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          B E S Z Á M O L Ó  

 

a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről 
 

 
A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal működését szabályozó megállapodás 4.3. pontja 

alapján  az érintett önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, 

engedélyezett létszámáráról, a jegyző szakmai beszámolójának elfogadásáról – a települések 

költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülések előtt – együttes testületi ülésen 

döntenek.  

E szabályozás alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a Képviselő-testületeket: 

-    Hivatal működésének személyi, tárgyi, dologi feltételeiről 

-    Hivatal ügyfélforgalmáról 

-    Képviselő-testületek, a polgármesterek, a helyi képviselők munkáját segítő tevékenységről 

- törvényességi követelmények betartásról, valamint minden olyan körülményről,          

amelyek a  Közös Önkormányzati Hivatal éves munkáját jellemezték. 

 

1.  A Hivatal működésének személyi, tárgyi, dologi feltételeiről 

 

A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Ebergőc, Nagylózs, Pinnye, 

Röjtökmuzsaj és Sopronkövesd községek illetékességi területén 2013. január 1. 

napjától működik. A 2014. évről szeretnék számadást készíteni. 

  

A Közös Hivatal dolgozói létszáma a törvényben meghatározott „képlet” alapján 

került meghatározásra: 9 főállású tisztviselő és 1 részfoglalkozású tisztviselővel láttuk 

el feladatainkat és erre a létszámra kaptunk állami támogatást. 2014 szeptemberében 1 

fő gazdálkodási ügyintéző felvételére került sor, a pénzügyi terület kirendeltségek 

szerinti szétszabdaltsága és a megnövekedett, határidővel teli gazdálkodási feladatok 

ellátása miatt. Ugyanakkor a munkavégzési folyamatban résztvevő kollegák száma 

nem változott, mivel egy dolgozónk keresőképtelenné vált. E tény miatt sem érezhető 

a leterheltség csökkenése a pénzügyi területen. 

A hivatali dolgozóink száma a feladatok ellátásához néha kevésnek bizonyul. 

Érezhető, hogy a dolgozók leterheltek, egymás helyettesítését nem tudjuk megoldani, 

illetve a 2014. évről szabadságok is maradtak, amelyeket a dolgozók nem tudtak 

kivenni. Előfordult – különösen Pinnyén – hogy a kirendeltség hivatala zárva volt, 

mivel nem tudtuk a helyettesítést folyamatosan megoldani. Kevés idő marad az 

ellenőrzésre, kontrollra, konzultációra. Ennek ellenére igyekeztünk, hogy feladatainkat 

határidőre, a tőlünk elvárható körültekintéssel és precizitással végezzük el. Vannak 

olyan területek, amelyekre nagyobb odafigyelés kellene, átfogó reformra lenne 

szükség, de ezek csak lassan mennek, évente 2-3 terület újragondolására van 



 

 

kapacitásunk. Ilyen volt a beszámolás időszakákban a temető-nyilvántartás és a belső 

ellenőrzés területe. Megkezdődött a vagyon-nyilvántartás egységesítése, amelynek 

kapcsán új, internetes alapú programot vezettünk be. Folyamatban van az eb-

nyilvántartás kialakítása. 

 

Kivétel nélkül, mindegyik településen egyidejűleg, több pályázat megvalósítása, 

elszámolása is folyt, amelyek a hivatali munka mellett még nem kis feladatot rónak a 

dolgozókra. Az idei évben már a projekt-menedzseri feladatokra minden településen 

külső szakemberi segítséget kaptunk, amely jelentős könnyebbséget jelentett. Ehhez a 

pozitív hozzáállást a települések részéről köszönjük. 

 

Mindegyik településen folyamatosan állunk az ügyfelek szolgálatára, ebből is 

következik, hogy számos olyan átgondolást, körültekintetést, fogalmazást, írásbeli 

beszámolót, számolást igénylő feladat van, amelynek megoldása csak a hivatali 

munkaidőn túl, csendes, nyugodt körülmények között oldható meg. Fontosnak tartjuk, 

hogy valamennyi olyan pénzügyi lehetőséget megragadjunk, amely a települések 

anyagi pozícióját javítja. Így a Magyar Államkincstárhoz benyújtott pályázatokat is 

készítettünk, de azok elég csekély számban voltak az idén sikeresek. Több mint 10 

pályázatot készítettünk, amelyből csak a fele nyert. 

 

Hivatali helyiségeink ideális helyen és körülmények között működnek. Elmondható, 

hogy a tárgyi feltételek mindenhol megfelelőek és informatikai fejlesztések 

tekintetében is jelentős előrelépések történtek az elmúlt években, amelyek szintén a 

munkavégzésünket hivatottak segíteni, gyorsítani. 

 

A továbbképzés, mint kötelezettség jelenik meg a hivatal életében. A mérlegképes 

könyvelőknek évi 4 alkalommal kötelező a továbbképzés, amelynek témája az aktuális 

változások. A tavalyi évben minden tisztviselő továbbképzési kötelezettségének eleget 

tett. Erre már központi elektronikus on-line felület működik, amelyen a továbbképzést 

záró tesztírás is történik. 2014-től új, kreditpontos továbbképzési rendszer került 

bevezetésre, amelyért fizetünk is kell. Dolgozónként közel 30 e Ft-os költséget kell 

befizetni e célra. Március közepéig készítjük el a 2015. évi továbbképzési terveket. 

 

Változás történt a teljesítményértékelés rendszerében is. Szintén központi felületen 

kell minden dolgozó esetében elektronikusan elvégezni féléves gyakorisággal a 

teljesítménycélok megállapítását, majd értékelését, minősítését. 

 

2014-től folyamatos feladat még a közadat-keresőhöz való csatlakozás, amely szintén 

elektronikus felület az Önkormányzatok meghatározott adatainak rendszeres 

megjelenítése egy központi rendszerben, valamint a saját honlapon. A megújult 

sopronkövesdi honlap még tesztelés alatt áll, de a törekvés itt is hasonló, mint a többi 

településen: saját dolgozókkal látjuk el a honlapunk adattartalmának frissítését, ehhez 

külső segítséget nem veszünk igénybe.  

 

A Hivatal SZMSZ-e szerint kialakított ügyfélfogadási rendet tartottuk a múlt év során 

az aljegyzői, illetve a jegyzői fogadóóra tekintetében. 2015-től, Ebergőc községben 

történt személyi változás miatt, módosítani szeretnénk. (A beszámoló mellékletét 

képezi az ügyfélfogadási rend aktuális tervezete.)  Így mind az aljegyzőnek, mind a 

jegyzőnek minden településsel, kirendeltségen dolgozókkal élő kapcsolata van. 

 

 



 

 

A dologi kiadások tekintetében is az előirányzat szem előtt tartása,  valamint megfon-

tolt takarékosság vezérli működésünket. Igyekszünk az ügyfelek és munkáltatóink 

elvárásainak megfelelve, feladatainkat gyors, pontos, határidőre történő 

munkavégzéssel teljesíteni. Sajnos egyre többször fordul elő, hogy feladatinkkal csak 

a határidő legvégére sikerül végezni, arra tudjuk teljesíteni, amely azért gond, mert a 

kapkodással, határidő-kényszerrel több hibát, hiányosságot vétünk. Igyekszünk ezt 

kiküszöbölni, de erre a jelenlegi létszám mellett túl sok esélyünk nincs. 

 

 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél- és ügyiratforgalmáról 
 

2014-ban a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 3.470 ügyet iktattunk 

főszámon, amelyekhez még 7.426 alszám kapcsolódott. A kettő összege adja a 2014. 

évi ügyiratforgalmunkat. 

 A jegyzői hatáskörben kiadott határozatok ellen fellebbezés nem volt az év folyamán. 

Adótartozás miatti végrehajtási ügyet a bírósági végrehajtó előtt több esetben is 

folytattunk, illetve éltünk letiltás és végrehajtási jog bejegyzési lehetőségünkkel. Ezen 

eszközök miatt is sikerült kintlévőségeinkből behajtani, a hátralék állomány csökkent. 

Természetesen vannak olyan esetek, ahol nem sikerült eredményt elérni, annak 

ellenére sem, hogy a felszámolási eljárás megindítása is kilátásba került. 

 

A hatósági ügyek szinte teljes skálája megjelent Hivatalunknál. A 2013-tól a járáshoz 

átkerült hatáskörök esetében is segítséget nyújtunk továbbra is az ügyfeleknek, az 

ügysegéddel együttműködünk. Eddig Sopronkövesd, Nagylózs és Röjtökmuzsaj 

községben volt ügysegédi ügyfélfogadás, amely 2015 márciusától, havi egyszeri 

rendszerességgel Pinnye és Ebergőc tekintetében is ki fog bővülni. 

 

 A Hivatalok nyitvatartási idő alatt az ügyfelek előtt is nyitva állnak: 

 

 Hétfőtől csütörtökig    7.30 - 12.00  12.30 - 16.00 

 Pénteken    7.30 - 13.00 

 

Igyekszünk minden ügyfél, hozzánk forduló szervezet számára a szükséges 

tájékoztatást megadni, problémáját mihamarabb elintézni, megoldani vagy ahhoz 

segítséget nyújtani. 

 

3. A Képviselő-testület és a polgármesterek, képviselők munkáját segítő tevékeny- 

 ségről 
 

A Képviselő-testületi ülések előkészítése, a hozott döntések közlése a Hivatal feladata, 

melyet igyekszünk mindig a megjelölt határidőn belül megtenni. Az ülésekről készült 

jegyzőkönyvek hozzáférhetők, az ülést követő 15 napon belül elkészülnek. A 

rendeleteink elérhetők a közadat-keresőn és a helyi honlapokon is megjelennek a 

Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei, rendeletei. 2014 folyamán a Nemzeti 

Jogszabálytár elektronikus felületén valamennyi Képviselő-testületi döntés 

megjelenik, a törvényességi ellenőrzést gyakorló szervvel a kapcsolattartás is ezen a 

fórumon történik. A felületet Nagylózs tekintetében az aljegyző, a többi település 

esetében pedig a jegyző kezeli. 

A lakosságot továbbá több településen is működő, helyi kiadvány hasábjain is 

tájékoztatjuk az önkormányzati működésről. A lakosság tájékoztatására a 

hirdetőtáblákat is igyekszünk naprakész állapotban tartani. 



 

 

A Képviselő-testületek működéséről kimutatás 2014. évben 

 

Település Képviselő-testületi 

ülések száma 

Hozott 

határozatok 

száma 

Hozott rendeletek 

száma 

Ebergőc 10 47 8 

Nagylózs  17 119 13 

Pinnye 11 58 9 

Röjtökmuzsaj 13 77 9 

Sopronkövesd 20 184 12 

 

 

 A polgármestereket az ügyintézés menetéről, aktuális, fő feladatainkról napi 

 gyakorisággal tájékoztatjuk. 

 

 Az Önkormányzatot érintő, döntést váró ügyeket, pályázatainkat a  képviselők is   

ismerik. Kérésük, bejelentésük esetén segítünk, utánanézünk, továbbítjuk a problémát, 

szükség esetén eljárást kezdeményezünk. Jellemző az őszinte kapcsolat és az egymás 

munkájának segítése. Meglátásunk szerint a kapcsolattartás is javult az elektronikus 

levelezéssel, több információ jut el a Képviselő-testület tagjaihoz is. 

 

 

4. A törvényességi  követelmények betartása 
 

 Szeretnénk munkánkat úgy végezni, hogy a jogszabályi előírásokat ne szegjük 

 meg, azokat betartsuk. 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzésével 

folyamatos a kapcsolattartás, segítőkészek, szükség esetén konzultációs lehetőségeket 

most is biztosítanak számunkra, amellyel élni is szoktunk. Önkormányzataink 

törvényességi észrevételt a 2014. évben nem kaptak. 

 

A belső ellenőrzés 2014-ben először, nem a kistérség útján történt. A 2014. évben 

tényleg az érdemi munka került górcső alá, a revizorok segítették munkákat, valós 

válaszokat kaptunk a felvetett problémákra, de erről a Képviselő-testületeket is 

tájékoztattuk. 

Több ellenőrzés is volt hivatalainknál: szociális és gyámügyi ellátások, normatívák 

igénybe vétele, lakásfenntartási támogatás folyósítása, katasztrófavédelmi jellegű 

kontrollok. Pályázati támogatások kifizetését megelőző, közreműködő hatósági 

ellenőrzésekről nem is szólok külön, mert abból minden településre jutott, jobb, 

keserűbb szájízzel egyaránt. Egyébként örvendetes, hogy jelentős hiányosságok nem 

került megállapításra és felelősségre vonás sem történt. 

  

A Hivatal működésének beszámolójában természetesen minden ügyet felsorolni nem 

lehet. A szükséges, leginkább pénzügyi területet érintő beszámolók, jelentések a 

Magyar Államkincstár felé is mindig határidőre elkészülnek. Ez a teher is évről-évre 

nő. A teljesített adatszolgáltatást napokon belül újabb követi, programjaink nagyon 

rosszul vagy egyáltalán nem működnek és sajnos ez már úgy tűnik, nem fog változni. 

 

 

 



 

 

Az Önkormányzatok feladatai évről - évre szaporodnak, változnak, de a Testületek a 

hivatalban folyó ügyintézésről itt, illetve nagyobb részt az ügyfelektől kaphatnak 

visszajelzést. 

A testületi ülésen pénzügyi, gazdálkodási helyzetünkről írásos összegzést készítünk, a 

két ülés között történtek ismertetése pedig jó alkalom annak az elmondására, hogy mi 

történt településeinken. 

 

A közmeghallgatások alkalmával az a célunk, hogy a lakosságot átfogóan 

tájékoztatassuk sikereinkről és nehézségeinkről egyaránt, ennek a polgármesterek 

évente lelkiismeretesen és átfogóan eleget is tesznek valamennyi településen. 

  

A jövőben is számítunk valamennyi település segítő hozzáállására, véleményére, 

javaslatára, de türelmére is, s minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy 

feladatainkat határidőre, legjobb tudásunk szerint teljesítsük. 

 

 

Sopronkövesd, 2015. február 13. 

 

 

 

        Fücsökné Torma Lívia 

          jegyző 


