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1. napirendi pont

Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. 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. A létrejött közös
hivatal a képviselő-testületek egységes hivatalaként működve ellátja a képviselőtestületek, 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 hivatal fenntartása nagy alázatot és együttműködést kíván meg
nemcsak a dolgozóktól, hanem az irányító polgármesterektől is.
A közös hivatal személyi állománya 2017. évben nagymértékben változott. Míg a
2016.évről azt tudtam írni, hogy nyugdíjba mentek a kolléganők, addig a 2017.évben
kismama örömök elé nézett és édesanyává vált 3 kolléganő is. A személyi összetétel
sajnos tavalyi évben hosszas kiválasztás után stabilizálódott, főként a pénzügyi
területre volt nehéz megfelelő személyt találni. Jelenleg Nagycenken 7 fő,
Peresztegen 3 fő dolgozik a Közös Önkormányzati Hivatalban. Peresztegről a
pénzügyi feladatokat ellátó kolléganőt átvettük a székhely településre, hogy egymás
munkáját segítve tudják ellátni a nem éppen stabil, folyamatosan változó feladatot.
A hivatali létszáma a megállapított állami normatíva alapján 11,4 fő, mely 2017. évre
11,48 főre emelkedett. A Nagycenki KÖH teljes állami finanszírozásban látja el a
feladatokat, és az 1,48 fő létszám megtakarítással a dolgozóknak évente céljuttatás is
fizethető.
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 költségvetési kerete között jelenik meg.
Látható ez abból is, hogy számítógépek, most az új ASP pályázatból kifolyólag
kerültek a hivatalba, és mindhárom önkormányzat saját erőből (NagycenkKözségháza felújítása), vagy pályázati pénzből (Pereszteg nyertes Top pályázat
keretén belül a Hivatalt kívül-belül felújítja, Fertőboz adósságkonszolidációs
pályázati pénzből a fűtésrendszer korszerűsítését végezte el a Községházán ) tette
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rendbe
a
Községháza
épületét. Ugyancsak az adott önkormányzatnál
vannak az épület fenntartásával összefüggő kiadások (rezsiköltség, takarítás költsége
…stb.) is. Már évek óta megjelentek a továbbképzési költségek is, melyek jelentős
normatíva befizetést jelentenek. 2018.évben az országgyűlési választás zajlik majd le
a közös hivatal, mint működtető szerv segítségével.

Iktatott iratok száma
NAGYCENK (Fertőbozzal együtt )
2017. év
Főszám :2062 alszám : 2517

PERESZTEG
2017.év
Főszám 1707 alszám 2916

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. Bírósági
eljárásban sem vett részt a Közös Hivatal. Jegyzőkijelölést 2017.évben nem kellett
kérnem, a különböző ügytípusokban saját magam, illetve az aljegyző és ügyintézők
segítségével jártam el. Peresztegen birtokvédelmi ügy nem volt, míg Nagycenken a
tavalyi évben 4 is volt. Elterjedt az állatvédők tevékenysége is, Fertőbozon 2 esetben
kezdeményeztek hatósági állatvédelmi eljárást.
A Közös Hivatalnál tavalyi évben volt belső ellenőrzés, közszolgálati ellenőrzés ,
illetve folyamatosan van normatíva ellenőrzés, hol papír alapon, hol helyszíni szemle
alapján. Mindegyik ellenőrzés jónak minősítette a munkánkat, kevés hiba volt a
működés során.
2017. évben Nagycenken 14, Peresztegen 16, Fertőbozon 14 képviselő-testületi ülés
volt.
A rendeletek száma: Nagycenken 10, Peresztegen 15, Fertőbozon 8
A határozatok száma: Nagycenken 116 , Peresztegen 88, Fertőbozon 70 volt.
A 2017.évi nagy feladat volt az ASP rendszer helyi kiépítésének megkezdése, a
szakrendszerekhez való csatlakozás ( adóügyi, pénzügyi tavalyi évben, idei évben
iktatás, ipar, kereskedelem, hagyaték, elektronikus ügyintézés ). Az első 2
szakrendszerben kollégáim nap, mint nap végzik munkájukat, egyre
magabiztosabban, már kevesebb segítséget igénybe véve. Az iktatás is
megkezdődött, de a többi szakrendszer még csak „gyerekcipőben” jár, most kapjuk
még csak a kezdeti információkat róla.
A Közös Hivatal munkáját értékelve kiemelem, hogy az ügyfelek panaszait, kéréseit
a lehető legrövidebb időn belül, sokszor soron kívül, azonnal intézik kollégáim
velem együtt.
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Ezúton
köszönöm
meg
minden képviselő-testületi tagnak az együtt,
közösen végzett munkát, és a polgármesterek, hivatali dolgozók támogató
magatartását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az alábbi határozatot elfogadni
szíveskedjenek
……./2018.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk/Pereszteg/Fertőboz Község Önkormányzata elfogadja a Nagycenki Közös
Önkormányzati Hivatal 2017.évi beszámolóját a hivatali munkáról.

Nagycenk, 2018. február 6.

Percze Szilvia
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