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II. Beszámoló a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal munkájáról 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Újrónafő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, valamint Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján – tekintettel a (7) bekezdésben foglaltakra - 2013. március 

1-jei hatállyal, határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre 

(Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, továbbiakban KÖH). 

 

Az átalakuló jogszabályi környezetre tekintettel döntött úgy az Újrónafői és a Várbalogi 

Képviselő-testület, hogy közös hivatal kialakítását kezdeményezik Jánossomorja város 

önkormányzatával. Az Mötv. 85. § (7) bekezdése szerint a város, illetve a kétezer fő 

lakosságszámot meghaladó települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a 

közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt vele 

határos település kezdeményezi. A közös hivatalokat első alkalommal 2013. január 1-jétől 

számított 60 napon belül lehetett és kellett megalakítani.  

 

A három település közötti megállapodás rögzíti, hogy a jegyző a KÖH székhelyén, a 

kirendeltség-vezető a két kirendeltségen köteles beszámolni a Képviselő-testületének a KÖH 

munkájáról.  

 

Személyi feltételek: 

 

A KÖH székhelyén jelenleg 17 fő köztisztviselő dolgozik – ebből egy fő tartós távolléten van. 

Az állam által finanszírozott maximális dolgozó létszám 23,71 fő – mely a kirendeltségeken 

dolgozók létszámát is tartalmazza. A munkatársak közül 3 fő rendelkezik diplomával, a 

többieknek középfokú végzettségük van, közülük 3 fő mérlegképes könyvelői végzettséggel 

is rendelkezik. Minden dolgozó rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges szakképesítéssel.  

A KÖH Kirendeltségén 6 fő dolgozik állandó jelleggel. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

A mindennapi munkavégzést segítő tárgyi feltételek vonatkozásában megfelelőnek 

tekinthetők a rendelkezésre álló lehetőségek, a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges 

tárgyi feltételek adottak valamennyi szervezeti egység számára. 

 

 

2016. január 1-jétől – 2016. november 1-jéig terjedő időszak ügyiratforgalmi adatai: 

 

2016. évben 2016. november 1-jéig főszámra 6112, alszámra 6417 ügyiratot iktattunk. A 

főszámos iktatás döntő többsége adóigazgatási, szociális és önkormányzati igazgatási 

ügyiratokból állt. A döntések száma is fentiek függvényében pénzügyi (adóigazgatás) illetve 

önkormányzati szociális igazgatás tárgykörben született. 
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III. A KÖH működésének és szervezeti egységeinek 

bemutatása 

III./1. A KÖH jánossomorjai székhelyén végzett 

tevékenységek 

 

III/1. Általános igazgatás  

 
A) A szociális ügyintézéshez kapcsolódó tevékenységről: 

 
A szociális biztonság megteremtéséhez szükséges feltételekről az állam a központi szerveken 

és az önkormányzatokon keresztül gondoskodik, ez azonban nem jelenti azt, hogy az 

állampolgárok ne lennének felelősek megélhetési gondjaik, kiszolgáltatott helyzetük 

rendezéséért. Az egyének, családok és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a 

szociális biztonság megteremtése céljából. A feladat tehát kettős: úgy csökkenteni, 

kompenzálni a szociálisan leszakadók hátrányait, hogy mindezt az adott időszak anyagi 

lehetőségeinek keretein belül kell megvalósítani. 

 

 

Az ügyfél kérelmére indult ügyekben az eljárás megindítása és lefolytatása a hivatalból induló 

eljárásokhoz hasonló, de az ügyfélnek lehetősége van az eljárás megszüntetésére. Az egyéb 

feladatok csoportjába tartozik a folyamatos kapcsolattartás és információcsere a 

Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálattal, az iskolákkal, óvodákkal, a karitatív 

szervezetekkel, illetve a jelzőrendszer többi tagjával. A településen évek óta rendszeresen 

találkoznak a jelzőrendszer tagjai, információkat és tapasztalatokat cserélnek, esettanulmányt 

mutatnak be, közösen keresnek megoldásokat a családoknál felmerülő problémákra. 

Természetesen ezeken a találkozókon a KÖH munkatársának rendszeres részvétele biztosított. 

Minden év elején adott költségvetési keretösszeg áll rendelkezésre szociális támogatásra 

(2016-ban 9 M Ft), ezt a keretet lehet felhasználni az év folyamán támogatások nyújtására.  

 

A mindennapi gyakorlatban előforduló ügyek három nagy csoportra oszthatók:  

 

1. Önkormányzati szociális ügyek: 

- rendkívüli települési támogatás 

- rendeletek, határozatok, 

- bizottsági munka előkészítése, 

 

2. Államigazgatási ügyek: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- hátrányos helyzet megállapítása, szünidei étkeztetés 

 

3. Egyéb ügyek: 

- más szervekkel kapcsolatos ügyek intézése (pl.: MEP, EON) 

- nem hatósági feladatok:       - nyilvántartások vezetése, 

- Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése, 

  végrehajtása. 
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Amennyiben az ügy érdemi eldöntéséhez a beérkezett iratokban elegendő információ áll 

rendelkezésre, abban az esetben megtörténik a döntése előkészítése, ha nem elegendő az 

információ, akkor kiegészítés kérhető illetve környezettanulmány készítésére kerül sor.  

Egyes szociális rászorultságon alapuló támogatások odaítélése a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik, ezeket a hatásköröket azonban a testület átruházta bizottságaira 

(rendkívüli települési támogatás), illetve a polgármesterre (rendkívüli települési támogatás  

azonnali esetben, köztemetés).  

2016. november 1-jén a segélyekre jogosultak létszámadatai a következők: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  36 család 

A szociális feladat és hatáskörök ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezet az éves költségvetési 

rendeletben kerül megállapításra, a támogatások kifizetéséről a döntések meghozatala után a 

KÖH gondoskodik. 

 

Önkormányzatunk kezdetektől fogva csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Erre a fajta támogatásra a szociálisan rászorult 

felsőoktatási hallgatók, illetve leendő főiskolások, egyetemisták pályázhatnak. Általában 

évente kb. 40 pályázatot bírált el a T. Testület. 2012-től a Bursa Hungarica pályázat annyiban 

változott, hogy kizárólag elektronikus úton, az Eper-Bursa rendszeren való regisztrálással 

lehet pályázni. 2016-ben „A” típusúra 29, „B”- típusúra 1 fő pályázott. 

Jánossomorja Város Önkormányzata és a KÖH 2016. évi költségvetése a következő 

támogatásokra fordítható előirányzatokat tartalmazta: 

 

(Ezer forintban megadva) 

 

Segély típusa Előirányzat  Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

Bursa H. szociális ösztöndíjpályázat 2000 2000 1660 

Rendkívüli települési támogatás 7000 7000 3977 

 

 

 

B) A műszaki ügyekhez kapcsolódó tevékenységről 

Jánossomorja Város Önkormányzatának építésügyi hatósága 2013. január 1-vel megszűnt. 

 

A műszaki ügyintézői feladatok ellátása 2015. október 1-jétől kettévált: részben a KÖH 

részben a Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet (engedélyezésre előkészíti a 

közterület-használatát engedélyező döntést, a beruházási, felújítási, karbantartási munkálatok 

kapcsolatban benyújtott számlákat leigazolja, döntésre előkészíti az önkormányzat 

hatáskörébe tartozó közútkezelői hozzájárulási nyilatkozatokat,jóváhagyás előtt véleményezi 

az illetékességi területén a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket stb.) 

dolgozói között oszlanak meg a feladatok, melyet a szervezeti és működési szabályzatok és a 

munkaköri leírások tartalmaznak. 

A KÖH-nél jogszabály alapján szakhatóságként jár el a jegyző a hatáskörébe tartozó 

ügyekben. Ezeket a feladatokat jelenleg a titkársági ügyintéző látja el. 

Szükséges lenne egy műszaki végzettséggel rendelkező szakképzett munkaerő erre a 

feladatra. 

 

 

 



 6 

Munkavédelmi feladatok 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatainál, valamint a fenntartásukban lévő intézményeknél 

Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott látja el a munka- és tűzvédelmi 

feladatokat. 

 

Tűz- és munkavédelmi oktatásban minden évben részesülnek az intézmények dolgozói. 

Az oktatás keretén belül a dolgozók megismerik a munkavédelmi, balesetvédelmi és 

tűzvédelmi előírásokat, a biztonságos működéshez és működtetéshez szükséges tűzvédelmi 

berendezések használatát. 

C) Egyéb igazgatási ügyek 

Munkaviszonnyal összefüggő ügyek 

A székhelytelepülésen 1 fő köztisztviselő (osztott munkakörben) feladatai közé tartozik a 

KÖH köztisztviselői személyi anyagának kezelése, karbantartása, kinevezés készítése, 

személyi adatok felvétele, átsorolás, bérváltozások, munkaviszony megszűntetések. Emellett 

ellátja az Önkormányzat intézményeiben dolgozók munkaviszony és bérváltozásaival 

kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket. A feladattal megbízott munkatárs ügyel a 

személyi anyagok biztonságos tárolására és tartalmuk titkosságára, kezeli továbbá az 

önkormányzathoz tartozó intézmények vezetőinek személyi anyagát is.  

 

Az aktuális havi, illetve személyi anyagokban történő változásokról a Magyar Államkincstár 

felé jelentést küld. Figyelemmel kíséri, valamint alkalmazza az internetes adatkommunikációs 

rendszeren keresztül közölt változtatásokat és programfrissítéseket. Adatot szolgáltat a 

különféle kimutatásokhoz. Igény szerint munkáltatói igazolást állít ki a munkavállalók 

részére. 

Jánossomorja Város Önkormányzata a közfoglalkoztatási program keretében folyamatosan 

alkalmaz közfoglalkoztatott munkavállalókat segítve a településeken élő munkanélküliek 

elhelyezkedési gondjainak megoldását. Ennek érdekében az ügyintéző elvégzi a pályázatok 

elnyeréséhez szükséges nyomtatványok kitöltését. Az alkalmazott személyek, személyi 

adatainak felvételét, elkészíti a szerződéseket, majd a megszűnéssel kapcsolatos iratok 

kiállítását.  

Havonta jelentést készít a pályázatot kiíró intézmény felé. 

 

Választásokkal összefüggő feladatok 

A névjegyzék és címjegyzék ellenőrzését, folyamatos aktualizálását, a választási bizottsági 

tagok szerződéseinek elkészítését, a kapcsolattartást, szervezést, a választás előkészítését, a 

választással kapcsolatos egyéb plusz feladatokat két fő köztisztviselő látta el. Ők 2016-ban 

országos népszavazás lebonyolításában és egyikük ezen felül egy időközi polgármester 

választásban vett részt. 

 

 

Népesség-nyilvántartással összefüggő feladatok 

 

A helyi népesség-nyilvántartási rendszer aktualizálása, frissítése, lakcímváltozással 

kapcsolatos ügyintézés, ill. döntés-előkészítés, kimutatások készítése a létszámadatokról az 

önkormányzat, valamint a KÖH felé. Ezeket a feladatokat osztott munkakörben egy fő 

köztisztviselő látja el. 



 7 

 

Hagyatéki eljárással összefüggő feladatok 

 

A hagyatéki eljárás kérelemre, vagy hivatalból indul. A haláleset anyakönyvezése után az 

anyakönyvvezető a halott vizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányát postai úton vagy helyi 

anyakönyvezés esetén személyesen, iktatásra beküldi, beadja. Az illetékesség megállapítása 

után az ügyintéző előkészíti a leltár felvételét. Írásban, vagy telefonon megkeresi a hagyatéki 

példányon feltüntetett hozzátartozót a hagyatéki leltár felvételére, időpont(ok) megadásával.  

 

A hagyatéki leltár felvétele formanyomtatványon történik az ingó-ingatlan hagyatékról, 

kitöltése az ügyintéző feladata. A kitöltött és mellékletekkel ellátott hagyatéki leltár egy 

példánya az illetékes közjegyzőhöz kerül továbbításra. Amennyiben a hozzátartozó úgy 

nyilatkozik, hogy elhunyt után sem ingó, sem ingatlan vagyon nem maradt, úgy az erre 

rendszeresített nyomtatvány kitöltése után az ügyirat az irattárba kerül. Póthagyatéki leltár 

felvétele általában ügyfél kérelmére indul és hagyatéki leltár felvételével zárul. 

 

2015. évben 117 ügyirat került iktatásra, 2016 novemberéig ez a szám 103.  

 

Kereskedelmi igazgatással összefüggő ügyek 

 

A kereskedőnek, amennyiben kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, a tevékenységét be 

kell jelenteni, vagy működési engedélyt kell kérnie. 

Mindkét eljárás személyes megbeszéléskor a formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges 

mellékletek csatolásával indul. Az előírt okiratok, hatósági, szakhatósági hozzájárulások, 

engedélyek megléte, beszerzése esetén kiadásra kerül a működési engedély, illetve igazolás a 

tevékenység megkezdésének bejelentéséről. 

Csaknem minden ügytípusban elegendő a bejelentés megtétele. Kizárólag néhány, kiemelt 

ügyben kerül sor működési engedélyeztetési eljárás lefolytatására. 

A működési engedély, illetve igazolás adataiban bekövetkezett változást kötelező bejelenteni 

a kereskedőnek az adatváltozásnak megfelelő eljárás lefolytatása érdekében. Ha ellenőrzés 

során megállapítást nyer, hogy az üzlet, vagy az üzletben kereskedelmi tevékenységet 

folytatók a jogszabályokban foglalt előírásoknak nem felelnek meg, azokat nem tartják be, az 

észlelt hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra ideiglenes bezárását elrendelő 

határozattal bezárásra kerül az üzlet. Határozattal kerül visszavonásra a működési engedély, 

pl: ha a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn. Határozattal azonnali 

bezárásra kerül az üzlet, ha az üzletre a kereskedő működési engedéllyel, igazolással nem 

rendelkezik. A működést kezdő, megszűnt és üzletkört módosított üzletekről nyilvántartást 

kell vezetni és fél évente statisztikai jelentést kell készíteni a KSH felé. 2016. március 1. 

napjával állt fel az országos kereskedelmi nyilvántartás. A nyilvántartásba az üzlettel 

kapcsolatos minden változást haladéktalanul be kell jegyezni.  

 

 2015. év 2016. év november 

bejelentésköteles 

tevékenység  

16 15 

működési engedély köteles 

tevékenység 

3 5 

megszűnt 6 14 
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Szálláshely szolgáltatással, magánszálláshelyekkel kapcsolatos ügyek 

Szálláshely szolgáltatási tevékenységet Jánossomorján 3 kereskedő folytat. 

 

A vendégforgalom 2015. évben:  

- a vendégek száma 395 fő volt, melyből belföldi 393 külföldi 2 fő. 

 

Vadkár ügyek 

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

utalja a jegyző hatáskörébe az egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás 

lefolytatását.  

A vadkár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől számított harminc napon belül kell 

közölni a kárért felelős személlyel. Ha a károsult és a kárért felelős személy között 

jogszabályban meghatározott határidőn belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a 

kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőtől kérheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló 

eljárás lefolytatását.  

Az eljárás során a jegyző szakértőt rendel ki. A jegyző a szakértő vadkárbecslési 

jegyzőkönyvében foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár 

megtérítésére vonatkozóan. Ennek során tárgyalást tart, amennyiben a felek között egyezség 

jön létre, határozatba foglalja azt. Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy azt nem 

hagyhatja jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti. 2016. évben két eljárás folytattunk le, 

mindkét esetben született egyezség. 

 

Birtokvédelmi ügyek 

A jegyzője részére birtokvédelmi hatáskört a 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet állapít meg. 

 

Az eljárás kizárólag kérelemre indul eljárási illeték lerovásával és a jogszabályban 

meghatározott tartalmi elemekkel ellátott kérelem benyújtásával. A birtokvédelmi eljárások 

legnagyobb részében szakértő kerül kirendelésre, amelynek költségét a kérelmező az 

eljárásban köteles letétbe helyezni. 

 

A birtokvédelmi eljárások száma csekély településünkön, 2015-ben összesen 5 kérelem 

érkezett, 2 eljárást folytattunk le (egy ügyfél visszavonta kérelmét, kettőt érdemi vizsgálat 

nélkül elutasítottunk). 2016-ban birtokvédelem iránti kérelem eddig nem érkezett. 

 

Anyakönyvi ügyintézés  

Jelenleg 1 anyakönyvezető látja el az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

Az anyakönyvvezető vezeti a születési, házassági és a halotti anyakönyvet, intézi az 

anyakönyvi igazgatással kapcsolatos ügyeket. 

 

A születési és a halotti anyakönyvbe bejelentésre, orvosi bizonyítvány alapján kerül 

bejegyzés, míg a házasságkötés előzetes bejelentésre -30 napos várakozási idő után - az 

esemény idején kerül bejegyzésre a házassági anyakönyvbe. 

 

A jegyző a házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben felmentést 

adhat. Ilyen felmentés kiadására 2016-ban nem került sor. 

 

2014. július l-től került bevezetésre az elektronikus anyakönyv- EAK-, amely, elsősorban a 

kidolgozatlan program miatt a mai napig problémát okoz. 
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2015. évben 15 névmódosítás volt, 2016.november l5-ig: 14 db. 

2015. évben 2 állampolgársági esküt tettek le, 2016 november 15-ig: 2 db 

Helyben történt születést nem anyakönyveztünk. 

2015 évben 31 pár kötött házasságot, 2016. november l5-ig 20 pár. 

Haláleset miatt 2015 évben 18 főt, 2016. november 15-ig 23 fő anyakönyveztünk. 

Névadó: 2015-ban 4 esemény volt, 2016. november 15-ig 4 babának volt névadója. 

 

 

 

D) Egyéb az igazgatási feladatokhoz szorosan nem kötődő ügyek 

 
Pályázatok 

 

 

 

A 2016. évben benyújtott/megvalósított pályázatok:  

 

 

  
    Pályázat megnevezése Kiíró szervezet Pályázott összeg Megvalósulás 

 

      

TOP-3.1.1-15-GM1 

Belterületi kerékpárút építése c. pályázat   348.000.000.-Ft nem  

 Széchenyi 2020   

 TOP 1.4.1-15-GM1       

A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével c. kiírás keretében a Kék 

Bagoly Bölcsőde és az Aranykapu Óvoda 

fejlesztése 

 Széchenyi 2020 47.309.574.-Ft  nem 

      

       

TOP 2.1.2-15 GM1 

Zöld Város” kialakítása keretében a 

Millenniumi Park megújítása Széchenyi 2020 68.431.171.-Ft nem 

TOP 3.2.1-15-GM1 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

épületének és a Körzeti Általános Iskola 

épületének energetikai korszerűsítése Széchenyi 2020 259.383.664.-Ft nem 

„Segítő Kötelék” Jánossomorja Város 

Önkormányzatának pályázata 

a KKETTKK – 56P – 04 jelű „Sinkovits 

Imre” pályázati kiírásra 

a Közép- és 

Kelet-európai 

Történelem és 

Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

4.847.000.-Ft folyamatban 

Jánossomorja részvétele a Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban 

NFM 

BMSK  

Beruházási, 

Műszaki 

Fejlesztési, 

’D típusú kültéri 

sportpark’ 

megvalósítása a 

pályázati kiíró  

által 

nem 
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Sportüzemeltetési 

és Közbeszerzési 

ZRt. 

Jánossomorja 2016. évi Európai Mobilitási 

Hét illetve Autómentes Nap rendezvényen 

való részvétele 

NFM Nemzeti 

Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet 

Kft. 

266.550.-Ft 
igen 

(elszámolva) 

„euHope – how can we make a vision of 

hope of Europe’s future” c. pályázat 

Európa a polgárokért program 2.1 

Testvértelepülési találkozók alprogram 

EACEA 

Education, 

Audiovisual and 

Culture Executive 

Agency 

18.000 € nem 

    

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek 

A katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat a 2011. évi CXXVIII. törvény szabályozza. 

A törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint más 

vészhelyzet életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető hatásai elleni 

védekezést, a lakosság oltalmazása érdekében a védekezésre való felkészítést. A polgári 

védelem megszervezése és irányítása államigazgatási feladat, amelyet az államigazgatási, az 

önkormányzati szervek és a hivatásos polgári védelmi szervek a törvényben foglalt 

feladatkörükben látnak el. A törvényben meghatározott polgári védelmi feladatok 

végrehajtásában, jogszabályban foglalt alapvető feladataik ellátása mellett közreműködőként 

vesznek részt a fegyveres erők és - a hivatásos polgári védelmi szervek kivételével - a 

rendvédelmi szervek. A polgári védelmi feladatok megvalósítása érdekében az állampolgárt 

és a polgári szervet az e törvényben szabályozott polgári védelmi kötelezettség és vagyoni 

szolgáltatási kötelezettség terheli. 

Az új törvénynek köszönhetően a településen biztosítani kell egy közbiztonsági referenst, 

amely kapcsolatot teremt az önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság között. 2012. évtől kezdődően a közbiztonsági referensek 

segítik az Igazgatóság munkáját és folyamatos tájékoztatást nyújtanak a felkészülés 

időszakáról. Jánossomorján ezt a feladatot 1 fő köztisztviselő látja el. 

 

 

III/1/2. Adó- és pénzügyi igazgatás 

A) A pénzügyi feladatokról és folyamatokról 

Az Adó-és pénzügyi osztály fő feladata az önkormányzatok és az általuk fenntartott 

költségvetési szervek (hivatal, óvoda és bölcsőde, művelődési ház és a nemzetiségi 

önkormányzat) pénzügyi, tervezési, beszámolási adatszolgáltatási és számviteli feladatainak, 

valamint a helyi adókkal kapcsolatos teendőinek ellátása.  

A székhelytelepülésen az Adó-és Pénzügyi Osztály személyi állománya 9 fő (6 fő pénzügyi 

ügyintéző, 2 fő adóügyi előadó, 1 fő osztályvezető). 

 

Az osztály végzi a költségvetéssel összefüggő előkészítő munka számszaki részét, az 

előirányzatok felhasználásáról féléves- és éves beszámolót. Beszámolási kötelezettséget 

teljesít a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságán keresztül, 

mérlegjelentést és pénzforgalmi információs jelentési kötelezettségünket is ők végzik. 2013. 

július hónaptól havi pénzforgalmi adatszolgáltatást is kell teljesítenünk. Ennek érdekében 

vezetik a gazdálkodással összefüggő számviteli nyilvántartásokat és figyelemmel kíséri a 

pénzforgalmi adatokat.  
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Az osztály négy (Kék Bagoly Bölcsőde, Jánossomorjai Aranykapu Óvoda, Balassi Bálint 

Művelődési Ház és Könyvtár, Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet) 

önállóan működő költségvetési szerv, valamint a Jánossomorjai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, a Jánossomorjai Aranykapu Intézményfenntartó Társulás és a Jánossomorjai 

Közös Önkormányzati Hivatal - mint önállóan működő és gazdálkodó szerv - könyvelését, 

beszámoló készítési és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségét végzi. 

Az intézmények saját bevételből, állami támogatásból és önkormányzati támogatásból 

biztosítják kiadásaik fedezetét. Az intézmények - jogszabályi előírásoknak megfelelően - 

külön bankszámlán és pénztárban bonyolítják kiadásaikat, bevételeiket, végzik a 

beszámolással kapcsolatos feladatokat. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata és intézményei számlavezető pénzintézete az OTP Bank 

Nyrt, számláit az OTP Bank Mosonmagyaróvári Kirendeltsége vezeti.  

 

A beérkezett számlák - tartalmi és műszaki ellenőrzés után - analitikus nyilvántartásba 

kerülnek, az utalás elektronikus úton történik. A készpénzes számlák a pénztári napokon 

kerülnek kifizetésre a házipénztárból ellenőrzés és engedélyezés után. A kifizetések 

szabályszerűségét a pénzügyi osztály vezetője vizsgálja. A főkönyvi könyvelés és a Kincstár 

felé történő beszámolók készítése a Magyar Államkincstár által biztosított és folyamatosan 

karbantartott programokkal történik. 

Az illetmények számfejtését a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága végzi, helyben 

csak tiszteletdíjak, megbízási díjak, jutalmak számfejtése történik. 

Havonta központi programmal jelentést készítenek a kifizetett támogatásokról. 

 

Az osztály végzi az év végi leltározással és a selejtezésekkel kapcsolatos feladatokat. 

Mérleget alátámasztó jegyzőkönyveket készít a nem leltározott eszközökről. 

 

A felsoroltakon túl az osztály analitikus nyilvántartást vezet az önkormányzatok 

forgalomképes, forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonáról, illetve éves és 

negyedéves ingatlanvagyon statisztikát készít. 

 

B) Az adóügyi folyamatokról 
Az adóügyi feladatok 

E tevékenység keretében végzik a helyi adókra, és a gépjárműadóra vonatkozó, törvényekben 

és más jogszabályokban előírtakra figyelemmel az önkormányzat által bevezetett adók - 

építményadó, magánszemély kommunális adója, iparűzési adó, – előírásával, 

nyilvántartásával, kezelésével, beszedésével, elszámolásával, adóellenőrzéssel, az adók- és 

adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével, az adózással összefüggő bejelentések, 

kérelmek, nyilatkozatok intézésével, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadásával 

kapcsolatban előírt feladatokat. 

 

Adókivetés 

Az iparűzési adó bevallások leadásának határideje minden év május 31-e, az építményadó, 

kommunális-adó bevallás leadási határideje az adókötelezettség keletkezését, változását 

követő 15 napon belül van. Gépjárműadó esetében a bevallásadási kötelezettség 2003. XII. 

31-el megszűnt. 2004. I. 1-től az adóhatóság a gépjárműadót a BM adatszolgáltatása alapján 

állapítja meg kivetéssel.  

A gépjárműadó esetében 2013. január elsejétől a beszedett gépjárműadó 60 %-a a Magyar 

Államkincstárhoz befizetendő, az adó 40 %-a marad az önkormányzatoknál. 
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A bevallások beérkezése után az előadók az adóbevallások adatait egyeztetik a számítógépes 

törzsadattári nyilvántartásban a már rendelkezésre álló adatokkal, ha eltérést tapasztalnak a 

változásokat átvezetik. Abban az esetben, ha az adóalany a nyilvántartásban nem szerepel, 

számítógépes nyilvántartásba veszik. 

 

Amennyiben az adókötelezettség a bejelentéssel, illetve a bevallással egyidejűleg keletkezik, 

akkor az adómentesség feltételeinek vizsgálatára kerül sor. A feltételek fennállása esetén az 

adózó az adófizetési kötelezettség alól mentesül. 

A tértivevény visszaérkezését követően megtörténik az ügyiratba szerelés, a határozatok 

alapján az adó összegének előírása, illetve törlése és az esedékesség időpontjának rögzítése a 

számítógépes nyilvántartásban. 

 

Adóbefizetések 

Az adófizetések feldolgozása az adóügyi előadók által történik. A postán érkező befizetési 

lapok az adócsoporthoz kerülnek, ahol a pénzintézettől naponta beérkező számlakivonatok 

(adónemenként) és a mellékleteiket képező bizonylatok ellenőrzésre kerülnek. A kivonatokról 

számlakivonat-nyilvántartás készül. A tételes pénzforgalom és a számlakivonat adatai közötti 

egyezőség megállapítása után történik a befizetések lekönyvelése az adózók egyedi számláira. 

 

Amennyiben a kivetett adóra a befizetés beérkezett, az adó lekönyvelésével lezárul a 

folyamat. A befizetési határidő eredménytelen eltelte után a hátralékkal rendelkező adózókról 

hátralékos lista készül, és megindul az adóbehajtási eljárás. 

 

Az adóbevételek az egyes években az alábbiakban szerint alakultak: 

adatok E Ft-ban 

 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 

építményadó 92.159 92.363 111.815 120.368 117.597 

iparűzési adó 458.925 448.062 454.401 542.432 593.253 

kommunális 

adó 

3.298 3.197 3.240 3.313 3.276 

 

(Az adatok ezer forintban vannak megadva.) 

 

A következő táblázat a befolyt adóbevételek adónemenkénti megoszlását mutatja: 

 

adatok E Ft-ban 

Adónem 2015.  2016. évi  

előirányzat 

2016. III. 

negyedév 

építményadó 117.597 117.000 112.984 

iparűzési adó 593.253 500.000 570.824 

magánszemélyek kommunális 

adója 

3.276 7.000 6.315 

pótlék, bírság  1.160 800 349 

gépjárműadó 22.638 (40 %) 19.000 30.832(40 %) 

 

 

Adóbehajtás 

Az adóhátralékkal rendelkezőkről készült lista alapján fizetési felhívás kerül kiküldésre, 

melyben tájékoztatást kap az adófizetésre kötelezett személy a hátralék összegéről.  

A felhívással készpénz átutalási megbízás kerül kiküldésre azoknak az adózóknak a címére, 

akik bankszámlával nem rendelkeznek. 
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A gépjárműadóval rendelkező hátralékosok egy évet meghaladó gépjárműadó tartozása 

esetében intézkedés történik a Járási Hivatal Okmányirodája felé a gépjármű forgalomból való 

kivonására. 

 

A felszólítást követően az adóhátralék rendezésének vizsgálata után, amennyiben a felhívás 

eredménytelen, a végrehajtási eljárás megindítására kerül sor. 

 

A bankszámlával rendelkező hátralékosok számlája ellen azonnali beszedési megbízást, a 

munkahellyel rendelkezők esetében munkabérre irányuló fizetési letiltás kibocsátása történik. 

Amennyiben az eddig foganatosított intézkedések nem vezettek eredményre, illetve a 

hátralékosok bankszámlával, vagy munkabérrel nem rendelkeznek, akkor az adós 

tulajdonában lévő ingatlan felkutatására kerül sor, amelyre jogosult az adóhatóság 

végrehajtási, illetve jelzálogjogot bejegyeztetni. A hatályos végrehajtási törvény alapján ingó 

dolgok végrehajtására is sor kerülhet.  

Amennyiben az adózó nem rendelkezik lefoglalható ingó-és ingatlan vagyontárggyal, 

valamint a végrehajtási eljárás nem jár eredménnyel, akkor az adótartozás alapesetben 4 év 

alatt évül el, mely 6 hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamilyen végrehajtási 

cselekményt foganatosított az adóhatóság. 

 

A meg nem fizetett adótartozás rendezésére az adózó adómérséklési, illetve fizetési könnyítés 

iránti kérelmet terjeszthet elő. Az indokok egyedi mérlegelése, a kérelemben leírtak 

alátámasztását szolgáló tények meglétének, valamint a jövedelmi- és vagyoni viszonyok, 

továbbá a gazdálkodási tevékenység eredményességének vizsgálata után sor kerül az adó 

törlésére, mérséklésére, részletfizetés engedélyezésére, illetve a kérelem elutasítására. A 

kérelem elutasítása esetén, amennyiben az adózó tartozását nem rendezi, a behajtási eljárás 

folytatódik. 

 

Amennyiben adó mérséklése, részletfizetés, fizetési halasztás engedélyezése történik, 

figyelemmel kísérjük az adózó határidőben történő befizetéseinek teljesítését a tartozás 

rendezéséig, ellenkező esetben a végrehajtási eljárás folytatódik. 

 

Adóellenőrzés 

Az adóellenőrzés az adóalanyok kiválasztása alkalomszerűen történik, általában abban az 

esetben, ha feltételezhető, hogy az adóalany a bevallásában valótlan adatot közöl. 

 

Építményadónál helyszíni ellenőrzéssel, illetve a beadott építési engedély, használatba-vételi 

engedély és az adóbevallások összevetése alapján végezzük az ellenőrzéseket.  

 

Az adóügyi előadók egyéb feladatai 

- Adóigazolások, vagyoni bizonyítványok kiállítása: 

Az adózó kérelmére annak igazolására, hogy rendelkezik-e adótartozással, adóigazolás 

kiadására kerül sor. 

- Adó-és értékbizonyítvány kiállítása: 

Megkeresésre az ingatlanok forgalmi értékéről adó-és értékbizonyítvány kiadása 

történik, hatósági felhasználás céljából. 

- Igazolás kiállítása költségmentesség igénybevételéhez: 

Ingó, ingatlan és gépjármű meglétének igazolása. 

- Pénzbírság nyilvántartása, kezelése: 

A szabálysértési hatóság, amennyiben a pénzbírság megfizetésére kötelezett személy a 

pénzösszeget nem fizeti meg - a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 

- letiltást bocsát ki, melynek egy példányát átadja adóhatóságunknak. 
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A munkáltató által történt átutalásokról, befizetésekről, valamint a letiltás 

eredménytelenségéről a szabálysértési hatóságot értesítjük. 

A tartozás törlésre kerül, ha a szabálysértési hatóság a letiltást visszavonja. 

 

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése 

Azon köztartozások esetében, ahol a törvény az adók módjára történő behajtást rendeli el, a 

társhatóság hátraléki kimutatás formájában megkeresi adóhatóságunkat a végrehajtást kérve. 

Amennyiben a megkeresés tartalmazza a végrehajtási eljárás lefolytatásához szükséges 

adatokat, akkor az eljárást megindítjuk, ellenkező esetben a kimutató szervnek hiánypótlásra 

visszaküldésre kerül. A végrehajtás eredményéről a kimutató hatóság tájékoztatást kap. 

 

Az adóügyi előadók által vezetett számlákról történő utalások 

Az adóügyi előadók minden adófajtára (magánszemélyek kommunális adója, építményadó, 

iparűzési adó, gépjárműadó stb.) számlákat vezetnek. Az adóbeszedési számlákról az utalások 

a költségvetési elszámolási számla javára történnek minden hónap 10. napjáig. 

 

Zárási összesítő készítése 

Az adószámlák adatairól félévkor és év végén zárási összesítő készül. A zárás előkészítése 

során az adatok ellenőrzésére, egyezőségének megállapítására kerül sor. 

 

IV. Összegzés 

A jogszabály és a megállapodás alapján az önkormányzati választásokat követő 60 napon 

belül volt lehetősége a településeknek, hogy megszüntessék: Erre 2014 őszén nem került sor, 

így azóta is a 2013 februárjában kötött megállapodás alapján működik a KÖH. 

 

A KÖH létrehozásáról és fenntartásáról szóló 3 oldalú megállapodás értelmében a KÖH 

Újrónafői és Várbalogi Kirendeltségén fenti feladatok tekintetében teljeskörű, a 

székhelytelepüléstől független ügyintézés folyik. Beszámolási kötelezettség teljesítése 

Újrónafő és Várbalog községek tekintetében a kirendeltség-vezető feladata.  

 

A magyar közigazgatási rendszer átalakításának keretében megalakított KÖH működése 

megfelel a jogszabályi előírásoknak, azonban a három település anyagi helyzete miatt a 

finanszírozás és annak megosztása a mai napig problémákat okoz. Belső ellenőrzés kertében 

került feltérképezésre (elsősorban a pénzügyi tevékenységek területén) a székhelytelepülés és 

a kirendeltségek közötti együttműködés, az egyes részfolyamatok szabályozottsága, 

jogszabályoknak való megfelelése, gazdaságossága, a struktúra hatékonysága. A jelentés is 

arra világított rá, hogy a KÖH-nak nem csak a nevében, hanem a működésében is közösnek 

kell/kellene lennie. Tekintettel arra, hogy a megállapodást közös álláspontok és vélemények 

kialakítása nélkül nem lehet módosítani, az ebből adódó problémák megnehezítik az 

önkormányzatok együttműködését, mellyel a T. Képviselő-testület is szembesült 2016-ban, 

tekintettel arra, hogy szinte nem volt olyan képviselő-testületi ülés, melyen a KÖH 

fenntartásával, működésével összefüggő problémát ne tárgyalt volna. 

Jánossomorja, 2016. november 22. 
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dr. Péntek Tímea s.k. 

                      jegyző 

 

 


