Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi munkájáról
2013. január elsejével létrejött a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal, Nagycenk
Nagyközség Önkormányzata, Pereszteg Község Önkormányzata és Fertőboz Község
Önkormányzata hivatali munkára társulást hozott létre a hatályos Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján. Előírás volt ugyanis,
hogy 2000 lélekszám alatti települések nem tarthattak önállóan fenn hivatalt, csak
egymással társulva. Nagycenk és Pereszteg Önkormányzata az önálló polgármesteri
hivatalát szüntette meg, míg Fertőboz a Hidegség-Fertőboz Körjegyzőséget a másik
fél egyetértésével. A létrejött közös hivatal
a képviselő-testületek egységes
hivatalaként működve ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok, valamint a
települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a
polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és
végrehajtását. Ellátja mindazokat az államigazgatási ügyeket, melyek nem tartoznak
más területi államigazgatási szerv, illetve a járás hatáskörébe.
A Közös Hivatalnál a 2 település közel azonos lélekszámát ( Nagycenk és Pereszteg )
tekintve , valamint az Önkormányzatok, illetve dolgozóik munkavitelében a
zökkenőmentességet fenntartva, külön –külön településenként látjuk el az iktatást, és
az államigazgatási ügyek intézését, az adó és a pénzügyi feladatokat, valamint az
önkormányzati munka előkészítését és részbeni végrehajtását. Fertőboz település a
lélekszámához igazodva tudomásul vette, hogy az iktatást Nagycenken, az
ügyfélfogadást megosztva 13 órában Fertőbozon, 27 órában Nagycenken biztosítjuk.
A közös hivatal személyi állománya 2013. évben jelentősen változott. A pénzügyes
kolléga Nagycenkről Ragats Imréné nyugdíjba ment, helyére Szabóné Kóbor Katalin
sopronkövesdi lakost vettük fel. A Peresztegen dolgozó Zámbóné Németh Ilona
aljegyző 2013. november 30-ával nyugdíjba ment. 2014. január 7-től a Pereztegi
Kirendeltség vezetésével Csigó Kornél sopronkövesdi lakost bíztuk meg. A fertőbozi
lakhelyű pénzügyes-adós kolléga otthon a 2. gyermekét gondozza, és munkakörét a
Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén lévő kollégák látják . Jelenleg
Nagycenken 6 fő, Peresztegen 4 fő dolgozik.
A 2013. évtől először történt hivatali létszámra normatíva megállapítása, melyben a
hivatali támogatott létszámot 10 főben határozták meg. A Nagycenki KÖH létszáma
11 fő, 2014. évben teljes állami finanszírozásban látjuk el a feladatokat.
A közös hivatal dologi kiadásai között a mindennapi munkavégzéshez szükséges
papír-írószer és egyéb programok alkalmazásának költségei jelennek meg,
ugyanakkor számítógép beszerzés, vagy javítás vagy bútorbeszerzés az adott
önkormányzat költségvetése kerete között jelenik meg. Ugyancsak az adott
önkormányzatnál van az épület fenntartásával összefüggő kiadások ( rezsiköltség,
takarítás költsége …stb. ) is.

2
Iktatott iratok száma
NAGYCENK
2013. év
3035 Főszám 1914 alszám

PERESZTEG
2013.év
Főszám

825

alszám 2540

A legjellemzőbb ügytípusok az adóhatósági ügyek, amelyek telekadó , építményadó,
kommunális adó , gépjárműadó és iparűzési adónemenként oszlottak meg.
A Közös Hivatal hatósági ügyintézése során fellebbezésre nem került sor. Bírósághoz
egy esetben továbbítottunk birtokvédelmi ügyben keresetlevélnek értelmezett
beadványt. Jegyzőkijelölést 2013. évben 4 esetben kellett kérnem -birtokvédelmi
ügyekben , mivel vagy kolléga, vagy bizottsági tag, vagy önkormányzat
projektpartnere volt benne az érintett. 1 esetben érkezett Fertőbozra törvényességi
felhívás a vagyonrendelet felülvizsgálata miatt.
2013. évben Nagycenken 15 , Peresztegen 17, Fertőbozon 14 képviselő-testületi
ülés volt. Ebből 1 volt együttes ülés februárban, ahol minden önkormányzat
képviselő-testülete jelen volt.
A rendeletek száma: Nagycenken 10, Peresztegen 6, Fertőbozon 8 rendeletet
alkotott a képviselő-testület
A határozatok száma: Nagycenken 106 , Peresztegen 86 , Fertőbozon 68 volt
A közös hivatali munka nagyon változatos a 3 településnél. Nagyon sok munka
ugyanúgy megjelenik nálunk, mint a nagyobb hivatalokban ,
főként az
adatszolgáltatáshoz, vagy a pályázatok előkészítéséhez , végrehajtásához kapcsolódó
területeken. 3 település falumegújítási pályázatában való közreműködés is nagyon
sok időt és energiát emésztett fel. Ezek a közreműködések gyakran az alapoktól, pl.
egy épület bejegyeztetésétől, tulajdonosi hozzájárulástól, az ügyvédi egyeztetésig,
nagyon széles körűek voltak.
Az ünnepségek, egyéb közösségi rendezvények megszervezésében szintén jelen
vagyunk, településenként külön-külön.
2013. évben a Katasztrófavédelem esetében is nagyon sok adminisztratív feladat
jelent meg az Önkormányzatoknál ( képzések, gyakorlat megszervezése,
közbiztonsági referensi feladatok ellátása ) . Nagycenket és Fertőbozt II. kategóriájú
veszélyeztetett településnek minősítették, ami azt jelenti, hogy közbiztonsági
referenset kellett kinevezni a településeken . Jelenleg saját magam vettem részt
képzésen, és lettem közbiztonsági referens.
Ezúton köszönöm meg, a beszámoló sorain keresztül is, mindhárom, nagycenki,
peresztegi és fertőbozi polgármesternek, képviselőknek, bizottsági tagoknak és a
hivatali kollégáimnak az együttműködő munkát, a segítséget, és a munkához és a
hozzám való jóindulatukat is.
Nagycenk, 2014. január 23.
Percze Szilvia
jegyző

