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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
E-szám: 41/2017.
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő neve: Papp István jegyző
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
Nagykovácsi, 2017. március 14.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2017. március 14.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1)
bekezdése f) pontjának megfelelően tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet a
Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről.
A Képviselő-testület 34/2015. (III. 19.) számú határozatával újraalkotta a Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát, ennek megfelelően az három szervezeti
egységre tagolódik:
- a Hatósági és Szervezési Osztály készíti elő a polgármester és a jegyző
hatáskörébe tartozó hatósági ügyeket, továbbá szervezi a Képviselő-testület,
valamint bizottságai ülését, ellátja a jegyzőkönyvezésével kapcsolatos feladatokat.
Ide tartoznak még a Hivatal vezetőinek titkársági feladatai, a médiával és a civil
szervezetekkel kapcsolatos teendők és a Hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos
személyügyi tevékenység,
- a Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály végzi a község
üzemeltetésével, a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft-vel való
folyamatos kapcsolattartással, a település pályázataival, közbeszerzéseivel,
beruházásaival kapcsolatos feladatokat,
- a Pénzügyi és Adóügyi Osztály hatáskörébe tartozik az Önkormányzat
költségvetésének tervezésével, végrehajtásával összefüggő továbbá a könyvelési,
vagyongazdálkodási tevékenységek. Az osztály végzi el a helyi adóhatósági
feladatokat.
Személyi összetétel
A hivatal létszáma 2016. december 31-én 27 fő volt. A köztisztviselők közül kettő fő
részmunkaidőben, 6 órában látja el a feladatait. 1 fő munkavállaló takarítói
feladatokat végez, 4 órában dolgozik. A hivatal állományából 18 fő rendelkezik
felsőfokú végzettséggel.
Az elmúlt évben 3 fő szolgálati viszonya szűnt meg, ebből 1 fő áthelyezéssel, 1 fő
közös megegyezéssel, 1 fő jogviszonya pedig öregségi nyugdíjjogosultság
igénybevételének igénylése miatt került megszüntetésre.
1 fő dolgozónak - takarítói feladatokat ellátó – munkavállalónak azonnali hatályú
felmondással szűnt meg a munkaviszonya.
Összesen 3 belépő dolgozóval létesült közszolgálati jogviszony.
A munkatársak életkor szerinti megoszlása kiegyensúlyozott,
megtalálhatók pályakezdők és gyakorlattal rendelkezők a kollegák között.
A Hivatal korfája:
ÉLETKOR
21-25 évek között
26-30 évek között

NŐ
1
1

egyaránt

FÉRFI
1

2
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31-35 évek között
36-40 évek között
41-45 évek között
46-50 évek között
51-55 évek között
56-60 évek között
61-65 évek között
ÖSSZESEN

2
4
6
3
1
2
20

A Hivatalban eltöltött idő szerint:
20 év felett
10 – 20 év között
5 – 10 év között
3 – 5 év között
2 – 3 év között
1 – 2 év között
1 év alatt

2
2
1
1
0
7
1 fő
2 fő
5 fő
6 fő
7 fő
3 fő
3 fő

A Magyar Államkincstár fejlesztésében elkészült az új központosított illetményszámfejtő rendszer (KIRA), amely 2015. novemberében került országos szinten
bevezetésre, leváltva a korábban működő KIR rendszert. Az új rendszer – az előző
programhoz képest – számos funkcióbeli hiányossággal és csökkentett alkalmazási
lehetőséggel indult el. Az eltelt időszakban sok hiba javításra került, csökkent a
problémák száma, de több a korábbi rendszerben használható funkció még
kiegészítésre, javításra vár.
Továbbra is elmondható, hogy a felmerülő problémák, nehézségek többlet
adminisztrációs terhet (szóbeli, írásbeli egyeztetések, gépi és papír formátumú
archiválás) jelentenek a személyügyi feladatok ellátásában, mind a Hivatali
munkatársak, mind pedig az Intézmények tekintetében.
A Hivatal az önkormányzati intézmények tekintetében az alábbi esetben látott el
személyügyi feladatokat:
 A Nagykovácsi Kispatak Óvoda intézményvezetői beosztás betöltésére kiírt új
pályázatot követően a jelenlegi vezető öt évre került kinevezésre.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 70/A. §-ának módosításával
jelentősen bővül azon munkáltatók köre, ahol munkavédelmi képviselőt kell
választani, a módosított szabályozás alapján azon munkáltatóknál, ahol a
munkavállalók létszáma legalább 20 fő. A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
jelenlegi létszámát tekintve 1 fő munkavédelmi képviselő választása kötelező, akinek
választása öt évre történik. A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban a munkavédelmi
képviselő választás októberben lezajlott.
Közszolgálati ellenőrzés
A Pest Megyei Kormányhivatal munkatársai által lefolytatott 2016. évi közszolgálati
ellenőrzés során 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig tartó időszakra
a következő munkáltatói intézkedésekre vonatkozóan végezték vizsgálataikat:
 az illetmény-megállapítás gyakorlata ideértve az alapilletmény – eltérítés és a
személyi illetmény megállapítást,
 a rendkívüli munkaidő elrendelésének gyakorlata,

3

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 23-i rendes nyílt ülése

4. napirend



az egyéb juttatások megállapításának gyakorlata, ideértve a jutalmazás és a
céljuttatás megállapodást,
 a szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlata.
Az ellenőrzés hibákat vagy hiányosságokat nem állapított meg.
A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal is részt vett a Nemzetgazdasági Minisztérium
koordinálása mellett a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási
hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel
munkaerő-piaci programban. 2016 július-augusztus hónapban 2-2 fő diákmunkás
került foglalkoztatásra.
1 fő egyetemi hallgató – leendő településmérnök – végezte szakmai gyakorlatát (1
hónapot) a Településfejlesztési-, Beruházási és Pályázati Osztályon.
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 129/2013. (VI. 20.) számú határozatával
fogadta el Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának öt évre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban HEP).
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program
időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, a programot felül kell
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek
megfelelően módosítani szükséges.
A HEP felülvizsgálata szükségessé tette az adatok frissítését, adathiányok pótlását.
A statisztikai adatok frissítéséhez nagy részben az önkormányzati intézmények és az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatbázisa
szolgáltatott információt.
Az adatok elemzéséhez kapcsolódóan következtetések levonására, a települési
adatok és a 2011-es népszámlálás vonatkozó eredményei kerültek összevetésre.
Ezen kívül összegyűjtésre kerültek a helyzetelemzésben feltárt problémák, új
fejlesztési lehetőségek. Megtörtént a korábban beazonosított problémák
aktualitásának vizsgálata is.
A testületi előterjesztés melléklete tartalmazza az elkészült teljes felülvizsgálati
anyagot, melyet a 24/2016. (II. 25.) határozatában a Képviselő-testület jóváhagyott.
Kockázatelemzés és kockázatbecslés
A jogszabályi kötelezettségeket figyelembe véve Kockázatelemzés és kockázatbecslés
összesítő készült 2016. szeptemberben a Nagykovácsi Polgármesteri munkabiztonsági
tanácsadó közreműködésével.
A kockázatértékelés célja a technológiából eredő azon veszélyforrások
meghatározása, amelyek a technológiát működtető, karbantartó, ellenőrző
személyekre egészségkárosodást feltételező veszélyt jelenthetnek.
Célja továbbá becsléses alapon a kockázat mértékének a meghatározása, továbbá
javaslattétel a kockázat feltételezett hatásának csökkentésére, műszaki megoldással,
vagy ahol ez nem lehetséges személyi védőeszközök biztosításával.
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A hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült, amelyben
meghatározásra kerültek az elvégzendő feladatok, felelősök és határidők
megjelölésével.
A Képviselő-testület működésével kapcsolatban ellátott feladatok
A Képviselő-testület 10 tervezett és 8 rendkívüli ülést tartott, 124 előterjesztést
tárgyalt meg, 25 rendeletet és 150 határozatot hozott.
Bizottsági ülések száma:
Egészségügyi és szociális bizottság – 8 (ebből 1 együttes ülés volt)
Oktatási, kulturális, sport, turisztikai és környezetvédelmi bizottság – 12 (ebből 1
bíráló bizottsági és 2 együttes ülés volt)
Pénzügyi és településfejlesztési bizottság – 14 (ebből 1 együttes ülés volt)
Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság - 7
A testületi ülésekkel kapcsolatos szakmai előkészítő, továbbá adminisztratív
feladatokat, valamint a jegyzőkönyvekkel és a döntésekkel összefüggő teendőket a
hivatal elvégezte. A határozatok végrehajtásáról, valamint a folyamatban lévő
jogügyletekről a testület rendszeres tájékoztatást kap.
Az elmúlt év során nem érkezett a Képviselő-testület döntéseivel kapcsolatosan
törvényességi felügyeleti intézkedés, és a jegyzőnek sem kellett törvényességi
észrevételt tennie.
Iktatás
Az iktatás számítógépes POLISZ rendszerben történik, melyhez a technikai
felszerelés biztosított.
Iktatott iratok száma:
Főszám:
5591 db
Alszám:
22270 db
Összesen: 27861 db
A 2016. évben két alkalommal (január, június) szolgáltattunk hatósági statisztikai
adatot a Budakeszi Járási Hivatal felé.
Közúthasználati engedélyek:
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás
rendjét a 30/2007. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet szabályozta. A közút
kezeléséről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése szerint a közút forgalmi
rendjét a közút kezelője alakítja ki. A korábbi rendeleti szabályozás szerkezetileg és
több területen is módosításra szorult, ezért az új rendeleti szabályozás megalkotása
vált szükségessé. Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete 2016. szeptemberi
ülésén fogadta el a Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről
szóló 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendeletét. A rendelet alapján korlátozott
forgalmú övezetek, zónák kerültek kialakításra, melyekre a táblán megjelölt
súlyhatárt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel behajtási
engedély birtokában lehetséges.
Térítéses közúthasználati engedély: 1250 db (2015-ben 558 db)

5

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 23-i rendes nyílt ülése

4. napirend

Térítésmentes engedély: 38 db (2015-ben 10 db)
Éves engedély: 25 db (2015-ben 8 db)
A közúthasználati engedélyekből származó bevétel: 14.000.960,- Ft (2015-ben
5.879.500) Ebből éves behajtási engedélyre 855.000,- Ft (2015-ben 340.000 Ft)
került befizetésre.
Kereskedelem
Kereskedelmi tevékenység engedélyezése: 20 db
adatmódosítás: 2 db
megszüntetések száma: 7 db
Szálláshely engedélyezése: 2 db
Zenés táncos rendezvény: 1 db
A kereskedelmi engedélyezés feladatkörhöz tartozik a helyi termelői piacok
nyilvántartása (jelenleg 2 db)
A településen méhészkedéssel foglalkozó méhészekkel (5) kapcsolattartás, a
méhtartókról vezetett nyilvántartás folyamatos frissítése.
Személyi adat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok, igazolások:
Lakcím igazolások, szociális támogatások igénybevételéhez és egyéb igazolások: 80
db
A címnyilvántartási rendszerben cím bejegyzés/változás: 69 db
Lakcímkártya igénylés: 197 db
A Hivatal rendszeresen megadott időszakonként, illetve ad hoc jelleggel kérésre
adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít, a Pest Megyei Kormányhivatal, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a Központi Statisztikai Hivatal, illetve egyéb
szakigazgatási szervek felé. A nyilvántartási és statisztikai adatok közlése jelentős,
több napos, illetve hetes ügyintézői munkát igényel.
A 2016. október 02-án megtartott népszavazással kapcsolatos feladatok:
 SZSZB tagok kijelölése, adatlapok előkészítése, megküldése, folyamatos
kapcsolattartás bizottsági tagokkal,
 külképviseleti névjegyzékbe vétel, átjelentkezési kérelmek elbírálása, mozgó
urna igénylés feldolgozása, postázása, iktatása (ezzel kapcsolatos iktatott
ügyiratok száma: 187 db),
 a Hivatalba kihelyezett ASZA munkaállomáson a Nemzeti Választási Irodától
érkező folyamatos feladatok elvégzése (névjegyzék ellenőrzése, Választási
Kommunikációs és Információs Rendszer (VÁKIR) adatokkal való feltöltése),
 választási pénzügyi elszámolások rögzítése.
Anyakönyvi ügyintézés:
2014. július 1. napjától elektronikus anyakönyvezés történik. Az elektronikus
anyakönyvezés jelentős többletmunkát igényel. Az előre jelzett törvényi változás,
mely szerint az anyakönyvi ügyintézés a járásokhoz kerül ebben az évben is
elmaradt, várhatóan 2017-ben sem történik változás.
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Anyakönyvi ügyintézés ügyforgalom:
- házasságkötés 32 db
- házasságkötés munkaidőn kívül 8 db
- házasságkötés hivatali helyiségen kívül 7 db
- 30 napos várakozási idő alóli felmentés 4 db
- házassági anyakönyvi kivonat kiállítása 64 db
- házassági névviselési forma módosítása 10 db
- megállapodás gyermek családi nevére 2 db
- névváltoztatási kérelem 4 db
- válási lap 11 db
- utólagos bejegyzések 18 db
- apai elismerő nyilatkozatok 17 db
- hazai anyakönyvezés 3 db
- külföldi állampolgár házasságkötés 3 db
- egyéb anyakönyvi ügyintézés 13 db
- statisztikai adatszolgáltatások 4 db
- kiállított anyakönyvi kivonatok 138 db
- haláleset anyakönyvezése: 22 db
- születés anyakönyvezése: 4 db
- honosítás: 6 fő
- értesítés halálesetről: 6 db
Hagyatéki ügyintézés
Főszámon 118 db, alszámon 272 db
Iktatott ügyiratként az anyakönyvezésnél nem jelennek meg
személyiadat- és lakcímnyilvántartási rendszerben való rögzítés 101 db
személyi adatok lekérdezése 172 db
papíralapú anyakönyvből felvitel 63 db
Házasságkötési díjak befizetésének összege: 405.000,- Ft
A házasságkötések száma ugyan emelkedett, a befizetési díj ennek ellenére
jelentősen csökkent. Ennek oka, hogy a párok jelentős része régóta együtt él, már
gyermekeik is vannak, ezért a házasságkötési szertartás munkaidőben, két tanú
jelenlétében történik.
Igazgatási tevékenység és polgármesteri iratok előkészítése
Hirdetményi kifüggesztés: 45 db
Adásvételi szerződés közzététele 5 db
Haszonbérleti szerződés közzététele 12 db
Egyéb igazgatás 9 db
Hozzájáruló nyilatkozat külföldi állampolgár ingatlanszerzéséhez:11 db
Honosítás előkészítése, ünnepélyes eskütétel előkészítése 6 fő esetében
Megemlékezés, ünnepségek szervezésében részvétel: 11 alkalom
Utalványok és természetben nyújtott tartós élelmiszercsomagok előkészítése: 424 fő
részére
- húsvétra 107 fő
- karácsonyra 68 fő
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születésnapi köszöntésre 249 fő

Szépkorúak (90, 95 évesek) köszöntésének előkészítése.
Polgármester asszony hivatalos fogadó órájának egyeztetése, előkészítése (79
bejelentkezett ügyfél)
„Legszebb konyhakertek Magyarországon”, valamint a „Virágot Nagykovácsinak”
programban történő közreműködés.
Szociális igazgatás
A szociális ellátórendszer járási és önkormányzati szintek közötti megosztottsága
okán és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) módosításai és felhatalmazása alapján Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzata megalkotta a települési támogatások részletszabályait
tartalmazó új rendeletét 2015-ben: a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátások szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) sz. önkormányzati
rendeletét. Ez a rendelet 2016. márciusában felülvizsgálatra került, ennek a
felülvizsgálatnak az eredményeként született meg a jelenleg is hatályos a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló
7/2016. (IV. 04.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: helyi szociális
rendelet).
A 2016-os felülvizsgálat során a helyi szociális rendeleten apróbb technikai-,
támogatási összegbeli- és jogosultsági feltétel-rendszerbeli változtatások történtek. A
teljesen új rendelet megalkotását a könnyebb kezelhetőség indokolta.
A helyi szociális rendelet változtatásai a következők voltak 2016-ban:
- az egyes támogatási formáknál (rendkívüli települési támogatás,
gyógyszertámogatás, babakelengye támogatás) a maximálisan adható
támogatási összegek emelkedtek;
- az egyes támogatási formák a jövedelemhatárok differenciálása és emelése
okán könnyebben elérhetővé váltak a nagykovácsi rászorulók számára;
- a technikai jellegű módosítások által a korábbi joghézagok pótlására és a
rendszeresen nyújtható ellátásoknál a jogosultsági időszakok egységessé
tételére került sor.
I. Polgármesteri hatáskörben (Képviselő-testületi hatáskörből átruházott
feladatok) nyújtott támogatások:
1. Fűtési támogatás
2016-ban összesen 17 fő részére került fűtési támogatás megállapításra, 3 fő
kérelme pedig elutasításra került a magasabb jövedelme miatt. A fűtési támogatás
jogosultsági rendszerében a fölösleges túlszabályozás és szigorítás törlésre került a
felülvizsgálat után hatályba lépő helyi szociális rendeletben, ezért a 2015-ös évhez
képest megnövekedett a kérelmezők és jogosultak száma.
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2. Közüzemi támogatás
2016-ban 12 fő jogosult részére került megállapításra a villanyáram-költségek
enyhítésére szolgáló közüzemi támogatás, valamint 4 fő kérelmező kérelme
elutasításra került a jogosultsági feltételek nem teljesülése miatt.
3. Ápolási támogatás
2016-ban 6 fő jogosult esetében megállapításra került az ápolási támogatás,
elutasítások nem voltak.
4. Gyógyszertámogatás
2016-ban 30 db kérelem érkezett, 28 fő részére került megállapításra a
gyógyszertámogatás. Két kérelmező a magasabb jövedelme miatt elutasításra került.
A gyógyszertámogatás kor és családi állapot szerint is differenciál a helyi szociális
rendeltben 2016. április 1-jétől, ennek következtében az idősebb korosztály részére
könnyebben elérhetővé vált a támogatás. A 2015-ös 2 fő jogosulthoz képest ez
okozta a jogosultak számának növekedését 2016-ban. 2016. március 31-ig havi
8.000,- Ft-, 2016. április 1-jétől havi 10.000,- Ft gyógyszertámogatásra váltak
jogosulttá a kérelmezők.
5. Víz- és csatorna alapdíj kompenzáció
2016-ban összesen 16 fő jogosult részére került megállapításra ez a támogatási
forma, egy fő nem nagykovácsi lakos volt, így az ő kérelme elutasításra került. A
megállapított összegek a DMRV Zrt-nek – és nem a jogosultaknak kerültek átutalásra
–, amely cég ennek alapján az alapdíjjal csökkentett készpénzátutalási
megbízásokat küldte ki a jogosult felhasználók részére.
6. Rendkívüli települési támogatás
A helyi szociális rendeletben rögzített rendkívüli települési támogatás
megállapításának feltétele annyiban változott 2016-ban, hogy különbséget tesz
aszerint, hogy valaki egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy a
családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, vagy ha a
családban 3 vagy több gyermeket nevelnek. A támogatás maximálisan adható
összege is emelkedett 2016. április 1-jével: 100.000,- Ft/naptári évről 150.000,Ft/naptári évre.
2016-ban összesen 127 rendkívüli települési támogatás iránti kérelem érkezett. 10
esetben elutasításra került a kérelem a magas jövedelem miatt, 117 esetben pedig
összesen 8.350.190,- Ft került kifizetésre a jogosultaknak.
2016. decemberben természetben nyújtott támogatásként tűzifát kapott 36 háztartás,
háztartásonként 1 erdei m³-t.
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7. Babakelengye támogatás
2016-ban 8 kérelem érkezett, a 2016. március 31-ig érkezett kérelmezők 40.000,- Ft
egyszeri összeget kaptak, a 2016. április 1-je után kérelmezők pedig egyszeri
60.000,- Ft babakelengye támogatást kaptak a felülvizsgálat után hatályos helyi
szociális rendelet alapján.
8. Gyermekétkeztetési díjkedvezmény
2016-ban 8 kérelem érkezett, amely alapján 7 család 9 gyermekére tekintettel került
megállapításra az 50%-os étkeztetési díjkedvezmény. Egy kérelem került
elutasításra, mert a kérelmező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, így
ingyenes étkezésre vált jogosulttá.
9. Táboroztatási támogatás
A helyi szociális rendelet felülvizsgálata alapján a táboroztatási támogatásra
vonatkozó szabályok is változtak a korábbi évhez képest, amikor is a nyári
étkeztetéshez nyújtott támogatást jelentette ez a támogatási forma. Jelenleg
ténylegesen a nyári táborokon való részvételhez nyújtott 15.000,- Ft/gyermek/tábor a
támogatás a szociálisan rászoruló családoknak. 2016-ban 8 család 15 gyermeke 16
táborban vehetett részt kedvezményes táboroztatással a támogatásnak
köszönhetően. 2 kérelem elutasításra került (okai: nem nagykovácsi lakosok és
magas jövedelem).
Összesítő táblázat
- a helyi szociális rendelet alapján megállapított támogatásokról –
2016.
Támogatás
típusa

Ügyek
száma

Jogosultak
száma

Elutasítások
száma

Támogatás
összege
támogatottké
nt

Fűtési
támogatás

20

17

3

5000,- Ft/hó
fűtési
szezonban

Jogosultság
jövedelemhatára

71.250,- Ft
családban élő-,

Összes
kiadás

204.832,Ft

114.000,- Ft
egyedülálló személy
esetében

Közüzemi
díj
támogatás

16

Ápolási
támogatás

6

12

6

4

0

4000,- Ft/hó
egy évre
megállapítv
a

71.250,- Ft

20.000,Ft/hó egy
évre

28.500,Ft/családban élő-,

egységesen

457.200,Ft

1.119.999,
- Ft

42.750,-
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Ft/egyedül élő
esetén
Gyógyszer
támogatás

32

28

2
+2
megszünteté
s elhalálozás
miatt

az igazolt
gyógyszerk
öltség
összege, de
max.
10.000,Ft/hó
egy évre

Kor szerint
differenciált: - - 70 év
alatt családban:

1.203.640,
- Ft

71.250,- Ft;
- 70 év alatti
egyedülálló:

99.750,- Ft;
- 70 év feletti:

128.250,- Ft
Víz- és
csatorna
alapdíj

17

16

1

1.326,-Ft/hó
dec.31-ig

71.250,- Ft
családban élő-,

241.332,Ft

85.500,- Ft
egyedül élő esetén

Rendkívüli
települési
támogatás

127

117

10

egyszeri 10- Differenciált:
150.000,- Ft -71.250,-Ft
összegben
-85.500,Ft/egyedülálló,

8.350.190,
- Ft

nagycsaládos, vagy
tartósan beteg
gyermekre tekintettel
Tűzifa
támogatás

Babakelengye
Gyermekétkeztetési
díjkedvez
mény

36

36

-

28.000,Ft/m³/család

jövedelemvizsgálatra nem
került sor

1.008.000,
- Ft

8

8

0

60.000,Ft/baba

142.500,- Ft

400.000,Ft

10

9

1

a menza
vagy
napközi
50%-a

Differenciált:

nincs adat

-71.250,-Ft
-85.500,Ft/egyedülálló,
nagycsaládos, vagy
tartósan beteg
gyermekre tekintettel

Táboroztat
ási
támogatás

18

16

2

15.000,- Ft/
gyermek/
tábor

Differenciált:

-85.500,-Ft

240.000,Ft

-99.750,Ft/egyedülálló,
nagycsaládos, vagy
tartósan beteg
gyermekre tekintettel

Összesen

13.225.193,Ft
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1. Szociális étkeztetés
2016-ban a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 3/2003.(II.03.)
Kt. rendelet felülvizsgálatra került és ennek alapján született meg a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az
ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) Kt. rendelet (a továbbiakban:
helyi személyes gondoskodás rendelet).
Az új helyi személyes gondoskodás rendelet alapján a 19 fő szociális étkeztetésre
jogosult jogosultsága felülvizsgálatra került, ennek alapján 9 fő jogosultsága
megszüntetésre került, 10 fő a felülvizsgálat után is jogosult maradt az étkeztetésre.
Ezenkívül év közben 1 fő kérelmezte a szociális étkeztetést, azonban pár hónappal
később ez lemondás miatt megszüntetésre került. További 1 fő étkeztetése
megszüntetésre került 2016-ban elhalálozás miatt.
A korábbi – a 2016-os év elején hatályos – helyi személyes gondoskodás rendelet
lehetővé tette a solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ által ellátott házi
segítségnyújtásért fizetendő térítési díjak mérséklését, ez alapján 1 fő gondozott
részesült kedvezményben 2016-ban.
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016-ban is sikeresen csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017-es
fordulójához. A pályázati kiírásra 5 érvényes pályázat érkezett 2016 novemberében.
Mind az 5 fő már felsőoktatásban résztvevő hallgató, akik részére a Képviselőtestület összesen 580.000,- Ft/2017 év/10 tanulmányi hónap támogatást ítélt oda,
átlagosan a jogosult diákok 12.000,- Ft/fő/hó támogatásban részesülnek majd 2017ben az önkormányzattól.
A Bursa Hungarica 2016-os fordulójának támogatási összegeit (8 jogosult
vonatkozásában) 2016 januárban és augusztusban utalta át Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzata, kétszer 400.000,- Ft-ot.
3. Egyéb: Tüdőszűrés
2016. június 20-23. közötti időszakban tüdőszűrés megszervezésére került sor a
Nagykovácsi Általános Iskolában. A tüdőszűrésen 796 fő vett részt.

II. Jegyzői hatáskör
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzet
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt 61 gyermekre
tekintettel érkezett kérelem 2016-ban, 49 esetben megállapításra került az egy évre
szóló jogosultság, 12 esetben pedig elutasításra a magasabb jövedelmek miatt. A
családok bölcsődés, óvodás és kisiskolás gyermekei ingyenesen, a nagyobb
gyermekek pedig féláron étkezhetnek, ezen felül évente kétszer – augusztusra és
novemberre való tekintettel – kiosztásra került gyermekenként 5.800,- Ft értékben
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gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány, amelyet személyesen vehettek át a
Polgármesteri Hivatalban.
2016 augusztusában 47 jogosult gyermekre tekintettel 272.600,- Ft értékben-, 2016
novemberében pedig 49 jogosult gyermekre tekintettel 284.200,- Ft értékben került
kiosztásra a gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány.
2016-ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül 4
fő részére került megállapításra a hátrányos helyzet. Érvényességi ideje azonos az
egy évre megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményével. Halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek nincs Nagykovácsiban.
2. Birtokvédelelem
2016-ban 1 db birtokvédelmi kérelem érkezett. Az ügy a felekre nézve kedvezően
zárult (felépítették a kerítést, aminek hiánya korábban az egyik felet zavarta)
3. Környezettanulmányok
Bírósági megkeresésre 16 családban/háztartásban került sor helyszíni szemle
keretében környezettanulmány elvégzésére 2016-ban. A környezettanulmány
általában válóperek és azok járulékos kérdései tárgyában induló perekhez
szükségesek.
4. Óvodával kapcsolatos ügyek
A jegyző hatásköre az óvodai nevelés alóli felmentési kérelmek elbírálása. 7
gyermekre tekintettel kérelmeztek szülők óvodai nevelés alóli felmentést, ezek a
gyermekek 3-4 évesek voltak, így a nevelési év végéig kivétel nélkül megkapták a
felmentési engedélyt a védőnővel és az óvodavezetővel történő egyeztetést
követően. Egy ügy – amelyben a szülő kérelme elutasításra került a gyermek 5 évet
meghaladó kora okán – a korábbi évben fellebbezésre került, ennek eredménye
2016-ban született meg. Ezen határozat közlése is a jegyző feladata, a
Kormányhivatal kötelezte a gyermek szüleit a nevelésben való részvételre (iskola).
4 esetben a szülők óvodai felvételi és áthelyezési kérelmekre vonatkozóan nyújtottak
be panaszt.
1 esetben jelezte az intézményvezető, hogy két gyermek igazolatlan hiányzása 14
napot meghaladó, az ügy a szülőkkel folytatott egyeztetést követően megnyugtatóan
zárult.
5 óvodáskorú gyermeket került vizsgálat céljából a Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye 1. sz. Szakértői Bizottsága elé, a szakértői
vélemény eredménye megküldte került hivatalunk felé.

5. Egyéb ügyek
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Hatósági bizonyítvány: 6 esetben került kiállításra a szociális nyilvántartás
adatai alapján az ügyfelek kérelmére;
Megkeresés: 5 esetben keresték meg Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalát
más hatóságok, hogy adjon tájékoztatást a szociális nyilvántartásából;
Áttétel: 4 esetben indult olyan szociális, állattartási, illetve környezetvédelmi
hatósági ügy a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban, ami aztán hatáskör,
illetve illetékesség hiányára tekintettel áttételre került a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező szervhez.
16 megkeresés érkezett lakóingatlan lefoglalása tényének bejelentéséről, a
kiadott igazolásokról nyilvántartást vezetünk.

Közművesítési hozzájárulás ügyek
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban elfogadta a
közművesítési hozzájárulásról szóló 6/2016 (II.29.) önkormányzati rendeletét, amely
alapján az önkormányzat által megvalósított szennyvízhálózat megvalósítási
költségeit a rendeletben meghatározott szabályok szerint az érintett ingatlanok
tulajdonosaira közművesítési hozzájárulás formájában áthárította.
A közművesítési hozzájárulások megfizetéséről szóló határozatok meghozatala és
igazolások kiállítása a Hatósági és Szervezési Osztály feladatává vált.
2016-ban összesen 502 db kérelem érkezett a szennyvízhálózatra történő utólagos
rácsatlakozás kapcsán, ennek alapján 452 db határozat született a közművesítési
hozzájárulás megfizetéséről. 50 esetben az ügyfelek a korábbi években befizetett
háttérfejlesztési-, illetve közműfejlesztési befizetések alapján mentesültek
közművesítési hozzájárulás megfizetése alól, így részükre határozat nem került
kiállításra.
A fenti kérelmek alapján 502 db igazolás is kiállításra került a közművesítési
hozzájárulás 2016-ban-, vagy a korábbi években történő megfizetéséről.
5 ügyfelünk jelezte, hogy korábbi háttérfejlesztési, vagy közműfejlesztési befizetését
visszaigényelné, ezekben az esetekben osztályunk előkészítése után az
önkormányzat jogi képviselője adott választ.
Inkubátorházhoz kapcsolódó feladatok:
Jelenleg 12 vállalkozás bérel 9 asztalt és 3 teljes irodát. Székhely és telephely
szolgáltatás is működik.
Az új, csökkentett bérleti díjjal új szerződéseket kötöttünk a bérlőkkel.
Bevezettük a kulcsos füzetet, amely felelősségvállalás mellett szabályozza a tárgyaló
használatát,
a
honlapot
www.inkubatorhaznagykovacsi.hu
folyamatosan
aktualizáltuk.
Rendezvények, megmozdulások:
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 2016-ban is csatlakoztunk a TESZEDD mozgalomhoz. Április 30-án
„nagytakarítást”
szemétszedést
szerveztünk
az
iskola,
óvoda,
egyházközösségek, Amerikai Iskola, Waldorf óvoda, Remeteszőlős és 9 civil
szervezet közvetlen bevonásával. Megmozdult Nagykovácsi apraja-nagyja,
sok-sok eldobált szemét gyűlt össze. A NATÜ Kft. segített a
szemeteszsákokat összegyűjteni.
 Június elején a Varázskastély fesztiválon a főzőversenyt és sportversenyeket
szerveztük. A főzőversenyen 11 csapat vett részt, kb. 100 nagykovácsi lakos
főzött együtt. Jó hangulatú közösségi élményt adott a nap.
 Augusztusban ifjúsági testvérvárosi tábor szervezésében (előkészületek,
lebonyolítás) segítettük a BÁZIS Alapítványt. 5 napot töltött Nagykovácsiban 3
település 18 fiatalja. A polgármesterek is megtisztelték Nagykovácsit a
jelenlétükkel.
 Mobilitási Hét rendezvényt szerveztünk szeptemberben egy hétig tartó
„autómentesen” versennyel, melyen az óvodás és iskolás gyermekek naponta
egy-egy pecséttel gyarapodtak, ha nem autóval érkeztek reggel. A legtöbb
pecsétet gyűjtő osztályok (alsó és felső tagozat) értékes ajándékot kaptak.
 A Mobilitási Hét pecsétgyűjtését Sportágválasztó nappal bővítettük, amelyen a
9 sportot kipróbáló gyerekek külön jutalmat kaptak.
 Egészségnapot szerveztünk a Cédrus patikával és a Szent Sebestyén
Gyógyszertárral együtt.
 Októberben Bányász Emlékkő felújítása, a környezet, padok helyreigazítása,
a rendezvény előkészítése.
 Novemberben Civil kerekasztal szervezése abból a célból, hogy megbeszéljük
a közel-jövőbeni projekteknél az EGYÜTTMŰKÖDÉSI lehetőségeket a civilek
és az önkormányzat között. Az önkormányzat tájékoztatta a megjelenteket,
hogy milyen pályázati lehetőségeink vannak, ezen kívül miket tervez, amelyek
faluszépítő, jobbító, közösségépítő projektek és miben várja esetlegesen a
civilek segítségét. 15 civil szervezettől 28 fő volt jelen.
 November végén ismét megszerveztük az Összefogás napját.
Egyéb feladatok
 Fizető vendéglátás szervezése
 Civil pályázat elszámolásának ellenőrzése
 Fejér György Alapítvány ülésein részvétel, jegyzőkönyvvezetés
 Honlappal kapcsolatos észrevételeket összegyűjtöttük, hibákat feltártuk,
javaslatot tettünk változtatásra
 Honlapra megküldött anyagok ellenőrzése
 Nagykovácsi természeti, épített és humán értékeit (Értéktár) összegyűjtöttük a
Budakörnyéki Önkormányzati Társulásának felhívására.

Pénzügyi, gazdálkodási feladatok
A pénzügyi, gazdálkodási tevékenység fő feladatait a számlák érkeztetésén,
rögzítésén, felszerelésén, kifizetésén és könyvelésén kívül a költségvetés, a
zárszámadás, a havi/negyedéves/féléves/éves beszámolók MÁK felé, a féléves,
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háromnegyed éves és éves beszámolók Képviselőtestület felé történő elkészítése,
továbbá
a
közmeghallgatási
anyag
összeállítása,
a
költségvetési
rendeletmódosítások előkészítése és végrehajtása tette ki. A Hivatal ellátta a MÁK
törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat, az
intézmények és a nemzetiségi önkormányzat tekintetében (Alapító Okiratok
frissítését követően adatlapok kitöltése és benyújtása). A pénzügy munkatársai
tartották a kapcsolatot a vagyonkataszter szakértővel, a vagyon változásait
rögzítették a POLISZ rendszerben. Elkészítették az éves és negyedéves pénzügyes
statisztikákat.
Nyilvántartották
a
szerződéseket,
kötelezettségvállalásokat,
gondoskodtak az időben történő átutalásokról. A pénzügyi csoport folyamatos és
naprakész nyilvántartást vezetett a tárgyi eszközökről és könyvelte a jogszabályban
előírt értékcsökkenést. Részt vettek a pályázatokkal kapcsolatos megbeszéléseken,
végrehajtották a megbeszélésen kiadott feladatokat. Lebonyolították az
önkormányzat intézményeinek selejtezési eljárását, valamint előkészültek a
2016.12.31.-ei fordulónappal megtartott leltározásra.
A munkatársak 5.757 db szállítói számlát rögzítettek, teljesítésigazolást gyűjtöttek,
utalványoztattak, ellenjegyeztek, érvényesítettek és gondoskodtak a határidőben
történő kifizetésekről. Vevőink felé kiállítottak és postáztak 2.550 db bizonylatot. A
banki- és pénztári bizonylatok száma 10.585 db volt a 2016. évben. Számos esetben
egyenlegközlőket, fizetési felszólításokat küldtek ki az ügyfeleknek, majd figyelemmel
kísérték a befizetéseket. Rögzítették a ki- és befizetésekhez kapcsolódó
szerződéseket, megrendeléseket, és felszerelték a számlákat ezekkel.
A pénzügyes kollégák részéről a 2015-ös 111.582 db tétellel szemben 2016-ban
129.263 tétel rögzítése történt meg a Polisz Integrált Önkormányzati Rendszer nevű
szoftverben.
Helyi adókkal kapcsolatos feladatok:
A 2016. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat az „ÖNKADÓ” szoftver által
számított éves kivetés került be az adó-előirányzatok sorokba.
Az adóhatóság dolgozói a behajtási cselekmények közül jellemzően az adóbírságok
kiszabását, adóhatósági adómegállapítási eljárásokat, illetve az adó ellenőrzések és
feltárások nyomán megállapított hátralékok – elsősorban inkasszó általi – beszedését
alkalmazták.
Az éves adatok 2016. december 31-i záró állományából megállapítható, hogy
jelentős többletbevételek keletkeztek. 2016-ban a közhatalmi bevételek eredeti
előirányzata 419.892 ezer forint, a teljesítés összege 444.180 ezer forint volt, a
teljesülés az eredeti előirányzat 105,8 %-a.
2016. évben az adózók részére februárban, illetve augusztusban 10.984 db értesítőt
küldtünk ki.
Fizetési felszólításból 2109 db-ot postáztunk.
A 2016. év során 102 db adó-értékbizonyítvány, és 149 db adóigazolás készült. Az
adó-értékbizonyítványok kiállításával kapcsolatban 99 db helyszíni szemle lett
kitűzve. További 9 esetben adómentesség megállapítása ügyében rendeltünk el
adóellenőrzési eljárás keretein belül helyszíni szemlét. Gépjárműadó tartozás miatt
összesen 31 db forgalomból kivonás történt azon ügyfelek esetében, akiknek a
tartozásuk meghaladta az éves gépjárműadó kivetésüket. Az év folyamán összesen
12 db végrehajtási jog, valamint 26 db jelzálogjog bejegyzés történt.
Rendőrségi szabálysértések:
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Az adóhatóság feladata a rendőrség és a közterület felügyelet által kiszabott, de be
nem fizetett bírságok adók módjára történő behajtása, idézések kiküldése, idézettek
fogadása, jegyzőkönyvek készítése, melyekből az év során 47 db volt. További 28
esetben történt meg az idézésen meg nem jelent ügyfelek felkutatása, az
Egészségbiztosítási pénztár megkeresése munkahelyi letiltás miatt, letiltási végzések
készítése, postázása, nyilvántartások vezetése, rendőrségnek visszajelentések
készítése, a behajtott bírságok elutalásra való előkészítése.
Településüzemeltetéssel és beruházásokkal kapcsolatos feladatok
Pályázatok 2016.
INKUBÁTORHÁZ (HUSK-1101-1.1.1-0361)
A beruházás 2014-ben befejeződött, az ünnepélyes átadásra 2015. február 29-én
került sor. A projekttel kapcsolatban a 8. számú Projekt Partner Jelentés hitelesítése
2016 februárjában történt meg, így az utolsó kifizetés is 2016-ra tevődik át. A projekt
megvalósult. Az 1. számú projekt fenntartási jelentést a vezető partner (Komárno)
2016. áprilisában benyújtotta.
SZENNYVÍZHÁLÓZAT FEJLSZTÉSE (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015)
A „Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése” tárgyú projekt kivitelezése 2015.
november 30-án, a hivatalos átadással zárult. A garanciális tevékenységek (utak
eredeti állapotának helyreállítása) folyamatosan zajlanak. A projekt záró
beszámolóját 2016.05.09-én elfogadták, a projekt fenntartási szakasza
megkezdődött.
LEDES KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE (KEOP-5.5.0/k/14-2014-0075)
A pályázat 2015. augusztus 31-én lezárult, megtörtént 969 darab lámpatest LED-es
lámpatestekre való cseréje. A lecserélt lámpatestek közül mintegy 200 darabot a
közvilágítási hálózat sűrítésére használt fel az önkormányzat, a többi, használható
régi lámpatestet eltárolta. A támogatás összege teljes egészében kifizetésre került. A
projekt záró beszámolóját 2016.02.24-én elfogadták, a projekt fenntartási szakasza
megkezdődött.
VIS MAIOR PÁLYÁZAT, EBR 309 892, MUFLON UTCA
2016.03.06-án vis maior esemény történt, melynek során a Muflon utca burkolata és
az útpadka károsodott. A 2016.03.26-án benyújtott pályázatot 2016.08.11-én
támogatásban részesítették, a kivitelezési munkák 2017-re kerültek betervezésre.
VIS MAIOR PÁLYÁZAT, EBR 322 298, BARACK ÉS SZILVA UTCA,
ÖRDÖGÁROK, PÓK UTCAI ÁROK
2016.05.30-án vis maior esemény történt, melynek során a Barack és Szilva utca
burkolata és az útpadka, valamint az Ördögárok medre és a Pók utcai árok
mederburkolata károsodott. A 2016.07.11-én benyújtott pályázatot 2016.11.25-én
támogatásban részesítették, a kivitelezési munkák 2017-re kerültek betervezésre.
VIS MAIOR PÁLYÁZAT, EBR 324 047, LOMBOS UTCAI BURKOLAT ÉS ÁROK,
ADY ENDRE UTCAI ÁROK
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2016.07.13-án vis maior esemény történt, melynek során a Lombos utca burkolata és
az árok, valamint az Ady Endre utcai árok károsodott. A 2016.08.22-én benyújtott
pályázatot 2016.11.25-én támogatásban részesítették, a kivitelezési munkák 2017-re
kerültek betervezésre.
1956-OS EMLÉKSZOBA KIALAKÍTÁSA - KKETTKK-56P-02-104
A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
5.000.000,- forint összegű támogatást ítélt meg arra, hogy az Önkormányzat a
Kossuth Lajos utca 64. szám alatt emlékszobát alakítson ki az 1956-os forradalom
tiszteletére. A kivitelezés az október 23-i átadásig megtörtént, az emlékszoba
üzemeltetése az Öregiskolához került. A pályázat elszámolása megtörtént.
SPORTPARK PÁLYÁZAT
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programon való részvételre, és minimum 9 db
kültéri sporteszköz elhelyezésére nyert támogatást. A kivitelezés 2017-ben történik
meg.
EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT PÁLYÁZAT
A pályázat 250.000,- forint támogatást nyert. A projekt megvalósult, az elszámolás
megtörtént.
SKHU/1601 PÁLYÁZAT – SZLOVÁKIA/MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI
PROGRAM
A pályázat célja, hogy
 megépüljön a Rákóczi Ferenc utca 1. szám alatt a „Hagyományok Háza”, 300
m2 hasznos alapterületen,
 megtörténjen a Tisza István tér 7. szám alatti Faluház felújítása
 megvalósuljon az Ördög-árok mintegy 1,5 km hosszú szakaszán tanösvény
kialakítása, felújítása, és a patakmeder kitisztítása
A pályázat 2016 novemberében benyújtásra került, a döntés várhatóan 2017.
március végén megszületik.
TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK
 Projekt fenntartási jelentések
o KEOP-5.3.0/A/09-2010-0028 – Általános Iskola, Energetika
o KMOP-4.6.1-11-2012-0016 – Óvoda korszerűsítése
o KMOP-4.6.1/B_2-2008-0142 – Óvoda építése
o TÁMOP-2.4.5-12/8-2012-0134 – Rugalmas munkahely
o TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0006 – Óvoda, kompetencia alapú oktatás
o KMOP-3.3.1/B/10-2010-0028 – Felszíni vízelvezetés
o KMOP-4.5.2-11-2012-0028 – Bölcsőde építése
o KMOP-5.2.1/A/2008-0038 – Főtér rekonstrukciója (A ZPFJ-t helyszíni
ellenőrzés követte, a projekt lezárult.
o KMOP-3.3.3-11-2011-0111 – Általános Iskola, Biomassza
 Egyeztetés a turisztikai stratégia kidolgozására irányuló pályázattal
kapcsolatban
 Potenciális projektek összeállítása és feltöltése a Pest Megyei Önkormányzat
adatbázisába
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 Potenciális projektek összeállítása és továbbítása Csenger Zalán Zsolt
parlamenti képviselőnek
 Gépjárművásárlás beszerzési folyamatának ügyintézése (Ford Transit)
 Varázskastély 2016 pályázat elkészítése (nem nyert támogatást)
 Óvodai sportpálya – MLSZ-pályázat előkészítése (nem nyújtottuk be)
 Testvérvárosi találkozó pályázatának elkészítése (nem nyert támogatást)
 Európa a polgárokért pályázat előkészítése (nem nyújtottuk be)
 Belterületi lakóutak rekonstrukciója – közbeszerzés ügyintézése
 Sportpálya lefedése – közbeszerzés ügyintézése
 Önkormányzati fejlesztések 2016. pályázat elkészítése (nem nyert
támogatást)
 Ravatalozó építése – közbeszerzés ügyintézése
 Vis maior elszámolás – EBR 212 059 (Viola, Kökörcsin és Erdőalja utca)
 Vis maior ügyintézés – EBR 13 897 (Öregiskola károsodása 2010-ből)
 Vis maior elszámolás – EBR 216 482 (Gémeskút, Kőrös, Szamos és Farkas
utca
 Vis maior elszámolás – EBR 271 486 (Tátika és Fenyő utca, Virágos sétány)
Főszám (db):
Alszám (db):

54
214

Közterületek, zöldfelületek állapotával kapcsolatos ügyintézés:
 Bányász Emlékmű és környezete
 Kolozsvár utcai hidak helyreállítása
 Apraja-Nagyja játszótér kerítés, játszótéri eszköz helyreállítás
 Parlagfű és zöldhulladék bejelentések, elszállítás, kaszáltatás (NATÜ)
 Vízelvezető árkok, átereszek takarítása (NATÜ)
Fás szárú növényzettel kapcsolatos ügyintézés:
 Veszélyes, kiszáradt, közvilágítást akadályozó stb. fák kivágása, gallyazása
 „Facsemete” ültetések
Közlekedéssel kapcsolatos ügyintézés, közlekedési jelzőeszközök
beszereztetése, kihelyeztetése:
 Települési súlykorlátozás bevezetés
 Pók utca 40 km/h sebességkorlátozás
 Rákóczi út gyalogos-forgalom biztosítása
 Általános Iskola mögötti parkoló forgalmi rendje
 Egyéb kültéri tükrök, közúti jelzőtáblák
Köz- és díszvilágítás, elektromos hálózatok:
 Közvilágítási hiányosságok kezelése (fák gallyazása, lámpatest kihelyeztetés)
 Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos ügyintézés
 Tisza István tér földkábel hiba kimérés, elhárítás
Lakosság részére évi két alkalommal veszélyes hulladék gyűjtés bonyolítása
Intézményekkel kapcsolatos feladatok intézése:
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Általános Iskola tornatermének födémpanel-hézagszigetelése
Általános Iskola falpenészesedés
Általános Iskola festése
Általános Iskola emeleti PVC csere
Általános Iskolához vadkamerák beszerzése
Temetői ideiglenes konténer kihelyezése, áram bekötése
Gyermekorvosi rendelő fényzáró roletta, mobil klíma telepítése (Kaszáló u. 1214.)
 Dózsa György úti óvoda darázsfészek-mentesítés
 Polgármesteri Hivatal beázás
Önkormányzati egyéb ingatlanokkal kapcsolatos feladatok végzése:
 Kossuth L. u. 45.
 Rákóczi u. 66.
 Tompa M. u. 6.
 Kossuth L. u. 1.
Térinformatikai rendszerrel kapcsolatos ügyintézés:
 Rendszerüzemeltetés szerződés
 Adatállomány beszerzése és beillesztése
Településen térmegfigyelő rendszer javíttatása
Út meteorológiai állomás javíttatása, karbantartási szerződés előkészítése
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások, munkakezdési engedélyek
kiadásának ügyintézése ivóvíz és szennyvíz, elektromos, gáz, távközlés be- és
rákötések esetén. Ingatlanok megközelítése céljából közút és ingatlan csatlakozások
kiépítésének egyeztetése, hozzájárulás megadása.
Együttműködés hatóságokkal, állami szervekkel (Kormányhivatal, DINPI, Pilisi
Parkerdő Zrt., Katasztrófavédelem, Magyar Cserkészszövetség)
 Engedély nélküli más célú hasznosítás, állattartás védett területen
 Remeteszőlős 08 hrsz. Ördög-árok vízleeresztő műtárgy
 Tervezett Ördög-árok Tanösvény
 Kastélyköz állapota
 Erdészeti, nemzeti parki infrastruktúra és települési hatásai
 Illegálisan kihelyezett zöld hulladék ügyek
NATÜ kapcsolattartás, feladatelvégzések ellenőrzése
Lakossági bejelentések, panaszok, tájékoztatás-kérések kezelése
Korábban elkészült beruházások garanciális,
kezelése
 Csatornázás
 Bölcsőde – gyermekorvosi rendelő
 Dózsa Gy. u. Óvoda
 Kaszáló u. Óvoda II. ütem

szavatossági

feladatainak
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Husk I.
Husk II.
Általános Iskola fejlesztés
Felszíni víz, út
11104 sz. bekötőút vízelvezetés, útszélesítés
Séta utca szennyvízcsatorna, víz gerincvezeték átépítése
Főtér
Általános Iskola energetika
Általános Iskola napelem biomassza kazán telepítése
LED-es beruházás (közvilágítás)

Tervezések megrendelésekben való közreműködés:
 Közvilágítás bővítés
 Út-járda-közlekedés
Kivitelezések:
 Általános Iskola sportpálya lefedés
 Kossuth L. 64. 1956 -os emlékszoba kialakításának háttér feladatai
 Köztemetőben ravatalozó bontás és új épület építésének háttér munkái
 Száva u. Óvoda fűtéskorszerűsítés, szakipari munkák
Vis-maior keretében végzett feladatok:
 megnyert megvalósított feladatok elszámolásában közreműködés
 megnyert feladatok megvalósítása
 újonnan észlelt meghibásodások felderítése, bejelentéséhez háttér
biztosítás
Pályázati ellenőrzésekben, új pályázatok benyújtásában való közreműködés
Az osztályon keletkezett korábbi és saját iratok selejtezésében, irattározásában
való közreműködés
Ügyiratok száma 2016-ban:
Főszám: 475
Alszám: 1529
Határozat: 2
Építésügyi Szolgáltatási Pont működtetésével kapcsolatos feladatok
Az Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatait ellátó munkatárs fő feladata a kialakított
járási rendszerben az építési ügyekben eljárni kívánó ügyfelek lakóhelyükön történő
leghatékonyabb kiszolgálása. Ezen belül is információszolgáltatás az építésügyi
hatósági ügyintézés elősegítése, gyorsítása érdekében, tájékoztatás a Helyi Építési
Szabályzatról, illetve egyéb, az építésüggyel kapcsolatos jogszabályokról, az
azokban foglaltakról, valamint az építésügyi feladatok intézéséhez a kérelmek papír
alapon vagy digitális adathordozón való fogadása, átvétele, hiánypótlás befogadása
és továbbítása, nyilatkozatok felvétele és továbbítása, szükség szerint szkennelés,
digitalizálás, valamint a kérelmekhez tartozó dokumentáció feltöltése, vagy
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feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató
elektronikus dokumentációs rendszerbe (ÉTDR).
A fenti feladatok ellátása mellett elvégzi még az önkormányzati telekalakításokkal
kapcsolatos ügyintézést, a jegyzői hatáskörben maradt egyéb szakhatósági
hozzájárulások döntésre előkészítését pl. bányakapitánysági megkeresésre
földszonda létesítéséhez, és telekalakítási eljárásokhoz tulajdonosi kérelemre
előzetesen, vagy földhivatali megkeresésre, kormányhivatali kijelölésre a megindított
eljáráshoz, valamint a víz- és csatorna közmű bekötésekhez a polgármesteri
nyilatkozatok kiadását. Kutak és házi szennyvízkezelő létesítmények építési,
fennmaradási és használatbavételi engedélyének, valamint a házszámozással,
közterületi névváltozással kapcsolatos határozatok, hatósági bizonyítványok kiadása,
ez utóbbiakhoz kapcsolódó ügyintézés, levelezés, tájékoztatás (közműszolgáltatók,
Földhivatal, államigazgatási szervek stb. felé), illetve az igazgatási osztálynak és
adócsoportnak nyújtott folyamatos adatszolgáltatás is a munkaköréhez tartozik.
Az Építészeti, Műszaki Tervtanács titkáraként a tervtanácsi ülések előkészítése,
megszervezése, lebonyolítása, a beérkező tervek és a keletkezett szakvélemények
kezelése, valamint a 314/2012. kormányrendelet 21-23.§-nak megfelelően működő,
új, településképi bejelentési és településképi véleményezési, valamint a főépítészi
tájékoztatási, véleményezési eljárások teljes körű lebonyolítása, a HÉSZ módosítási
folyamatában a tervezők felé történő adatszolgáltatás, az államigazgatási szervek,
szomszédos önkormányzatok és a partnerségi rendelet szerinti civil szervezetek
tájékoztatása, a velük való kapcsolattartás is a feladataihoz tartozik.
A Takarnet-ből adatszolgáltatást nyújt a hivatali munkatársak, valamint a
Budakörnyéki Közterület-Felügyelet felé (címnyilvántartáshoz, bejelentkezéshez,
engedély nélküli közterület-használathoz stb.)
A 2013. 01. 01. előtt intézett építéshatósági ügyek kapcsán keletkezett teljes irattár
a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban maradt. Így a jelenleg építésügyi hatósági
jogkörrel bíró államigazgatási szervekhez érkező belföldi jogsegélyek illetve a helyi
ingatlantulajdonosoktól, ügyvédektől érkező iratmásolat kiadása iránti kérelmek,
államigazgatási szervektől érkező megkeresések teljesítéséhez szükséges adat- és
iratszolgáltatás, másolat kiadás, az építésügyi irattár kezelése, és a Budakesziről és
a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztályától beérkezett építéshatósági döntések, tájékoztatások, adatszolgáltatások
nyilvántartása, irattározása is a feladataihoz tartozik.
2014. december hónaptól a hókotrással, síkosság-mentesítéssel, illetve a
katasztrófavédelemmel, valamint a közterület foglalással kapcsolatos feladatokat is
ellátja, utóbbi két témában a polgármesteri döntések kiadmányozásra
előkészítésével.
A végzett tevékenységek számszaki adatait az alábbi táblázat foglalja össze:
Db
Összes ügyirat (fő- és alszámok együtt)
903
ebből ügyfajtánként
Határozat
104
Hatósági bizonyítvány
24
Végzés
8
Szakhatósági állásfoglalás
12
ÉTDR feltöltés
149
Tájékoztató levél, megkeresés
58
Katasztrófavédelmi adatszolgáltatás, tájékoztatás 15
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Belföldi jogsegélynyújtás
Takarnet lekérések száma
Tervtanácsi ülések száma
Tervtanácsi állásfoglalás
Településképi vélemény
Településképi bejelentés tudomásul vétele
Főépítészi állásfoglalások
Ingatlan-nyilvántartási ügyek
Igazolás, iratmásolat kiadása
Megrendelés, megbízás, árajánlat kérés
Építésügyi döntések nyilvántartásba vétele
Közmű igazolások

104
586
5
25
23
1
24
126
29
29
103
14

Főépítészi tevékenység
A települési főépítész a feladatainak ellátásáról idén külön előterjesztésben számol
be.
A beszámolóban részletezett feladatok ellátásában a Polgármesteri Hivatal minden
munkatársa aktívan kivette részét, amit ezúton is megköszönök. A munkánk során
fontos támogatást kaptunk polgármester asszonytól, a Képviselő-testület tagjaitól és
külső bizottsági tagoktól, minden partnerünktől.
Nagykovácsi, 2017. március 14.
Papp István
jegyző

Határozati javaslat
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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