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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. június 18-án tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések 

tapasztalatairól. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés 

f) pontja szerint: „A jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 

tevékenységéről.” 

 

 

A 2018-as év nagy változásokat hozott a Polgármesteri Hivatal életében 2018. május 1. 

napjától Bagócsi Károly címzetes főjegyző Orgoványon folytatta jegyzői munkáját és 2018. 

május 1. napjától, mint jegyzői feladatokat ellátó aljegyző láttam el hivatal vezetésével 

összefüggő teendőket 2018. október 1. napjáig, amikor jegyzői kinevezésemet megkaptam. 

Így az év nagy részében egyedül láttam el a jegyzői és az aljegyzői teendőket, ami nagy 

kihívás volt, de véleményem szerit a vezető váltás nagyobb problémáktól mentesen történt 

meg.  

A Polgármesteri Hivatal irányítási feladatainak ellátása mellett nagy feladat volt 2018-as 

évben az önkormányzat folyamatban lévő pályázatainak az irányítása. A megnyert 

pályázatokat a megváltozott építőipari árak miatt, át kellett tervezni. A legnagyobb feladat 

Zöld Város pályázat áttervezése volt 2018 évben. A Piaccsarnok épületére az építési 

engedélyt módosítani kellett, ami sikeresen megtörtént, majd közbeszerzési eljárást 

megindítása és a kivitelezői szerződés megkötése is megtörtént. A projekt kapcsán adóság 

keletkeztető jogügylet valamint többlettámogatás igény került a benyújtásra  mely teendők 

prioritást élveztek minden feladat előtt.  

Az önkormányzat Esély Otthon pályázata szintén nagy kihívást jelentett mivel az elnyert 

pénzösszeg és az építési kivitelezési munkák bekerülési költséget nem volt összhangban 

egymással ez is több verziót kidolgozását igényelte mire a megfelelő megoldást megtaláltuk. 

Az Egészségház pályázat teljes áttervezése szinten 2018 évben indult el melynek kapcsán 

szintén nagyon sok  volt a feladat, hogy a műszaki tartalom változás mind a két elnyert 

pályázatnak megfeleljen, és a város életének legfontosabb projektje is megvalósuljon.  

 

A 2018-as év másik nagy kihívása az ASP rendszer beüzemelése volt 2018 év elején nagyon 

sok plusz feladatot adott a Polgármesteri Hivatal a dolgozóinak, hiszen az előző években 

használt rendszerekben kellett végrehajtani az évváltást és előkészíteni az adatok migrálását 

az ASP rendszerbe, ez a feladat 2018 januárjától – április végéig folyamatosan zajlott.  

Az új rendszerbe kellett már végrehajtani az évnyitást, kivéve az adórendszert melynek a 

migrálása 2018 tavaszán történt meg így a kollegáknak élesben kellett kitapasztalni az új 

rendszer működését, melyet év közben is több alkalommal jelentősen módosítottak.  



Jelenleg egy év tapasztalat több mint egy év tapasztalat után kijelenthetjük, hogy az ASP 

rendszer beüzemelése Izsák Város Polgármesteri Hivatalában sikeres volt zökkenőmentesen 

tudtuk végrehajtani a feladatot köszönhetően a kollégák felkészültségének és lelkiismeretes 

munkájának.  Már évközben is tapasztaltuk, hogy az ASP rendszer által nyújtott vezetői 

irányítási rendszerek nagy segítséget nyújtanak, a hivatal vezetői munkájához melynek 

kapcsán én úgy gondolom, hogy az ASP rendszer pozitív változást hozott a munkánkban. 

A Polgármesteri Hivatallal kapcsolatban álló ügyfelek is tapasztalhatják ennek a rendszernek 

az előnyeit az elektronikus ügyintézés kapcsán, mely alapján szinte minden ügyben lehet 

elektronikusan ügyet indítani a Polgármesteri Hivatalnál.  

A vállalkozók részére is nagyon pozitív fejlemény  hogy az önkormányzat felé fizetendő adó 

kapcsán le tudják kérni a vállalkozásokhoz kapcsolódó adószámla pillanatnyi állását. Ezúton 

is szeretném megköszönni a lakosság türelmét az új rendszer bevezetésével kapcsolatos 

esetleges zökkenők kapcsán, bízom benne jövőben ennek a rendszernek a működési előnyeit 

mindannyian közösen tudjuk kihasználni. 

 

I. 

 

Személyi, tárgyi  feltételek 

 

 

A Polgármesteri Hivatal finanszírozásában az előző évekhez hasonlóan nincs változás, mivel 

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklet I/1 

pontja szerint a Hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 20,3 fő. Ezzel szemben az éves 

helyi költségvetési rendelet szerint a létszám 17 fő volt 

 

A szervezeti felépítés 2018 végén: 

polgármester (nem tartozik a 

köztisztviselői létszámba) 

 

jegyző 1 fő 

aljegyző ( ügyfélszolgálati irodavezető) 0 fő 

ügyfélszolgálati iroda 5 fő    

pénzügyi csoport                       6 fő  

titkárság                                     3 fő 

Összesen:                                  15 fő. 

 

 

A jegyzői majd az aljegyzői álláshely nem volt betöltve az év nagy részben, de 2019 évre ez a 

probléma megoldódott. A műszaki ügyintézői álláshely 2018. július 3. napjával lett betöltve, 

de még így sem érte el a Polgármesteri Hivatal létszáma a költségvetési rendeletben 

megállapított létszámot. 

 

A köztisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX.28.) Korm. rendelet értelmében a 

2014. évtől a köztisztviselők továbbképzési kötelezettsége továbbképzési programokkal 

teljesíthető. A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a továbbképzési 

időszakban (4 év alatt) legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező 

köztisztviselőnek legalább 64 pontot kell teljesítenie. 

 

A kötelezően megszerzendő tanulmányi pontok egy részét szakmai továbbképzési 

kötelezettség teljesítésével kell megszerezni, ennek mértékéről a kormányrendelet 9.§ (5) 

bekezdése rendelkezik részletesen.  



 

A 2018. évben 14 fő vett részt képzésben, valamennyien teljesítették az ütemterv szerinti 

pontszerzést. 

 

A hivatalon belüli belső átcsoportosítás folyamatos, mivel a szülések miatt (jelenleg 3 fő van 

távol) szükséges, hogy feladataink ellátása zavartalan és folyamatos legyen.  

 

II. 

 

Testületi munka 

 

A Hivatal egyik legfontosabb feladata a testületi ülések előkészítése, mely értékelésem szerint 

jó színvonalon megtörtént, az anyagok tartalmilag és formailag is megfeleltek a 

követelményeknek. 

 

2018 évben testületi üléseken a Képviselő-testület 6 rendeletet és 82 határozatot fogadott el. A 

rendeleteknél meghatározóak a költségvetési rendeletek, a többi rendelet tárgykörében csak a 

legszükségesebb módosítások történtek meg 2018 évben, de 2019 évben már nagyobb 

figyelmet szentelünk a rendeletek módosításnak és a szükséges új rendeletek megalkotásának.  

Az előterjesztések nagymértékben a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően kerültek elkészítésre és kézbesítésre. Több alkalommal érkezett jelzés, hogy a 

honlapon nem időben jelentek meg az anyagok és nem teljes körűen, de igyekeztük 

megoldani a problémát. 2018-ban 21 ülés került megtartásra, melyből 13 nyilvános és 8 zárt 

volt. A nyilvános üléséből rendes ülés 8 volt, rendkívüli 5.  

 

A döntések számát tekintve az első helyre a költségvetési ügyek kerültek, mint az korábban is 

így volt. Itt van a legtöbb jogszabályi kötöttség, határidő és előírás, ami rendszeres tárgyalási 

témát jelent a Képviselő-testület számára. 

 

A helyi testületi munka törvényességi felügyeletét 2011. január 1-jétől a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal látja el, ahová a jegyzőkönyvek felterjesztése a jogszabályi határidőben 

megtörtént.  

III. 

 

Bizottsági munka 

 

Izsák város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésétől négy bizottság működik.  

A bizottságok 2018. évi működésének mutatói: 

 

Bizottság neve                                                ülések száma                          határozatok száma 

- Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési                           8                                            22        

- Közművelődési- Oktatási és Sport                           4                                            11                            

- Mezőgazdasági                                                         2                                              4 

- Egészségügyi és Szociális                                      19                                            51 

ÖSSZESEN:                                                       33                                            88 

 

A bizottságok döntően a Képviselő-testület elé kerülő anyagok véleményezését, előkészítését 

végezték el.  

 

 



IV. 

 

Hatósági munkavégzés 

 

 

 A beérkezett iratok ágazati megoszlása statisztikai tárgykörönként 2018 évben: 

 

  

Ágazat Sorszámra Gyűjtőív 

sorszámára 

Alszámra 

Iktatott iratok száma 

A Pénzügyek 2727 - 4193 

 Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek 2727 - 4193 

2. Egyéb pénzügyek    

B Egészségügyi igazgatás  4 - 7 

C  Szociális igazgatás 491 - 1346 

E  Környezetvédelmi, építési ügyek, 

településrendezés, területrendezés 

kommunális igazg. 

53 - 124 

F  Közlekedés és hírközlési igazgatás 67 - 162 

G  Vízügyi igazgatás 8 - 17 

H  Önkormányzati, igazságügyi és 

rendészeti igazgatás 

744 - 2289 

 Ebből:    

1. Anyakönyvi és 

állampolgársági ügyek  

235 - 453 

2. A polgárok személyi 

adatainak, lakcímének 

nyilvántartásával kapcsolatos 

27 - 82 

3. Választásokkal kapcsolatos 

ügyek 

13 - 179 

4. Rendőrségi ügyek - - - 

5. A helyi tűzvédelemmel 

kapcsolatos ügyek 

- - - 

6. Menedékjogi ügyek - - - 

7. Igazságügyi igazgatás 2 - 7 

8. Egyéb igazgatási ügyek 467  - 1568 

I  Lakásügyek 1 - 1 

J  Gyermekvédelmi és gyámügyi 

igazgatás  

180 - 459 

K  Ipari igazgatás  17 - 38 

L  Kereskedelmi igazgatás, turisztika 48 - 103 

M

  

Földművelésügy, állat- és növény-

egészségügyi igazgatás  

15 - 29 

N  Munkaügyi igazgatás, munkavédelem  8 - 14 

U  Önkormányzati és általános igazgatási 

ügyek összesen  

319 - 1088 

 Ebből:    

1. Képviselő-testület iratai 6 - 40 



2. Nemzetiségi önkormányzat 

iratai 

2 - 12 

3. Az önkormányzati hivatalnak, 

polgármesteri hivatalnak 

311 - 1036 

P  Köznevelési és közművelődés-ügyi 

igazgatás 

42  -  67 

R  Sportügyek - - - 

X Honvédelmi, katasztrófavédelmi 

igazgatás, fegyveres biztonsági őrség  

82 - 105 

 Ebből:    

1. Honvédelmi igazgatás 4 - 7 

2. Katasztrófavédelmi igazgatás 78 - 98 

3. Fegyveres biztonsági őrség - - - 

Mindösszesen: 4806  -  10042 

 

 

A 2017. évi beszámolóban szereplő adatok: 3281 db főszámra, 5834 db alszámra történt 

iktatás. A számokból megállapítható, hogy a főszámra iktatott iratoknál a növekedés 46,47 % 

az alszámra iktatott iratoknál 72,12 %. A nagyarányú iratforgalom növekedés fő oka a 

megváltozott iktatási rendszer, mivel teljes mértékben megszűnt az új rendszerben a 

gyűjtőszámok használta ezért növekedett a főszámok száma. Az elektronikus ügyintézés 

megnövekedése miatt az adóügyekben minden nagytömegű értesítés és határozat kibocsátás 

automatikusan iktatásra került 2018 évben ez okozza a növekedés legnagyobb részét. Mivel 

megváltozott az ügycsoportok besorolása is, ezért a 2017 év és 2018 összehasonlítása nem 

lehetséges majd 2019-ben fogunk pontos tendenciákat látni.   

 

Most néhány területről részletesebben: 

 

Birtokvédelem: az év során egy birtokvédelmi eljárás indult és jogerősen lezárásra került. 

 

A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján 

lefolytatott eljárásokkal kapcsolatban egy alkalommal került kifogás benyújtásra, melynek 

elbírálása a testület által megtörtént. 

 

Anyakönyvi, népesség-nyilvántartási ügyintézés 

A 2018. évi iktatott ügyiratok száma: 537 db (az előző évben 595 db) volt. 

 

A születést az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén a születés 

történt. Az anyakönyvbe születési helyként azt a községet, várost, fővárosi kerületet kell 

bejegyezni, ahol a gyermek születet. Városunkban az idén nem történt születés. 51 olyan 

születés történ, ahol izsáki lakosok voltak a szülők. 

 

Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt 

kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. A házasságkötés nyilvánosan, két tanú 

jelenlétében, az erre rendelt hivatalos helyiségben történik. A házasságkötési szándékot – 

személyesen – annál az anyakönyvvezetőnél kell, bejelenti, ahol a házasságot a felek meg 

kívánják kötni. A 2018-as évben Izsák városában 50 házasságkötés történt.  

 



Ha a házasságkötések szombati napon- munkaidőn túl – történnek, annak engedélyezésére a 

jegyző határozatot hoz; 24 jegyzői engedély került kiadásra munkaidőn kívüli 

házasságkötésre. 

 

A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő 

harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól indokolt esetben felmentést 

adhat, az erre irányuló kérelemben a szükségességét igazolnia nem kell a kérelmezőnek, az 

okot azonban meg kell nevezni. A 30 napos várakozási idő alóli felmentés 20 esetben 

engedélyeztünk családi okok és külföldi tartózkodás miatt. 

 

Amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországin házasságot kötni, igazolnia kell, 

hogy a tervezett házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya. A házasulók 

személyes joga főszabályként az állampolgárságuk szerinti jog. A külföldi állampolgárnak 

igazolni kell mindazon adatokat, amelyek a magyarországi anyakönyvezéshez szükségesek. 

Az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárás jegyzőkönyvét a becsatolt iratokkal 

együtt felterjeszti a Kormányhivatalhoz, amely elbírálja a bemutatott külföldi okiratokat és 

írásban közli, hogy azok a magyarországi házasságkötéshez megfelelőek-e. 2018-ban nem 

terjesztettünk fel külföldi okmányokat nem magyar állampolgár házasságkötéséhez. 

 

Az elmúlt évben 8 válás került rögzítésre. 

 

A haláleset anyakönyvezése a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél történik 

meg. Sajnálatos, hogy 22 esetben került sor haláleset anyakönyvezésére Izsák városában, 

valamint 82 esetben történt meg más településen izsáki lakosok halálának anyakönyvezése. 

 

Anyakönyvi események bejegyzése: Az elektronikus anyakönyvbe bejegyzett adat 

megváltozását az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinél a változást jelentő 

anyakönyvi eseményt bejelentették. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a papír alapú 

anyakönyvbe bejegyzett adat megváltozását –az anyakönyvi bejegyzésnek az elektronikus 

anyakönyvbe való rögzítését követően – a nyilvántartó anyakönyvvezető jegyzi be az 

anyakönyvbe. Az elektronikus anyakönyvbe 287 anyakönyvi esemény került rögzítésre. 

 

Az anyakönyvi igazgatás területén az ügyfél meghatározott adatok tekintetében anyakönyvi 

kivonatot kérhet. Az ügyfélnek, ennek szükségességét nem kell igazolnia, célját azonban 

mégis meg kell jelölni. 2017-től az anyakönyvi kivonatok illetékmentesen adhatóak ki az 

ügyfél számára. 

 

Amennyiben a szükséges anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezése, az esetben az anyakönyvi 

okirat kiállítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy hivatásos konzuli 

tisztségviselőnél elő lehet terjeszteni. Szükséges az elveszett okiratokat pótolni, gyermek 

születése esetén a szülők házassági anyakönyvi kivonata nem lehet egy évnél régebbi, 

haláleset anyakönyvezéséhez a hozzátartozóknak be kell mutatni a születési, házassági 

anyakönyvi kivonatot. Sajnos ez gyakran nem áll rendelkezésre, így ezek pótlása folyamatos 

– az ügyfelek részére. Ebben az évben 126 anyakönyvi kivonat kiállítása történt meg az 

ügyfelek részére kérelemre, illetve hivatalos hatóság megkeresésére. 

 

Névváltoztatási, névviselés ügyek intézése: A születési név megváltoztatását a közigazgatási 

és igazságügyi miniszter engedélyezheti. A kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél elő lehet 

terjeszteni. Az eljárás illetékköteles. Születési névváltoztatási kérelmet az idei évben 4 

alkalommal nyújtottak be hivatalunkban. 



 

A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy 

bármely hivatásos konzuli tisztségviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. Az eljárás 

ugyancsak illetékköteles. Az évben 11 db házassági névváltoztatási kérelem került intézésre 

hivatalunkban. 

 

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat: Nyilatkozatot bármely anyakönyvvezetőnél vagy 

gyámhatóságnál tehetnek a szülők, a gyermek születése előtt vagy után. Ha az anya nem állt 

házassági kötelékben a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig, teljes hatályú 

elismerő nyilatkozat az apaságot egymagában megállapítja. Teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozat felvételére 30 esetben került sor. Az eljárás során jegyzőkönyvet állítunk ki, 

amelynek bemutatásával történik meg az apa anyakönyvezése a szülést követően. 

 

Hazai anyakönyvezés: Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit 

(születés, házasságkötés, válás, haláleset) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A fenti 

kérelmet magyar állampolgár bármely anyakönyvvezetőnél előterjesztheti. A kérelmet az 

anyakönyvvezetőnek a kérelem benyújtásától számított öt napon belül kell megküldenie a 

hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.  

 

A magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi 

kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell – ha a 

kérelmező a személyiadat-és lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a személyiadat-és 

lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratokat. 

 

Külföldön történt anyakönyvi esemény (válás) hazai anyakönyvezése az idén 1 db történt.  

 

Állampolgársági ügyek: 2013. március 1. napjától az állampolgárság megszerzésére irányuló 

nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az 

állampolgársági bizonyítvány kiadási kérelmet már nem lehet az anyakönyvvezetőnél 

benyújtani. A kérelmet járási hivatalnál vagy kormányablaknál lehet benyújtani.  

 

Az állampolgársági eskü és fogadalom letételének szabályai nem változtak. Az eljárás a 

polgármesternél történő állampolgársági eskü letételétől a magyar személyazonosító 

igazolvány és lakcímkártya átadásáig tart. 2018 évbe 2 esetben folytattunk eljárást. 

 

Az Izsáki Híreknek – havonta - továbbra is adatszolgáltatás végzünk a születésekről, 

házasságkötésekről, halálesetekről. KSH részére adatszolgáltatást hetente küldünk az 

anyakönyvi eseményekről. 

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek: 

 

A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével, ill. azon 

ügyfél kérelmére, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik. Az eljárás lefolytatása 

annak a közjegyzőnek az illetékessége alá tartozik, akinek működési területén az örökhagyó 

utolsó belföldi lakóhelye volt a halál bekövetkezésekor. 

 

Egy-egy eset ügyintézése megközelítőleg 1 hónapot vesz igénybe a halottvizsgálati 

bizonyítvány iktatásától a hagyatéki leltár megküldéséig az illetékes közjegyzőnek. 

 



Póthagyatéki eljárást örökös kérelmére, az örökös megbízottja útján benyújtott kérelmére 

vagy hivatalból tudomásunkra került információ alapján folytatunk le. Hagyatéki, illetőleg 

póthagyatéki eljárást 125 esetben folytattunk le.  

 

2013. január 01-jét követően a lakcímjelentő lapok átvételét (tulajdonosi vagy bérleti 

jogviszony igazolása mellett), majd a lakcímváltozások rögzítését az okmányiroda látta el. A 

kormányablakok felállásával a lakcímváltozások kezelésével és nyilvántartás vezetésével 

összefüggő érdemi feladatot a járási hivatal látja el. 

 

Jelenleg a jegyző feladatköre a címnyilvántartási teendőkre korlátozódik. Folyamatosan 

történik az ingatlanok kapcsolati adatainak rögzítése a Címnyilvántartó rendszerben. A 2018-

as évben 21 esetben rögzítettünk kapcsolati adatot a KCR-be. 

 

Bírósági valamint Járási hivatal Gyámügyi Osztályának megkeresésére a jegyző 

környezettanulmányt, vagyonleltárt készít. A helyszíni környezettanulmány, vagyonleltár 

elkészítéséhez Izsák Város Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálatát kérjük fel.  

 

A hatósági megkeresések tartalmát képező adatok megállapítása érdekében az ügyintéző 

meghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében. Tárgyévben 7 esetben 

készült környezettanulmány 2 esetben vagyonleltár. 

 

Az ügyfél meghatározott adatok tekintetében kérheti hatósági bizonyítvány kiállítását. A 

hatósági bizonyítvány olyan tény, állapot vagy adat igazolására lehet kiállítani, amely más 

okmánnyal, vagy okirattal nem igazolható. A hatósági bizonyítvány szükségességét nem kell 

igazolni, célját azonban mégis meg kell jelölni, hogy az eljáró hatóság az illetékfizetési 

kötelezettséget meg tudja állapítani. 

 

Tárgyévben 28 db hatósági bizonyítvány került kiadásra, ügyfél kérelmére. 

 

Egyéb közigazgatási és államigazgatási szerveknek (Nyugdíjfolyósító, Rendőrség, Nemzeti 

Adó - Vámhivatal, pénzintézetek stb.) adatszolgáltatást végzünk, ez 2018. évben 56 esetben 

történt. 
 

 

SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI FELADATOK 

 

 

A szociális ügyeket, melyek főként gyermek, és felnőtt segélyezési feladatokat jelentik a 

szociális igazgatásáról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban 

Szoc. tv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban Gyvt.) a végrehajtási rendeletek és a helyi önkormányzati rendeletek 

szabályozzák. 

  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYVK): 

 

Az RGYK-ra való jogosultság megállapításának célja annak igazolás, hogy a gyermek 

szociális helyzete alapján jogosult: - jogszabályban meghatározott - a gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményének; természetbeni támogatásnak augusztus, november hónapban); az 

ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. Az RGYK-ra való jogosultság megállapítását a 

szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes 



települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti. A jegyző a támogatásra való jogosultságot 1 év 

időtartamra állapítja meg. 

 

A jelenlegi statisztika szerint 282 fő (276 fő kiskorú és 6 nagykorú) részesül RGYK-ban, ez 

142 családot jelent. 2018-as évben 155 főszámon iktatott ügyirat volt, melyből 142 esetben  a 

kedvezmény megállapítása vagy meghosszabbítása történt, 9 esetben a kérelem elutasításra 

kerül, 4 esetben a kedvezmény megszűnt.  

 

Hátrányos helyzet (HH), halmozottan hátrányos helyzet (HHH): 

HH az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 

1. a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

2. a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátásra jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőként nyílván tartott személy. 

3. a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 

szükséges feltételek. 

 

HHH helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az előbbiekben felsorolt körülmények közül legalább 

kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő és 

tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetet a települési önkormányzat jegyzője 

állapítja meg. A megállapításra vonatkozó eljárás kérelemre indul. 

 

A kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására 

irányuló kérelemmel egyidejűleg, egy nyomtatványon nyújtható be, a lakcím szerint illetékes 

polgármesteri hivatalnál. A hátrányos halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával azonos időtartamra történik. 

 

A hátrányos halmozottan hátrányos helyzete alapján a gyermek – a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához kapcsolódó kedvezményeken túl – egyéb 

jogosultságokat is igénybe vehet 
 

2018.01.01.napjától - 2018.12.31. napjáig 113 esetben hoztunk határozatot ebből 81 esetben 

HH, 30 esetben HHH megállapítására, 2 esetben elutasításra került sor. 

 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

 

Rendkívüli települési támogatás : 



A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan vagy 

időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére alkalmanként került 

biztosításra. 2018-as évben egyszeri pénzbeli ellátásban 158 fő részesült. Közülük egy 

alkalommal 55 fő, két alkalommal 34 fő, három vagy több alkalommal 69 fő részesült. A 

kifizetett egyszeri támogatás összesen: 1.264.055.- Ft. 

 

Temetési segély: 

A támogatás annak nyújtható, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik és a 

temetési költség viselése saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 2018-as évben 2 fő 

részére került segély kifizetésre. 

 

Köztemetés: 

Azon személyek részére biztosítható, akiknek a temetési költségek megfizetése önmaga és 

közvetlen családja megélhetését veszélyezteti, nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel és a 

hagyatéki eljárás során megállapításra kerül, hogy értékesíthető vagyona az elhunytnak nem 

maradt fenn. 2018-as évben 1 alkalommal volt. 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás:  

2015. március 01. napjától a lakáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás 

(továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a 

háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

 

2018. évben lakásfenntartási támogatásra 96 darab kérelem érkezett, melyből 4 darab kérelem 

került elutasításra. A 2018.01.01.-2018.12.31. kifizetett rendszeres támogatás összesen: 

3.066.500.- Ft. 

 

A támogatás összege háztartásonként különböző, melyet befolyásol a háztartásban élők 

száma, lakásnagysága és a kérelmezővel egy háztatásban élők egy főre eső jövedelme.  

 

Ápolási célú települési támogatás: 

Az önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében:”  Ápolási célú települési támogatásra való 

jogosultság állapítható meg annak a személynek, aki  

a)18. életévét betöltött tartósan beteg és 

b)Izsákon lakcímmel rendelkező életvitelszerűen is Izsákon lakó hozzátartozója gondozását 

végzi. 

(3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatóan hat hónapnál hosszabb időtartamban 

állandó ápolást, gondozást igényel. A tartós betegség tényének a fennállását az ápolt személy 

háziorvosa igazolja.” 

 

(5) Az ápolási díjmértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb 

összegének (2018. évben 28.500 Ft) 50 százalékát. (Bruttó: 14.250 Ft melyet 10 százalék 

levonás terhel így a nettó összeg: 12.825 Ft) 

 

(8) Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó ha: 

b) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 200 százalékát. (57.000.-Ft) 

e) nappali képzés keretében folytat tanulmányokat, 

f) teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytat 

 



2018. évben 23 kérelem érkezett a hivatalhoz ebből 17 esetben került megállapításra, 3 

esetben a támogatás megszüntetésre, 3 esetben elutasítása került. 2018.01.01.-2018.12.31. 

napjáig ápolási célú települési támogatás jogcímen 2.411.350.- Ft került kifizetésre. 

 

Egészségmegőrző települési támogatás: 

Egészségmegőrző (gyógyszer kiadások viseléséhez) települési támogatásra való jogosultság 

állapítható meg annak a személynek, akinek a rendszeresen és igazoltan szedett 

gyógyszerbeszerzési célú kiadásai vagy gyógyászati segédeszközökre fordított vásárlási 

költségei: 

a)meghaladják saját jövedelmének 40 százalékát és 

b)háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 százalékát. (42.750.-Ft) 

 

A 2018-as évben 9 kérelem érkezett a hivatalhoz ebből 7 esetben került megállapításra a 

támogatás 2 esetben történt elutasítás. 2018.01.01.-2018.12.31.  210.000 Ft összegű 

támogatás került kifizetésre. 

 

Védendő fogyasztók nyilvántartása: 

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb 

anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek az energiaszolgáltatás 

tekintetében is. 

 

Ennek eleget téve került bevezetésre az ún. védendő fogyasztók intézménye a villamos 

energia, a gázszolgáltatás illetve a víziközmű-szolgáltatás tekintetében. A fogyasztó 

szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételéről 

a jegyző igazolást állít ki.  

A 2018-as évben gázszolgáltatás esetében 3, villamos energia esetében 33, míg víziközmű-

szolgáltatás esetében 7 fő részére adtam ki igazolást. 

 
 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS 

 

Az építésügyi és építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006.(XII.23.) Korm. rendeletet módosított 1.§ (9) bekezdése szerint Izsák városában 

(városban és 5000 lélekszám feletti településen) Építésügyi Szolgáltatási Pont működik, 

melynek a következő építésügyi szolgáltatásokat kell ellátnia: 

a) információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük 

elősegítése érdekében, 

b) az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és 

továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, 

digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 

támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe.(ÉTDR.)  

c) kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti 

szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása. 

d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak 

befizetésének lehetővé tétele, 

e) települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok. 

 

Mivel korábban három településen (Izsák, Fülöpszállás, Orgovány) láttuk el az építésügyi 

feladatokat, így folyamatos munkát jelent a hatósági megkeresések teljesítése, mivel az 



iratanyag Izsákon kerül tárolásra és egy-egy ügy alapján Kecskemét és Kiskőrös él az 

iratbekéréssel.    

 

Főbb kapcsolódó munkaterületek: 

- közfoglalkoztatottak munkavégzésének műszaki tartalmú dokumentálása, 

- folyamatos pályázat figyelés és azok anyagainak összeállításában való közreműködés 

(Zöld város, Városháza energetikai korszerűsítése) 

- építésügyi szakhatósági állásfoglalás kiadása (18 db), 

- hatósági bizonyítvány kiadása (14 db), 

- közútkezelői hozzájárulás (36 db), 

- településképi megfelelőség igazolása (1 db), 

- rendezetlen udvar és túlnőtt növényzet miatt felszólítás (5 db), 

- felszólítás közúti burkolat helytelen helyreállítása miatt (1db) 

 

 

PÉNZÜGYI CSOPORT 

 

A pénzügyi csoport dolgozóinak létszáma jelenleg: 6 fő.  

 

A csoport valamennyi tagja a munkaköri leírásában és a belső ellenőrzési szabályzatban 

meghatározott feladatát látja el, illetve helyettesíti a kijelölt munkatársat. A csoport munkáját 

képezi a költségvetés tervezése, elkészítése, végrehajtásra történő előkészítése, a pénzügyi 

műveletek lebonyolítása, a vagyongazdálkodási feladatok ellátása, a beszámolók elkészítése, 

a statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések 

közel egynegyede ettől a csoporttól kerül benyújtásra. 

 

ADÓCSOPORT 

 

Az adócsoport munkájáról a Képviselő-testület 2019. augusztus 27-i ülésén adok részletes 

tájékoztatást.  

 

Kereskedelmi hatósági tevékenység 

 

2018. évben illetékességi változás nem történt. Az év során 11 ügyben kellett az ügyintézőnek 

eljárnia, ezek mindegyike kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatosan vezetett 

nyilvántartásunkat érintette. 

 11 esetben bejelentési kötelezettség alá eső kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba 

vétele, 

 0 esetben működési engedély módosítása. 

 

 

Telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek 

 

2018. évben hatóságunknál eljárást e tárgykörben 15 ügyben kellett az ügyintézőnek eljárnia, 

ezek mindegyike bejelentés köteles ipari tevékenység végzésével kapcsolatos. 

 

 15 esetben bejelentési kötelezettség alá eső ipari tevékenység nyilvántartásba vétele 

 

Egyéb szálláshelyek kiadására vonatkozó eljárás 

 



A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről  

és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. 

rendelet értelmében a település önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozik az egyéb 

szálláshelyek engedélyének, megszüntetésének a kiadása. 

 

Erre vonatkozóan 2018. évben hatóságunkhoz nem érkezett be kérelem. Az egyéb 

szálláshelyről a települési önkormányzat jegyzője nyilvántartást vezet. 

 

Közfoglalkoztatás 

 

Évek óta szigorodnak a részvételi feltételek, 2016-tól a Belügyminisztérium fokozottan 

felügyeli a programokat és helyszíni ellenőrzésekre is sor kerül.  

 

Az év során 45fő foglalkoztatására kötöttünk 7db hatósági szerződést, ebből 2019. évre 

áthúzódó 1 szerződés 10 fővel. 

 

Az elnyert támogatás összege: 

- 23.735.615 

 

Az 45 fő egy keretlétszám volt, a munkavállalók személye az alkalmazási intervallumokon 

belül több alkalommal változott. 

 

Pályázatok 

 

A hivatal az alábbi pályázatok előkészítésében vett részt: 

 

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése – Fülöpszállás Balázspusztai út 

   - nyert, lezárt - 

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése – Agárdy út stabilizálása. 

   - nyert – lezárás alatt 

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (7 utca burkolatjavítása), 

   - nyert, lezárás alatt -  

- Pályázat települési önkormányzatok rendkívüli támogatására. – nyert, lezárt- 

- Esély Otthon pályázat „Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő – és életpálya tervezést segítő  

Programja, - nyert - 

- TOP-5.3.1-16. „ A helyi identitás és kohézió erősítése” –nyert- 

- Mini bölcsőde férőhelyének kialakítása. – nyert, lezárt - 

- TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 Zöldváros –nyert- 

- TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017 Egészségház kialakítása –nyert- 

- TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027 Energetikai korszerűsítés – nyert- 

- TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00012 Városháza energetikai korszerűsítése –nyert, lezárás alatt- 

 

V. 

 

Társulási lehetőségek. 

 

Izsák Város Önkormányzata az alábbi társulásokban vesz részt: 

- IZSÁK-KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás, melynek gesztora 



- „Kék-víz”Észak - Bács-Kiskun megyei Ivóvízminőség- javító Önkormányzati 

Társulás, 

- Kiskőrös Többcélú Kistérségi Társulás, 

- Duna- Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás 

 

Az Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulást 2019 decemberében lehet majd 

megszüntetni, mivel a pályázat fenntartási időszaka akkor fog majd lejárni.  

A társulásban végzett munkáról a testület folyamatosan tájékoztatást kapott, a szükséges 

döntéseket minden esetben határidőre meghozta, a gesztorságból eredő feladatokat a 

Polgármesteri Hivatal végrehajtotta.  

 

 

VI. 

 

Ellenőrzések 

 

 

I. Magyar Államkincstár: 

a) Befejeződött a 2016. október 4-én megkezdődött szabályszerűségi- pénzügyi ellenőrzés, 

utóellenőrzése az alábbi megállapításokkal: 

Ellenőrzött irányító szerv és az általa irányított költségvetési szervek megnevezése  

Ellenőrzött irányító szerv és az általa irányított 

költségvetési szervek megnevezése  

Izsák Város Önkormányzata  

Izsák Város Polgármesteri Hivatala  

Izsák Város Gyermekjóléti — és Családsegítő Szolgálat  

Gondozási Központ  

Izsák Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat  

Izsáki Általános Művelődési Központ  

 

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság a szabályszerűségi pénzügyi 

ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett Izsák Város Önkormányzata és az általa irányított 

költségvetési szervek 2016. évi könyvvezetési kötelezettségével, az Áht. 70. alcím alapján 

teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségeivel és az éves költségvetési beszámolójával 

kapcsolatban. A lefolytatott ellenőrzés megállapításait a BÁCSÁHI/366-6/2017. iktatószámú 

ellenőrzési jelentés tartalmazza. A vizsgálat célja az volt, hogy az elvégzett utóellenőrzés 

alapján megállapítást nyerjen, az ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján készített, 

1085/5/2017. ügyiratszámú intézkedési tervben foglaltakat maradéktalanul végrehajtottuk-e.   

Az utóellenőrzés során feltártakat összefoglalóan értékelve megállapításra került, hogy az 

Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a belső kontrollrendszer 

kialakítása és működtetése, a belső szabályozás megfelelő. Az intézkedési tervben foglaltak 

végrehajtása a szabályzatok elkészítése megtörtént. A kulcskontrollok működése elfogadható.  



A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vállalása során a 

gazdálkodási jogkörök és hatáskörök gyakorlása a jogszabályoknak és szabályzatoknak 

megfelelően történik.  

A könyvvezetés megfelel a jogszabályi előírásoknak, az adatszolgáltatásokban szerepeltetett 

adatok analitikával és bizonylatokkal alátámasztottak.  

A számviteli elszámolások során a nyilvántartási és könyvviteli számlákat a vonatkozó 

jogszabályok előírásai szerint alkalmazzák. 

b) A Magyar Államkincstár 2018 évben normatíva felülvizsgálatot is tartott, amelynek a záró 

jegyzőkönyvét még a mai napig nem kaptuk meg, de a normatívákkal kapcsolatban 

módosítási javaslatot és kifogást sem tett a Magyar Államkincstár így várhatóan a záró 

jegyzőkönyvben sem lesz eltérés ettől.  

 

 

II. Ellenőrzést végzett a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára is, melynek 

célja az irattár- és iratkezelés ellenőrzése volt. Határidős feladat megállapítására nem került 

sor. 

 

III. Ellenőrzést végzett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának 

Földhivatali Osztálya TAKARNET rendszer felhasználásával kapcsolatban, ahol a mind a 

nyilvántartás vezetését mind a tulajdoni lapok felhasználást ellenőrizték, és megfelelőnek 

minősítették a Hivatalban alkalmazott gyakorlatot.  

 

VII. 

 

Teljesítmény értékelés  

 

A korábbi beszámolókban rendszeresen szerepelt a Képviselő- testület által meghatározott 

teljesítménycélok értékelése. Ez a rendszer 2014. évben már átalakult, mivel a közszolgálati 

egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013.(I.21.) Korm. rendelet előírásai kerülnek e 

területen alkalmazásra.  

 

Valamennyi köztisztviselő részére konkrét teljesítmény feladatok kerültek meghatározásra, 

melyből 3-4 a munkaköréhez kapcsolódik, míg a továbbiak egyéni fejlesztési célokkal, 

kompetenciákkal vannak kapcsolatban.  

 

A dokumentálás határidőre megtörtént, a követelményekről a köztisztviselők írásos értesítést 

megkapták. 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni Önöknek a Polgármesteri Hivatal 2018. évi 

tevékenységéről. 

 



Kérem, hogy észrevételeikkel és javaslataikkal egészítsék ki és utána fogadják el a 

beszámolót. 

 

Izsák, 2019. június 12. 

 

Bak Nándor 

jegyző 

 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a 

felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mondok József polgármester 

               Bak Nándor jegyző 
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