességében elmondható, hogy az osztály évről-évre változó és növekvő feladatának eleget 
tett. Jelentős előrelépésre számítunk a 2013 decemberében vásárolt új integrált főkönyvi rendszer 
alkalmazásától. A rendszer működtetéséhez azonban a számítástechnikai rendszer erősítésére van 
szükség. 
 
4. IGAZGATÁSI OSZTÁLY  
 
Az igazgatási osztály igen sokrétű államigazgatási, illetve hatósági szakigazgatási feladatot 
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 igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) határozza meg. Kunhegyes Város Ön-
kormányzati Képviselő-testülete e jogszabályokban felhatalmazása alapján alkotott önkormány-
zati rendeletekben határozza meg a Kunhegyesen nyújtott támogatásokat és azok jogosultsági fel-
tételeit.  
Az Igazgatási Osztály a költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére és a hatályos jogszabályi 
előírások alapján állapítja meg az ellátásokat és azok mértékét.  

Szociális igazgatás: 

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

Aktív korúak ellátásai: 
 
Továbbra is jelentős településünkön az aktív korú nem foglalkoztatottak segélyében részesülők 
száma. Az elmúlt évben folytatódott a rendszeres szociális juttatásban vagy foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatásban részesült személyek közfoglalkoztatása. A beérkezett kérelmeket az ügy-
intéző folyamatosan dolgozta fel. 2013 évben, az egész év folyamán, foglalkoztatást helyettesítő 
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támogatásban részesült 694 fő, rendszeres szociális segélyben részesült 5 fő, és egészségkároso-
dottak rendszeres szociális segélyét kapta 5 fő. Tárgyév december 31.-én rendszeres szociális se-
gélyezett 19 fő, (előző év december 31.-én 36 fő), 13 fő egészségkárosodott ellátásra volt jogo-
sult (előző év: 13 fő), foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 260 fő (előző év: 521 fő) 
volt Kunhegyesen.  
 

Eseti átmeneti segély  
Megállapítására 2013. évben 230 esetben (2012 év adata: 271 esetben) összesen 176 fő (2012. év 
adata: 227 fő) részére került sor. 

 
Lakásfenntartási támogatás: 
Az előző évhez képest nem növekedett a támogatásra jogosultak száma, a jelzett szociális ellátás 
2013 évben 1034 fő (2012. évben 1045 fő) számára került megállapításra. 

Gyermekvédelem: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
A gyermek olyan kedvezményekhez jut, mint a tankönyvtámogatás, intézményi térítési díj-
kedvezmény. 2013-ban ez a kedvezmény 586 családnak (2012-ben 580 családnak) lett megálla-
pítva, ebből egyedülállóként 382 fő (2012-ben: 374 fő) lett jogosult az ellátásra. A tárgyévben 
957 gyermek (2012 évben: 951 gyermek) részesült így rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben, mely az ellátottak közül 2013-ban 184 fő hátrányos helyzetű, és 58 fő halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermek jogosultságát jelentette a településen.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente 2 alkalommal kell Erzsébet utal-
vány formájában természetbeni támogatást folyósítani, melynek összege 5.800 Ft volt gyerme-
kenként. 

 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
Akkor adható, ha a gyermeket nevelő család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve 
rendkívüli élethelyzetekben. A 2013-as évben 8 esetben (2012-ben 80 esetben), 14 gyermek 
(2012 évben: 69 gyermek) részére 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 nyolca-
dik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, valamint a három-, illetve a négy-
éves gyermekét beíratta az óvodába és gondoskodik is gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, 
melynek tényét az óvoda is igazolja.  
 
Erre a fajta szociális támogatásra a vizsgált időszakban 48 fő (2012-ben: 74 fő volt) volt jogosult, 
a támogatás kifizetésére pénzbeli ellátásként két alkalommal, júniusban és decemberben került 
sor. 

 
Kereskedelmi igazgatás: 
Az elmúlt évben településünkön  
 új működési engedély kiadására  3 esetben  
 működési engedély visszavonására  34 esetben  
 működési engedély módosítására  17 esetben  
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 bejelentésköteles tevékenység tudomásulvételére és nyilvántartásba történő felvételére 30 
esetben került sor. 

 
A nyilvántartás frissítése folyamatos. 

 
Ipari igazgatás: 
A telephelyek nyilvántartásba vétele 2013 évben a kistérség központi jegyzőtől a települések 
jegyzőinek hatáskörébe lett utalva. Kunhegyesen a telephely nyilvántartó programban 35 üzemel-
tető és 36 telep került nyilvántartásba vételre. 

 
Közterületek ellenőrzése: 
Hatóságunknál 10 személy kért és kapott közterültet-használati engedélyt, 10 esetben került sor 
fakivágási engedély kiadására.  
A közterület használat díjaként 138.608,- Ft befizetésére került sor az önkormányzat bevételi 
számlájára. 2013. évben 44 esetben került sor felszólítás kiküldésére engedély nélküli közterület 
használat, illetve gazos, elhanyagolt lakóingatlanok miatt, és minden esetben utólagosan ellenőr-
zésre került, hogy a felszólításokban foglaltaknak eleget tett-e az érintett. 

 
Földművelésügyi igazgatás: 
Ezen a tevékenységi körön belül a vonatkozó jogszabályokban maghatározott állat- és növényvé-
delmi igazgatási feladatok ellátása történik. 2013-ban hasonlóan az előző évhez, segítséget nyúj-
tottunk a település állatorvosai részére az éves eboltás megszervezésében, lebonyolításában, biz-
tosítottuk az ehhez szükséges személyi és technikai feltételeket.  
Minden évben visszatérő feladat a méh anyatelepek és vándorméhészek nyilvántartásának veze-
tése. Az elmúlt évben 9 helyi méhész és 13 vándorméhész tett eleget bejelentési kötelezettségé-
nek, 1 méh anyatelep (vándorméhészeknél 843 kaptár 846 méhcsaláddal) szerepelt a nyilvántar-
tásunkban. 
 
Méhek költésrothadása miatt az elmúlt évben zárlat elrendelésére nem került sor, egyéb állat-
egészségügyi járvány miatt nem volt karantén. 
 
Ebnyilvántartás:  
Az elnyilvántartó rendszer 2013. évi felfektetésével pontosításra és nyilvántartásba vételre kerül-
tek az állattartók és állataik. A rendszerben 338 állattartó és 467 eb került nyilvántartásba vételre. 
 
 
Birtokvédelem  
Birtokvédelem tekintetében 2013-ban összesen 3 főszámon szerepelt ügy és 10 alszámon volt ik-
tatás. 
Tekintettel arra, hogy a birtokvédelmi ügyekben államigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, 
a döntés ellen, ha az abban foglaltakkal a felek bármelyike nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. 
Ezzel összefüggésben bírósági felterjesztésre 2013. évben nem került sor.   
  
Szabálysértési ügyintézés  
A szabálysértések tekintetében az eljáró hatóság 2013. január 1-től a járási (kerületi) hivatal lett. 
A Polgármesteri Hivatal azon szabálysértések esetében végzi, illetőleg végezte el az eljárás le-
folytatását, melyeket 2012. április 15. előtt követtek el. 2013-ban a folyamatban lévő ügyek szá-
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ma 7 db volt. A szabálysértési ügyintézés során az ügyiratkezelést, az iktatást, az irattározást és a 
selejtezést is az aljegyző végzi. 
 

Anyakönyvi igazgatás: 

Az anyakönyvi igazgatási szakfeladaton belül a születések, halálozások és a házasságkötések 
anyakönyvezése történik. A születések anyakönyvezése már több éve megszűnt, mivel városunk-
ban 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 házas-
ságkötések száma a tavalyi évhez képest nem növekedett. 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 ható-
ságok megkeresésére anyakönyvi másolatok, hatósági bizonyítványok elkészítése, iratok, enge-
délyek az anyakönyvezető által más hatóságoktól történő beszerzése jelenti.  
 
Az anyakönyvi igazgatási feladatok során 2013. évben: 
 születési bejegyzések     0 esetben 
 névadók megtartása      1 esetben 
 házasságkötés      18 esetben 
 haláleset anyakönyvezése     70 esetben 
 honosítás felterjesztése     0 esetben 
 honosítási eskütétel      3 esetben 
 hazai anyakönyvezés      5 esetben 
 anyakönyvi kivonat és másolat kiadása   255 esetben 
(ebből születési: 127, házassági: 51, halotti: 77) 
 névváltoztatás, névmódosítási kérelmek  16 esetben 
 születési, házassági, halotti anyakönyvi másolatok, értesítések kiállítása 93 esetben 
 hatósági bizonyítvány kiállítása   6 esetben 
 apai elismerő nyilatkozat felvétele    41 esetben történt. 

 
Hagyatéki igazgatás: 
Ezen az igazgatási feladatkörön belül az elhunyt személyek ingó- és ingatlan vagyonának szám-
bavétele, hagyatéki leltár elkészítése és az örökösök felkutatása történik, amely feladat egyre bo-
nyolultabb és hosszadalmasabb, mivel gyakran nehezíti az eredményes munkavégzést a közvet-
len hozzátartozó nélkül elhaltak esetében a vérszerinti örökösök felkutatása. 
 
2013. évben hagyatéki ügyekben 142 főszámon és 195 alszámra iktatott ügyirat keletkezett. 
 
Köztemetés címén 2013. évben 18 fő részére, temetési segélyként 19 fő számára lett megállapít-
va szociális alapon támogatás. 
 
Összes iktatott ügyirat 830 volt az anyakönyvvezető esetében. 
 
Az elmúlt évben az osztály 4 fővel látta el városunk lakosainak ügyeit. A munka jellegéből adó-
dóan a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási osztályon jelentkeztek az ügyfelek legnagyobb 
számban és az ügyiratok száma itt a legnagyobb. Az ügyintézők ügyfélfogadási időben állnak a 
lakosság szolgálatára, azon túl a háttérmunkákat végzik, valamint a határidős ügyiratokat dolgoz-
zák fel, lelkiismeretesen végzik munkájukat.  
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7. Építési hivatal 
Hivatalvezető: Barta Jenő felsőfokú végzettségű köztisztviselő 
Az Építési Hivatal munkáját önállóan, átengedett kiadmányozási jogkörrel végzi. 
 
Az építésügyi hatóság (jegyző) hatáskörét az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelö-
léséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §1 (1) bekezdése, il-
letékességét a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 10.4 pontja állapítja meg. 
 
Az Építési Hivatal illetékességi területe:  
Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabő, Tiszabura (Pusztataskony), Tiszagyenda, Tiszaroff, Tomajmo-
nostora. 
Ügyintézés helye: 
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. (Polgármesteri Hivatal) 10. sz. iroda. 
Elérhetőségek:  
Telefon: 59/530-507, Fax: 59/326-057, e-mail: epites@kunhegyes.hu  
Ügyfélfogadás ideje:  
Hétfő: 800-1200, Kedd: 800-1200, Szerda: 800-1200, 1300-1600, Csütörtök: nincs, Péntek: 800-1200 
 
Elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokban használt legfontosabb jogszabályok: 
 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamarái-

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

(OTÉK) 
113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélye-

zéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, vala-

mint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 

és működési feltételeiről 
161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, 

valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről 
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradéko-

lásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdései-
ről 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és el-

lenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
24/2011. (VII. 21.) BM rendelet az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági eljá-

rásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó 
igazgatási szolgáltatási díjról 
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85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 
3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelménye-

inek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának rész-
letes szabályairól 

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

 
Elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokban használt legfontosabb helyi rendeletek: 
 
3/2011.(I.26.) önkormányzati rendelet a Helyi építési Szabályzatról 
29 /2005. (X.12.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2004. (IV.09.) önkormányzati rende-

let az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről  
 
Az Építési Hivatal feladatai: 
 

 építésügyi hatósági feladatok : 
 
o engedélyek kiadása (összevont engedélyezési eljárás, összevont telepítési eljárás, az orszá-

gos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása, használatbavételi engedé-
lyezési eljárás, fennmaradási engedélyezési eljárás, bontási engedélyezési eljárás, az enge-
dély hatályának meghosszabbítási eljárása, az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi el-
járások, hatósági bizonyítvány kiállítása, egyéb), 

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

tása, 
o egyéb építési igazgatási feladatok ellátása, 

 
 műszaki együttműködés az önkormányzati feladatokban. 

 
Ügyiratforgalom (2013) 

Főszámon iktatott ügyiratok: 302 
Alszámon iktatott ügyiratok: 718 
Iktatott ügyiratok összesen: 1020 

 
 

Elsőfokú építéshatósági jogkörben hozott határozatok 
Építési engedély: 49 
Építési engedély módosítása: 8 
Engedély hatályának meghosszabbítása: 12 
Használatbavételi engedély: 40 
Fennmaradási engedély: 5 
Kötelezés: 2 
Építés bejelentésének tudomásulvétele: 1 
Bontás bejelentésének tudomásulvétele: 1 
Visszavonó határozat 1 
Határozatok összesen: 119 
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Végzések: 119 

Szakhatósági állásfoglalások: 12 
Hatósági bizonyítványok: 80 

 
Az építési hivatal működése szempontjából a hivatalvezető továbbra is fontosnak tartja, az ügyfe-
lek elégedettségét, a munkatársak jó munkahelyi közérzetét, szakmai sikerességét, a kapcsolat-
rendszer erősödését a polgármesteri hivatal többi szervezeti egységével, az önkormányzattal, a 
belső és külső partnerekkel, olyan együttműködő vezetésre törekedve, ahol működnek a felha-
talmazás játékszabályai, a szabad információáramlás, az információ megosztása. 
 
Az illetékességi területük változott, Kunhegyes Város Jegyzője látja el az elsőfokú építésügyi 
faladatokat a kunhegyesi járás területén, új ellátandó települések: Abádszalók és Tiszabő. 
 
Az államigazgatás területi szervezeti rendszere – a járási rendszer: 
 
A járási rendszer kialakításának alapját a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (Khtv.), a szervezeti, műkö-
dési kereteket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rende-
let és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet teremtette 
meg. 
– A Khtv. 3. §-a értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által 

közvetlenül vezetett szervezeti egységekből – a törzshivatalból, az ágazati szakigazgatási 
szervekből, valamint a járási hivatalokból áll. 

– A szakigazgatási szervek törvény vagy kormányrendelet alapján önálló feladat- és hatáskörrel 
rendelkező szervezeti egységekkel rendelkeznek.  

– A Khtv. rendelkezései szerint a megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok 
működnek. A járási hivatal székhelye a járás székhelyeként kijelölt városban van. 

 
Ügyiratforgalmuk a megelőző évvel megegyező volt, ugyanakkor a meghozott döntések, a ki-
adott szakhatósági állásfoglalások és hatósági bizonyítványok száma mintegy 30 %-kal nőtt. 
 
Változatlanul nagy azon kötelezési eljárások száma, melyben az épületek jókarbantartására, az 
ingatlan környezetében tartózkodókat veszélyeztető állapot megszüntetésére, az épületek elbon-
tására, 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.  
 
Hatásköri változás, hogy ezen kötelezési eljárások egy része a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, Karcagi Járási Hivatal, Járási Építésügyi Hivatalához (5300 Karcag, Madarasi 
út 27.) került. 
 
A feladatvégzés során sikerült az ügyintézési határidőket tartani, az ügyfélfogadás, ill. a hivatal 
illetékességi területéhez tartozó településekkel való kapcsolattartás folyamatos volt. 
 
Az építésügyi hatósági feladatvégzés kerete is megújult, bevezetésre kerültek az alábbi elektro-
nikus felületek: 
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o Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer 
(ÉTDR), 

o Elektronikus Építési Napló (e- építési napló), 
o Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY). 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Összességében megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal a központi és a helyi jogszabályok-
ból eredő feladatait ellátta az elmúlt évben is. 
 
A hivatali dolgozók képzettségi szintje, végzettsége a feladatellátásnak megfelelő. Rendkívül ne-
héz feladat a tartósan távollévők gyakorlott és képzett munkaerővel való pótlása. 
Kiemelt feladat a hivatal korszerűsítése további számítógépek, operációs rendszerek, szoftverek 
beszerzésével, bútorok felújítása és cseréje, valamint pályázati lehetőségek folyamatos követése 
az épület felújítása (nyílászárók, fűtési rendszer, villanyhálózat, külső vakolás, tető, csatorna) ér-
dekében. 
 
Folytatni kell a lakossági véleménynyilvánítás dolgozói értékelésbeli szerepét, az ön- és közvet-
len vezetői értékelést, a kiemelkedő munkavégzés „jutalmazását” (nem pénzbeli). 
Növelni kell az egyes preferált csoportok – képviselők, intézmények, vállalkozók, civil szerveze-
tek – véleményének hatását a munkavégzésre az értékelésben történő részvétellel. 
 
Fenti beszámoló áttanulmányozását követően kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati 
javaslat elfogadására! 
Az előterjesztést a képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja.  
  
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
87/2014. (IV.29.) Kt. határozat  
a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalva az előterjesztést a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjá-
ban kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Sza-
bályairól szóló 9/2011. (II.13.) rendelet 5/c. melléklet 4. pontja alapján úgy dönt, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal 2013. 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 
 
Kunhegyes, 2014. április 29. 
 
 

Dr. Pénzes Tímea  
         jegyző  

 


