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I. Bevezetés 

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jével jött létre. A Hivatal munkája 

sokrétű és szerteágazó. Mind önkormányzati, mind államigazgatási feladatot ellát. Döntések 

előkészítésével, végrehajtásával egyaránt foglalkozik. 

A Hivatal munkáját a jogszabályok (törvények, kormányrendeletek, ágazati jogszabályok, 

stb.), önkormányzati határozatok, belső utasítások jelentősen meghatározzák. 

Az oly sokat emlegetett Magyary program, és ennek közigazgatásra gyakorolt hatása 

jelentősen átalakított a közigazgatás szervezetrendszerét. Ennek pozitívumait abban éljük meg 

a Hivatallal, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a pályázati ügyekre (pályázatfigyelés, 

pályázat előkészítése), valamint a közigazgatást és önkormányzati igazgatást a polgároknak 

nyújtott szolgáltatásként értelmezzük. Ebben kiváló partnereim a polgármester, az 

alpolgármesterek, az aljegyző, az osztályvezetők és természetesen a köztisztviselők is.  
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II. A Hivatal emberi erőforrás helyzete 

 

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 56 álláshely. 

Összehasonlítva az elmúlt éveket: 2016. január 1-jén 50,125 álláshellyel láttuk el a hivatali 

feladatokat, 9 fő tartósan távollévő kolléga helyettesítése céljából 3,5 álláshelyen. 2016. év 

végére pedig 49 betöltött álláshellyel dolgoztunk, a 10 fő tartósan távol lévő kollégát 3,5 

álláshelyen helyettesítették. 2017. december 31-én 48,25 álláshelyet töltöttünk be, míg a 

tartósan távollévő munkatársak száma 8 fő volt. 2016. évben 172.536.101 Ft összegű 

bérkifizetés történt, a járulékok összege 50.513.519 Ft volt. A 2017. évi bérekre fordított 

összeg 175.517.912 Ft, melynek járuléka 44.093.680 Ft. 

 

A továbbiakban kizárólag az aktív státuszú dolgozók kerültek elemzésre. 
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Az aktív munkavállalók (49 fő) közül 39 fő nő (80 %) és 10 fő férfi (20 %). Nemek szerinti 

megoszlást az alábbi kördiagram ábrázolja.  

 

 
 

 

Ugyan a Hivatal 80 %-ban nőket alkalmaz, a vezető beosztásúak - összesen 6 fő (12 %)- 

között ez az arányszám 50-50%-ra korrigálódik. A nem és beosztás szerinti eloszlást az alábbi 

grafikon ábrázolja.  
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Az alkalmazásban állók között magas létszámban képviselteti magát a 40 év feletti korosztály 

(összesen 73 %), amely csoport életkorukat tekintve a védett kategóriába tartozik. A 

Hivatalban jelenleg 25 év alatti munkavállaló nem dolgozik. 

 

 
 

 
 

A foglalkoztatottak többsége (61 %) felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint (továbbiakban Kttv.) a középfokú 

végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek két éven belül, felsőfokú végzettséggel 

rendelkezőknek egy éven belül közigazgatási alapvizsgát kell tennie. A közigazgatási 

alapvizsgával nem rendelkező munkavállalóknak ez a határidő még nem telt le. A Kttv. 
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alapján a felsőfokú végzettséggel rendelkezők előmenetelének feltétele a közigazgatási 

szakvizsga megléte. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 94 %-a sikeres szakvizsgát tett. A 

hivatalban 3 jogász közül 1 fő rendelkezik jogi szakvizsgával. A jogász végzettséggel 

rendelkezők mentesülnek a közigazgatási alapvizsga letétele alól, ezért a grafikonon 

megtévesztő lehet a felsőfokú végzettségű alapvizsgával nem rendelkezők száma, mely 

valójában mindössze 2 fő. 

A magas számú felsőfokú végzettség ellenére csupán 16 fő (33 %) rendelkezik 

nyelvvizsgával.  A nyelvvizsga szintjének százalékos eloszlását az alábbi grafikon ábrázolja. 

 

A Hivatal 49 munkavállalója (100 %) közül 14 fő (29 %) nevel 2 vagy annál több 25 év alatti 

gyermeket. Ezen kívül jelenleg 8 fő van tartósan távol gyermekáldás miatt. A Hivatal 

családbarát mivoltát az alábbi grafikon ábrázolja. 
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III. Ügyiratforgalmi és hatósági statisztika 

A 2017. évben összesen 12.871 főszámon iktattunk ügyiratot, és 24.247 főszámhoz 

kapcsolódó alszámunk volt, összességében 41.565 iratot iktattunk. 

 

A Hivatal iktatott ügyiratainak ágazati bontását az alábbi ábra mutatja: 
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A legtöbb ügyirat továbbra is a pénzügyi osztályon keletkezett, hisz az adóigazgatási 

feladatok ide tartoznak. Magas még a szociális igazgatásban iktatott ügyiratok száma. 

A Hivatal államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek tekintetében összesen 10 426 db 

döntés született, melyből az államigazgatási döntések száma 7 739, míg az önkormányzati 

hatósági döntések száma 2 687 volt.  

  

IV. Az egyes osztályok tevékenysége 

 

1.) Városfejlesztési és Jogi Osztály 

Hasonlóan a 2016-os évhez, a 2017-ben is megfelelő személyi és tárgyi feltétel állt 

rendelkezésre a Városfejlesztési és Jogi Osztályon feladatellátáshoz. 

 

Az osztály az SZMSZ szerint 9 álláshellyel rendelkezik. Az aljegyző 2017. májusáig látta el 

az osztály vezetését. 2017. július 1-jétől az osztályvezetővel együtt 6 köztisztviselő látja el az 

SZMSZ 4. sz. függelékének V. fejezete (5) bekezdése szerinti feladatköröket. A tartósan 

távollévő 3 kolléganő helyettesítését (nemzetközi kapcsolatokkal, a turizmussal és a 

közoktatással összefüggő feladatok, valamint a környezetvédelmi feladatok) a 2016-os évhez 

hasonlóan 2017-ben is a közös hivatalon belüli megosztásával biztosított. 

 

Az osztály tevékenységi köréből az alábbi feladatok érdemelnek külön említést egyúttal rövid 

rálátást kínálva a 2017-os évben az osztályon elvégezett fontosabb feladatokról. 

 

Városfejlesztéssel és projektek előkészítéssel kapcsolatos feladatok: 

 

2017-ban az európai uniós forrásból megvalósuló önkormányzati projektek előkészítése, majd 

a támogatói döntések beérkezését követően a megvalósítás kezdődött meg. A Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében 2017-ben 10 pályázatra kötöttünk támogatási 

szerződést, 3.054.675.371 ,- Ft értékben. Az alábbi táblázat nyújt áttekintést ezekről:  

 

Projektazonosító Projekt címe Támogatott összeg 

TOP-1.1.1-15-TL1-2016-

00004 

A bonyhádi iparterület fejlesztése  480 000 000,- Ft 

TOP-1.1.1-15-TL1-2016-

00006 

Völgységi Ipari Park bővítési 

lehetőségeinek megteremtése 

300 000 000,- Ft 

TOP-1.1.3-15-TL1-2016-

00006 

Agrárlogisztikai Központ létesítése 

Bonyhádon 

450 000 000,- Ft 

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-

00001  

„A Váraljai Parkerdő turisztikai 

vonzerejének fejlesztése”  

331 796 984,- Ft 

TOP-1.4.1-15-TL1-2016-

00001 

Férőhelybővítés és infrastrukturális 

fejlesztés a Bonyhádi Varázskapu 

Bölcsőde és Óvodában 

350 000 000,- Ft 
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TOP-2.1.2-15-TL1-2016-

00002 

MIÉNK ITT A TÉR" - rendezvénytér és 

helyi piac kialakítása, fejlesztése 

475 000 000,- Ft 

TOP-2.1.3-15-TL1-2016-

00047 

Záportározó építése és csapadékvíz 

rendezése Bonyhádon 

229 665 900,- Ft 

TOP-3.1.1-15-TL1-2016-

00002 

Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés Kerékpárút kiépítése 

Bonyhád központjából az Ipari Parkig 

205 000 000,- Ft 

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-

00023 

A bonyhádi zeneiskola és városi könyvtár 

épületeinek energetikai korszeűsítése 

83 212 487,- Ft 

TOP-4.2.1-15-TL1-2016-

00001 

Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának és szolgáltatásainak 

fejlesztése Bonyhádon 

150 000 000,- Ft 

Összesen   3 054 675 371,- Ft 

 

A KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosító számú „Bonyhád és agglomerációs térségének 

szennyvíztisztítása, új szennyvíztelep megvalósítására” 2015. december 15-én került aláírásra 

a Támogatási szerződés. 2016-17. évben a pályázat projektfejlesztési szakasza zajlott, mely 

Támogatási szerződés módosítással zárult. 2017-ben az projektmenedzsment szervezet, a  

Nemzeti Fejlesztési Programiroda nKft lefolytatta a tervezésre-kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzést, melynek eredményeként vállalkozási szerződés kötésére került sor a COLAS 

Alterra Építőipari Zrt-vel nettó 1.799.001.138,- Ft értékben. A vállalkozási szerződés szerint a 

megvalósítás 3 éves időtartamú, Bonyhád esetében 2019. májusában a próbaüzemi időszak 

kezdődik meg, a használatba vételre azon év végéig kerül sor. 

Hazai költségvetési forrásból 3.185.225,- Ft támogatásban részesültünk, melyből megújult a 

Bonyhád-Majosi I. Világháborús és a bonyhádi '56-os emlékmű és környezete. 

 

Közbeszerzési feladatok 

Az alábbi táblázat összefoglalja a 2017-ben indult közbeszerzési eljárásokat, a szerződő 

feleket és a szerződési összegeket. A Városi Sportcsarnok kivételével valamennyi eljárás a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115 § alapján - Uniós értékhatár alatti 

eljárás - került lefolytatásra. 

 

projekt megnevezése 
Szerződő 

Fél 
nettó ár áfa bruttó ár 

A Városi Sportcsarnok 

épületének átalakítása és 

bővítése 

Bátépker 

Kft. 
563 153 557 Ft 152 051 460 Ft 715 205 017 Ft 
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Építési szerződés kerékpárút 

kiépítésére Bonyhád 

központjából az Ipari Parkig 

KÉSZ 

Közúti 

Építő és 

Szolgáltató 

Kft. 

142 570 350 Ft 38 493 995 Ft 181 064 345 Ft 

Építési szerződés a Szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának és 

szolgáltatásainak fejlesztésére 

Bonyhádon 

Baricz Bt. 96 334 299 Ft 26 010 261 Ft 122 344 560 Ft 

Férőhelybővítés és 

infrastukturális fejlesztés a 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde 

és Óvodában-Bonyhád 

Terc-Co. 

Kft. 
176 881 250 Ft 47 757 938 Ft 224 639 188 Ft 

Férőhelybővítés és 

infrastukturális fejlesztés a 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde 

és Óvodában-Kisvejke 

Szászépterv 

Kft. 
16 616 250 Ft 4 486 388 Ft 21 102 638 Ft 

Férőhelybővítés és 

infrastukturális fejlesztés a 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde 

és Óvodában-Kisdorog 

Szászépterv 

Kft. 
15 750 000 Ft 4 252 500 Ft 20 002 500 Ft 

Férőhelybővítés és 

infrastukturális fejlesztés a 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde 

és Óvodában-Váralja 

Terc-Co. 

Kft. 
17 220 000 Ft 4 649 400 Ft 21 869 400 Ft 

Férőhelybővítés és 

infrastukturális fejlesztés a 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde 

és Óvodában-Izmény 

Terc-Co. 

Kft. 
17 220 000 Ft 4 649 400 Ft 21 869 400 Ft 

Építési szerződés a Váraljai 

Parkerdő turisztikai 

vonzerejének fejlesztésére 

K-Plan 

Építő Kft. 
193 984 468 Ft 52 375 806 Ft 246 360 274 Ft 

Összesen:   1 239 730 174 Ft 334 727 147 Ft 1 574 457 321 Ft 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok: 

Visszatekintve a 2017. évre, vagyongazdálkodás szempontjából ismét egy mozgalmas évet 

tudhatunk magunk mögött, hiszen olyan változások történtek a vagyon tekintetében, amit 

igencsak sok munka előzött meg. Az ingatlanvagyon változásával kapcsolatban a képviselő-

testület által hozott döntések előkészítése és végrehajtása kapcsán a következők emelendők ki: 

 

Az Ipari Park területének bővítése céljából 2016. novemberében aláírt, a Bonyhád 02/67, 

02/68 és 02/69 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása tekintetében megkötött adásvételi 

szerződések pénzügyi kötelezettségét teljesítettük. Ennek köszönhetően 24 613 600,- Ft 
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vételár kifizetésével újabb 4,4752 ha földterülettel gyarapodhat az önkormányzati vagyon. Az 

ingatlanokat 5 500 000,- Ft/ha áron vásárolta meg Bonyhád Város Önkormányzata. 

A tavalyi évben négy lakóház építésére alkalmas ingatlant értékesítettünk, mind a négy a 

szecskai városrészben található. Ezekből mindösszesen 10 091 700,- Ft bevételünk 

származott, aminek következtében 6456 m
2
 területtel csökkent a vagyonunk. 2016-ban 

mindösszesen tíz adásvételi szerződés kötött az önkormányzat. Szintén a tavalyi évben 

értékesítettünk három, a Szabályozási Tervben GIP és GKSZ besorolású ingatlant 

mindösszesen 17 910 000,- Ft eladási áron. 

 

2017. évben is szoros és hatékony munkakapcsolatban voltunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

megyei és budapesti kollégáival, aminek eredményeként két, régóta húzódó vagyoni ügyre is 

pontot tettünk. Az egyik a Bonyhád-Majosi bekötőút tulajdonjogának rendezése volt, aminek 

kapcsán ingyenesen állami tulajdonba adtunk önkormányzati területet, majd szintén ingyen 

kaptunk állami területet. Tettük mindezt annak érdekében, hogy mindenki számára logikus és 

a valóságnak megfelelő tulajdoni viszonyok alakuljanak ki az ingatlan-nyilvántartásban is az 

érintett útszakasz vonatkozásában. A másik régóta húzódó ügy a Bonyhád és Bonyhád-Majos 

között lévő kerékpárút tulajdonjogának rendezése volt. Mára a kerékpárút önkormányzati 

tulajdonba került, így egy 1992-ben elmaradt tulajdonjog rendezés oldódott meg. 

 

2017. június 9-én kelt megállapodásban Nagymányok, Kismányok, Cikó és Kakasd 

települések önkormányzataival közösen rendelkeztünk a víziközmű-rendszer ellátásának 

biztonsága érdekében. A megállapodásban a települések tulajdonosi jogainak és 

kötelezettségeinek meghatározása mellett a tulajdoni érdekeltségük és szavazati arányuk is 

megállapításra került a Bonyhád Regionális Víziközmű-rendszer tekintetében. 

 

2017-ben a Bonyhádi Gondozási Központ használatában lévő, de önkormányzati tulajdonú 

gépjármű állományában is volt változás. Kihasználatlanság miatt értékesítettük a korábban 

pályázati forrásból megvett Iveco Daily típúsú, 20 fős kisbuszt, aminek értékesítési árából 

vásároltunk egy Ford Transit Custom típusú, 9 személyes személygépkocsit. A megvásárolt 

gépjármű továbbra is Bonyhád Város Önkormányzatának tulajdonában és a Bonyhádi 

Gondozási Központ üzemben tartásában van. 

 

Bonyhád Város Önkormányzata lakásállományában nem történt változás a tavalyi évben. Az 

önkormányzat tulajdonában továbbra is 148 lakóingatlan áll, amelyből a szociális bérlakások 

száma 131. A nem lakás céljára szolgáló helyiség száma: 71. A tavalyi évben három 

önkormányzati tulajdonú lakásban végeztünk felújításokat és korszerűsítéseket. A Mikes K. u. 

6. fsz. 4. és a Vörösmarty tér 26. fsz. 3. szám alatti lakások lakhatóvá tételére fordítottunk 

közel 1 000 000,- Ft-ot. A Bonyhád, Szent I. u. 1. I/2. sz. alatti, jelenleg üresen álló 

ingatlanban nyílászárócsere történt 1 072 0000,- Ft értékben. A lakás felújítása az idei évben 

folytatódni fog. Mindezeken túl a tavalyi évben 58 lakásban végeztünk karbantartásokat 

összesen 2 687 e Ft értékben. A tavalyi évben 4 db új lakásbérleti és 3 db új nem lakás céljára 

szolgáló helyiségbérleti szerződést kötöttünk. 

A lakásgazdálkodás keretein belül kötöttünk 10 éves időtartamú megállapodást a Tolna 

Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A kontraktus értelmében az önkormányzat tulajdonában 
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lévő Bonyhád, Szent I. u. 1. I/3. és a Bonyhád, Szent I. u. 2. I/4. szám alatti lakások 

vonatkozásában a TMRFK bérlőkijelölési joggal rendelkezik a megállapodásban foglaltak 

betartása mellett.  

 

A vagyongazdálkodási feladatok keretében 2017-ben összesen tíz árverést tartottunk. Ebből öt 

tulajdonjogi és öt helyiségbérleti árverés volt, amiből eredménytelennek három 

helyiségbérleti árverés bizonyult.  

 

Képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatok:  

 

Bonyhád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ban összesen 15 napon ülésezett. 11 

alkalommal került sor rendes ülésre és 4 rendkívüli ülést tartott. A zárt ülések száma 11 volt. 

A képviselő-testület 30 rendeletet alkotott és 240 határozatot hozott. A Pénzügyi Ellenőrző és 

Gazdasági Bizottság 12 ülést tartott, melyeken összesen 169 darab határozat született. Humán 

Bizottság 26 alkalommal ülésezett – nyílt ülés, zárt ülés - és 713 határozatot hozott. 

A Városfejlesztési és Jogi Osztály látta el a városi értéktár bizottság működéséhez kapcsolódó 

adminisztratív feladatokat is. 

 

Informatikai feladatok: 

 

Ahogy azt az elmúlt évi beszámolóban is jeleztem az ASP bevezetése a 2017. évben jelentős 

változást hozott a hivatal informatikai és munkaszervezeti feladataiban. Jelentős feladat hárul, 

nem csak 2017-ben a hivatalra, hisz az ADÓ szakrendszer éles bevezetése még csak idén 

várható. 

2017-ben sikeresen pályáztunk a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00889 kódszámú és 

„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

felhívásra. A támogatási szerződés aláírásával 9 millió Ft támogatást kaptunk az új rendszer 

átállására és bevezetésére.  

 

2017. év végén bevezetésre került szakrendszerek: 

- Iratkezelő szakrendszer 

- Hagyatéki leltár szakrendszer 

- Gazdálkodási szakrendszer 

- Ingatlanvagyon-kataszter rendszer 

- Ipar-Kereskedelem szakrendszer 

- elektronikus ügyintézési portál rendszer, elektronikus űrlap-szolgáltatás 

 

 

Humánpolitikai feladatok: 

 

A Közös Hivatal dolgozói állományához tartozó munkajogi feladatokon túl említést érdemel 

az áprilisi Solymár Imre Városi Könyvtár igazgatói, júniusban pedig a Gondozási Központ 

intézményvezetői állásra kiírt pályázat előkészítése. Előbbinél 1 évre, utóbbinál november 1-

jétől 5 évre került kinevezésre az intézményvezető. 
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Változás állt be a védőnői feladatokat ellátó Zöldkereszt Védőnői Kft. ügyvezetőjének 

személyében, valamint módosításra kerültek a védőnői körzetek is a körzetek létszámának 

optimalizálása érdekében. A változások a vállalkozói szerződést nem érintették. 

2017. szeptember 1. napjával a Bonyhád II. háziorvosi körzetet ellátó Dr. Rumbus Zoltán 

feladat-ellátási szerződését felmondta, megkezdődött a helyettesítés és a működési engedély 

beszerzésének előkészítése.  

 

Értéktár Bizottságok: 

 

A Bonyhádi Települési Értéktár Bizottság (továbbiakban: BTÉB) működtetésével kapcsolatos 

feladatok a jegyzőkönyvezés, a határozatok és felvett értékek nyilvántartása, féléves 

beszámolók, előterjesztések és felterjesztések készítése jelentette. Emellett A tájegységi és a 

települési értéktárak közötti munka koordinációja is jelentős feladat. A BTÉB tavaly három 

alkalommal ülésezett, 15 határozattal kilenc nemzeti értéket vett fel a települési értéktárba, 

amely jelenleg 74 értéket tartalmaz. 

 

A VÖT kezdeményezésére létrehozott és két éve működtetett Völgységi Értéktár Bizottság 

(VÉB) 2017-ben három ülést tartott, 17 határozatot hozott és 15 újabb nemzeti értéket vett fel, 

így a Völgységi Tájegységi Értéktárban 75 érték szerepel. A bizottság működtetésével és 

adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátásán túl, a tavalyi évben elkészült a tájegységi 

értéktár elektronikus felülete is. Az új felület a vot.hu oldalról érhető el. A felület önálló 

szűrőfunkcióval ellátott keresővel, fotótárral, dokumentum és multimédiás megjelenítővel is 

rendelkezik. Az adattár az újabb és újabb értékek feltöltése folyamatosan történik. 2017. 

november 23-án a VÉB tapasztalatcsere keretében vendégül látta az Észak-Hegyhát 

Mikrotérségi Unió tájegységi értéktárát. 

 

Társulásokkal kapcsolatos feladatok: 

 

A Völgységi Önkormányzatok Társulása, mint intézményfenntartó társulás, két éve három 

tagcsoportban – a 25 tagönkormányzat egyedi igényeit figyelembe véve - látja el a társulási 

megállapodásban rögzített feladatait. 

A Társulás 6 tanácsülést tartott a tavalyi évben. 2017-ben 29 írásbeli előterjesztés készült és 

29 határozat született. A tanácsüléseken a részvétel átlagosan 16 fő volt.  

 

A „Tagok1” csoportban 21 település vesz részt. Az ügyintézési feladatok körébe tartoznak a 

tanácsülések helyszínének, időpontjának szervezése, biztosítása, előterjesztések írása, a 25 

települési képviselő-testület társulásra vonatkozó előterjesztésekkel történő ellátása, a 

határozatok nyilvántartása, a tanácsülések jegyzőkönyvezése és a társulási közfeladatok 

ellátásával kapcsolatos szervezés, iratkezelés, banki, kincstári és kormányhivatali ügyintézés. 

Ebben a tagcsoportban tartozik továbbá a térségi nagyrendezvények naptárának készítése, a 

társulási rendezvénysátor ügyintézése, a társulás honlapjának (www.vot.hu) információkkal 

történő feltöltése, a 2 300 000,- forint keretösszegű Társulási közművelődési pályázat 

lebonyolítása, elszámoltatása. Erre a pályázatra 2017-ben 18 településről 29 pályázat érkezett 

http://www.vot.hu/
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be 2 810 000,- Ft-ra, minden pályázat érvényes és támogatott volt. A támogatási összeggel 

történő elszámolás maradéktalanul megtörtént. 

  

A „Tagok2” csoportban 21 település vesz részt. Ebben a tagcsoportban a feladatokat a 

központi háziorvosi ügyelet, azaz a egészségügyi alapellátás együttes szervezése (20 

település), a belső ellenőrzés (21 település), a Völgységi hírlevél megjelentetése (16 település) 

és a fogyatékossággal együtt élők nappali ellátása (21 település) jelenti.  

A központi háziorvosi ügyelet a város tulajdonában levő Ablonczy-házban működik. 2016-tól 

a települések lakosságarányos hozzájárulást fizetnek a feladatellátó BZS Bt-nek. A 

hozzájárulás összege 2017-ben: 40 Ft/hó/lakos volt. Feladataink közé tartozik a befizetések, a 

határozatok, valamint az éves beszámolók megküldése a tagönkormányzatok, a feladatellátó 

és a tanács felé. A tavalyi évben a társulási tanács költségvetési tartaléka terhére 800 ezer 

forintot különített el orvosi eszközök beszerzésére. Mobil EKG-gépet, hűtőszekrényt, 

vérnyomásmérő készülékeket, pulzooximétert és kullancskiszedő csipeszt szerzett be a 

társulás. Az eszközök társulási leltárba vételéről és átadásának jegyzőkönyvezéséről 

gondoskodtunk. 

A belső ellenőrzési feladatokat az Alisca Konsulting Kft. végezte 2017-ben a társulásnál, a 

tagönkormányzatoknál és intézményeiknél a belső ellenőrzési tervnek megfelelően a 

szerződéseket vizsgálta.  

A Völgységi hírlevél 2017-ben 5 alkalommal jelent meg: március, június, július, szeptember 

és december hónapokban. Az újság szerkesztője: Árki Attila, a nyomdai munkálatok a 

szekszárdi Böcz Nyomdában zajlottak, a keresztrejtvény és grafika készítését Rák Béla 

grafikus végezte. A lap terjesztését 2017-ben 12 településen a Magyar Posta Zrt. végezte, 4 

önkormányzat maga gondoskodott a terjesztésről.  

 

A „Tagok3” csoportban 25 települési önkormányzat jogszabályban előírt gyermek-és 

családvédelmi, valamint idősellátási közfeladatokat lát el a VÖT fenntartásában működő 

Bonyhádi Gondozási Központon (BGKP) keresztül. Az ellátott közfeladatok száma ebben a 

tagcsoportban: 16. Feladatként jelentkezik az intézmény fenntartóval kapcsolatos ügyintézés, 

a hatósági vonatkozású ügyintézés.  

 

2.) Pénzügyi Osztály 

A Pénzügyi Osztály feladatai két elkülönülő területet ölel fel, úgy mint a költségvetési 

gazdálkodás, valamint az adóigazgatási feladatok. Az osztály ennek megfelelően két 

csoportból áll. 

       Álláshelyek száma 

Osztályvezető 1 fő 

Költségvetési csoport 10 fő 

Adócsoport 5 fő 

A betöltött álláshelyek száma az év során 16 fő volt. 
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 1. Költségvetési csoport 

A költségvetési csoport Bonyhád Város Önkormányzata, a Bonyhádi Közös Önkormányzati 

Hivatal, a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok, ezek településein működő nemzetiségi 

önkormányzatok, önkormányzati társulás, valamint az önkormányzatok által fenntartott 

intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve szakmai irányító tevékenységet 

lát el, amely szervezetek az alábbiak: 

 Bonyhád Város Önkormányzata 

 Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Bonyhádi Német  Önkormányzat 

 Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

 Völgységi Önkormányzatok Társulása 

 Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Bonyhádvarasd 

 Grábóc Község Önkormányzata 

 Kisdorog Község Önkormányzata 

 Kisdorog Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 

 Kismányok Község Önkormányzata 

 Kismányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 Kisvejke Községi Önkormányzat 

 Kisvejkei Német Önkormányzat 

 Kisvejkei Roma Önkormányzata 

 Községi Önkormányzat Váralja 

 Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 Váraljai Őszikék Szociális Intézmény 

 Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó 

Társulása 

 

Bonyhád Város Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal, a Bonyhádon működő 

nemzetiségi önkormányzatok, valamint a társulások gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat 

és a gondnoki teendőket 6, míg a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok közül 6 

önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat és intézménye gazdálkodási feladatait 4 

ügyintéző látja el.  

 

A csoport feladatkörei ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. számú törvény (továbbiakban: Áht.), valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet adja meg. 

A csoport feladatai négy,  szorosan összefüggő, jellegében mégis elkülönülő csoportra 

bonthatók:  

 a képviselő-testületek döntéseinek előkészítése 

 a költségvetések végrehajtása, gazdálkodási feladatok 
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 az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési gazdálkodásának irányítói 

felügyelete. 

 gondnoki tevékenység. 

A képviselő-testületek döntéseinek előkészítése 

A 2016. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként a csoport elkészítette valamennyi 

gazdálkodó szervezet zárszámadási rendelet-tervezetét.  

A jogszabályban meghatározott határidőig benyújtásra kerültek a képviselő-testületek, 

társulási tanácsok részére a 2017. évi költségvetés tervezetei. Az elfogadott költségvetési 

rendeletek és határozatok alapján határidőre elkészültek és a Magyar Államkincstár Tolna 

Megyei Igazgatósága részére benyújtásra kerültek az elemi költségvetések.  

Bár az Áht. már nem írja elő kötelező jelleggel a gazdálkodás I. félévi helyzetéről a 

Képviselő-testület tájékoztatását, azonban úgy Bonyhád Város Önkormányzata, mint a 

Völgységi Önkormányzatok Társulása részére a tájékoztató benyújtásra került. A közös 

hivatalhoz tartozó önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok részére igényeik szerint 

készültek el a gazdálkodásról szóló tájékoztatók.  

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok 

 

A testületek döntéseinek előkészítésén túl az osztály 2017. évi feladatainak meghatározó 

részét a költségvetés végrehajtás jelentette, amely az alábbiakat foglalja magában: 

- a kiadási előirányzatok  terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele, 

-  a gazdasági események számviteli rögzítése,  

- az önkormányzatok és a hivatal, nemzetiségi önkormányzatok és a társulások számviteli 

politikájának, számlarendjének, kötelezettségvállalási, értékelés és leltározási szabályzatának 

elkészítése, 

- havi finanszírozási ütemterv és likviditási terv elkészítése a likviditás folyamatos 

biztosításához, 

- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése) 

- banki és pénztári kifizetések 

- önkormányzati adósságállomány és pénzügyi befektetések nyilvántartása, 

- hitelfelvétel, hitelek nyilvántartása 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal felét történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, rehabilitációs 

hozzájárulás, cégautóadó) 

- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, 

költségtérítések, költségátalány, étkezési jegy, bérlet, telefonadó, egyéb díjak) számfejtése és 

annak pénzügyi teljesítése  

- települési nemzetiségi önkormányzatok, a társulások költségvetésével és végrehajtásával 

kapcsolatos teendők,  

- kimenő és beérkező számlák, analitikus nyilvántartása, 

- a hivatali, valamint az önkormányzati vagyonok analitikus nyilvántartásához 

adatszolgáltatás, a vagyonkataszteri nyilvántartással történő egyeztetése negyedévente, 

- a leltározás és a leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok, 

- az önkormányzatok által nyújtott támogatások nyilvántartási és elszámoltatása, 

- számlázási feladatok, bevételek beszedése 
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- a közmunkaprogramokhoz tartozó visszaigénylések elkészítése. 

- szociális támogatásokhoz tartozó havi rendszerességű visszaigénylések elkészítése és 

határidőre történő megküldése.  

- az önkormányzatok által bonyolított projektek elkülönített nyilvántartása, 

- a pályázati támogatások elszámolása. 

 

A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az 

önkormányzatok és a hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 

teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően 

kerül sor. 

 

A beszedett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős 

könyvviteli rendszerben kerülnek rögzítésre. A főkönyvi könyvelést - jogszabálynak 

megfelelően – analitikus nyilvántartásnak kell alátámasztania. Ennek biztosítása érdekében 

negyedéves időszakonként, illetve szükség szerint egyeztetés történt a feladatok keretgazdái, 

illetve az analitikát vezető munkatársak és a főkönyvi könyvelés között. A főkönyvi 

könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

elkészültek a testületek részére a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámolók és 

szükség szerint a 2017. évi gazdálkodásról szóló tájékoztatók 

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek számának bővülésével az ezek 

megvalósításához kapcsolódó, a költségvetési csoport feladatkörébe tartozó pénzügyi és 

számviteli feladatok is  jelentősen növekedtek (elkülönített könyvelés és nyilvántartás 

vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása).  

Fentiek mellett elkészítettük és benyújtottuk az Önkormányzat rendkívüli,- és rendkívüli 

szociális támogatásra vonatkozó pályázatát, melyekhez együttesen 30.332.563.-Ft támogatás 

érkezett.  

A feladatmutatók szerint járó állami támogatások igénylése a Magyar Államkincstár Tolna 

Megyei Igazgatóságán, illetve az erre szolgáló www.ebr42.otm.gov.hu internetes portálon 

keresztül megtörtént. 

A feladatmutatók alapján megállapított támogatások évközi módosítására április, június és 

október hónapokban volt lehetőség. Az önkormányzatok részére 2017. évben jóváhagyott, 

átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2017. évi beszámolási 

kötelezettség keretén belül kell eleget tenni. 

 

A költségvetési csoport tevékenységét jellemző statisztikai adatok: 

 Kibocsátott számlák:   5.075  

 Beérkező szállítói számlák  7.738 

 Banki átutalások terminálon át       10.745 

 Pénztári kifizetések   3.732 

 Kötelezettségvállalások           15.065 

 Könyvelési tételek            32.774 
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A csoport ügyfélforgalma a következő feladatokhoz kapcsolódik: 

- munkáltatói igazolások kiadása 

- ügyfél kérésére segélyek folyósítására vonatkozó igazolások 

- házipénztári kifizetések 

- folyószámla egyeztetések 

- céljelleggel nyújtott működési és felhalmozási támogatások elszámolása, 

- közmunkaprogrammal kapcsolatos kifizetések és ügyek. 

 

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési gazdálkodásának szakmai 

felügyelete 

Fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint 

az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Mindezek figyelembe vétele mellett került 

megtervezésre az intézmények 2017. évi költségvetése. A testületi döntést követőn az 

intézmények a Gazdasági Ellátó Szervezet bevonásával az elemi költségvetésüket, melyet a 

felülvizsgálatot követően a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága részére 

határidőben továbbított a hivatal. 

Bonyhád Város Önkormányzata fenntartásában 5, a Völgységi Önkormányzatok Társulásánál 

1, míg Váralja Község Önkormányzata fenntartásában további 1 intézmény működött 2017. 

évben.  

Az intézmények önálló gazdasági szervezettel nem rendelkeztek. Bonyhád Város 

Önkormányzata és a Társulás intézménye esetében a gazdasági feladatokat a Gazdasági Ellátó 

Szervezete látta el.  

A felügyelet az alábbi tevékenységekben nyilvánult meg:  

 az intézményi költségvetések közös kidolgozása (intézményvezetők, GESZ vezető, 

pénzügyi osztályvezető, ügyintézők) 

 a pénzforgalmi kimutatások időszakos áttekintése, javaslat azok egyes elemeinek 

módosítására 

 az intézményi támogatás kiutalások folyamatos kontrollja 

 MÁK felé teljesítendő havi, negyedéves adatszolgáltatások határidőre történő 

feladásának ellenőrzése.  

Bonyhád Város Önkormányzata, valamint a Társulás fenntartásában működő intézmények 

gazdálkodásával összefüggő - a költségvetés tervezésétől a beszámoló elkészítéséig terjedő - 

feladatokat a pénzügyi osztályvezető, valamint a költségvetési csoport vezetője, míg a váraljai 

szociális intézmény esetében ügyintéző látta el.  

Az intézményi struktúra vonatkozásában 2017. évben változás nem történt.  

 

Gondnoki feladatok: 

A hivatali munka tárgyi feltételek biztosítását egy költségvetési ügyintéző kapcsolt 

munkakörben látta el.  

Ennek során gondoskodik a munkához szükséges irodaszerek, nyomtatványok, papír 

beszerzéséről, irányítja a takarítói személyzetet. Gondoskodik az épületben lévő 

rendezvényekhez szükséges tárgyi feltételekről. Folyamatosan ellenőrzi a hivatali épület 

energiaköltségeit. Gondoskodik a szükséges berendezések, felszerelések 

működőképességéről, szükség szerinti pótlásáról.  
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Kapcsolat a Magyar Államkincstárral 

A költségvetés tervezése és végrehajtása, beszámolás vonatkozásában több területen is 

kapcsolódott az osztály 2017. évi feladatellátása a Magyar Államkincstár Tolna Megyei 

Igazgatóságához. 

A legfontosabbak: 

−a központi költségvetésből származó források (állami támogatások) igénybevétele a nettó 

finanszírozás keretében, valamint ezen források év végi elszámolása, 

−a feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulások megállapításához szükséges mutatószámok 

átadása a költségvetési évet megelőzően történt meg; év közben módosításra április, június és 

október hónapban volt lehetőség,  

−illetmények számfejtése, 

−személyi juttatásokkal összefüggő köztartozások bevallása, befizetése, 

−személyi juttatások elszámolásához bizonylat elkészítése, 

−törzskönyvi nyilvántartás, 

−jogszabályokban előírt havi, negyedéves, illetve éves adatszolgáltatás. 

A Kincstári elektronikus kapcsolatot az úgynevezett e-adat rendszer biztosítja.   

 

A költségvetési gazdálkodás  informatikai háttere: 

A bevezetőben felsorolt intézmények különböző integrált gazdálkodási-pénzügyi rendszert 

alkalmaznak.  

Bonyhád Város Önkormányzata, a bonyhádi nemzetiségi önkormányzatok 2008. évtől 

kezdődően a CORSO gazdálkodási rendszert használnak.  Bevezetésének költségeit akkor 

pályázati támogatás finanszírozta. A települések közös hivatalhoz való csatlakozása során 

Kisvejke, Kisdorog és Grábóc községek önkormányzatai szintén e programrendszerre tértek 

át.  

A költségvetési szervekre vonatkozóan új számviteli szabályok a 4/2013. (I.11.) 

Kormányrendelet 2014. január 1-jei hatálybalépésével megváltoztak. Emiatt a többi 

önkormányzat és intézmény a rendelkezésre álló integrált gazdálkodási rendszerek közül az 

ún. EPER rendszert vezette be.  

 

Az év során megkezdődött a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató számítógépes 

hálózaton keresztüli távoli alkalmazás szolgatatást (Application Service Provider, ASP) 

nyújtó elektronikus információs rendszer alkalmazására való felkészülés. Ennek keretében az 

osztály valamennyi dolgozója az ASP iratkezelő szakrendszere tekintetében eredményes 

vizsgát tett. A gazdálkodási, valamint az adó szakrendszer esetében megkezdődött a Magyar 

Államkincstár szervezésében a programok oktatása.  

 

Az önkormányzati vagyon vezetése, illetve annak nyilvántartása az e-Kata kataszteri és tárgyi 

eszköz nyilvántartó rendszerben kerül rögzítésre. Az évközi változások kézi kontírozással 

kerülnek a főkönyvi könyvelésben feladásra.  

A hivatalnál a nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár Tolna Megyei 

Igazgatósága által rendelkezésre bocsátott KIRA programban kerülnek számfejtésre.  
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A költségvetési gazdálkodás részét képezi a különböző jogcímű szociális ellátások kifizetése, 

amelyhez az adatállományt a Hivatal Hatósági Osztálya tölti fel, ezt követően állítható elő a 

kifizetésekhez szükséges adatállomány. 

Minden gazdálkodó szervezet rendelkezik továbbá - a választott pénzintézettől függetlenül - a 

bankszámlaforgalom elektronikus lebonyolítását szolgáló banki ügyfélterminállal. 

 

2. Adócsoport 

 

Az adócsoport ellátja Bonyhád város, valamint 2013. január 1-jétől kezdődően a közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó 8 település közigazgatási területén a jegyző hatáskörébe 

utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, 

beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint 

az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. 

 

Ügyiratok forgalmára vonatkozó adatok: 

 

2017. évben 11.424 irat keletkezett, ebből 

  - főszámra iktatva:  5.904 

  - alszámra iktatva:    2.859  

  - gyűjtőszámra iktatva:   2.661. 

Az adóhatósági ügyekben hozott érdemi döntések száma 4.177. 

Az adóigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 2017. pénzügyi évi adatokról a Képviselő-

testületek külön napirend keretében jelen ülésen kap részletes tájékoztatást, emiatt további 

adatokat, részletezést nem melléklünk. 

3.) Hatósági osztály 

A Hatósági Osztály feladatai közé tartoznak a szociális igazgatással kapcsolatos ügyek 

intézése, ipari és kereskedelmi igazgatás, anyakönyvi igazgatás, hagyatéki ügyek, 

birtokvédelmi ügyek, hirdetmények kifüggesztése, földhirdetmények kifüggesztése, 

közfoglalkoztatás szervezése, közérdekű munka koordinációja, környezettanulmányok 

készítése, szociális alapszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

feladatok, talált tárgyak ügyei, a Humán Bizottság üléseinek jegyzőkönyvezése, a Közoktatási 

Információs Rendszerben (KIR) történő fenntartói adatszolgáltatás.  

Az osztály a feladatait a hagyatéki ügyek, a talált tárgyak ügyei, a közfoglalkoztatás és 

közérdekű munka, valamint a birtokvédelmi eljárás kivételével, a Bonyhádi Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó mind a 9 településre kiterjedően ellátja. Izmény és Váralja 

anyakönyvezetői feladatait a Titkársági Osztály egy munkatársa látja el helyben, a két 

településen. Az osztály munkájában a legmeghatározóbbak a szociális ügyek (települési 

támogatások) az anyakönyvi ügyek és az ipari-kereskedelmi igazgatás. A legtöbb ügyfél 

ezekben az ügyekben keresi fel az osztályt. Nagy ügyfélforgalmat bonyolít le még a 

közfoglalkoztatás és a közérdekű munkával kapcsolatos ügyintézés. Bonyhád Város 

Önkormányzata és a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések egy 

széleskörű települési támogatási rendszert alakítottak ki, amely azok számára, akik alanyi 

jogú támogatásban nem részesülhetnek, segítséget jelenthet nehéz élethelyzetükre. A 
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lakhatáshoz, a gyógyszerkiadásokhoz, az ápoláshoz, a gyermekek nevelésének, 

iskoláztatásának támogatásához, a temetéshez, vis maior helyzet esetén, létfenntartási 

problémákhoz támogatás igényelhető.   

A gyámhatósági feladatok közé tartozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, illetve a 

gyermekek hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása, ill. felülvizsgálata és 

ehhez kapcsolódóan a szünidei gyermekétkeztetés előkészítése, adminisztrációja.  

 

Az anyakönyvi igazgatásban az adatok, adatváltozások elektronikus rögzítése folyamatos 

feladatot jelent. E mellett a házasság-kötések lebonyolítása sok munkaidőn kívüli feladatot 

jelent az anyakönyvvezetők számára, amelynek elszámolása rendeletben meghatározott 

módon történik.  

A hagyatéki ügyek esetében a halotti anyakönyvvezetést követően, a hagyatéki leltár felvétele 

és a közjegyző számára történő megküldése a jegyző feladata.  

Az ipari- kereskedelmi igazgatásban 2017-ben az ASP rendszerre történő felkészülés jelentős 

többlet terhet rótt a feladatot ellátó ügyintézőre. Az adatok migrációja határidőre elkészült, az 

ASP rendszer alkalmazása folyamatos.  

A közfoglalkoztatási programban jelenleg 39 főt foglalkoztat Bonyhád Város 

Önkormányzata. A velük kapcsolatos, teljeskörű munkaügyi adminisztráció, valamint a járási 

hivatallal történő kapcsolattartás, jelentős adminisztratív feladatot jelent.  

Környezet-tanulmánnyal kapcsolatos megkeresések a bíróságoktól, illetve a járás hivatalok 

gyámügyi osztályairól érkeznek elsősorban a hivatalhoz. Ezek folyamatosak, melyeket 

határidőre teljesítünk.  

A haszonbérlettel és az adás-vétellel kapcsolatos földhirdetmények évről-évre, növekvő 

számban érkeznek a hivatalhoz, amelyek pontos, határidőre történő teljesítést igényelnek, a 

földtörvényben foglaltaknak megfelelően.  

A különböző hatóságoktól és hivatalos szervektől érkező hirdetmények kifüggesztése 

folyamatos. Annak teljesítéséről minden esetben, írásban visszaigazolást adunk a megkereső 

szervnek.  

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás tekintetében 2017-ben egy ügyben 

kezdeményezték a jegyzői határozat megváltoztatását a járásbíróságon. A többi ügy jogerősen 

lezárult.  

Talált tárgyakkal kapcsolatban is van feladata az osztályunknak: a talált tárgy átvétele, őrzése 

és találó részére történő átadása, a Ptk-ban foglaltak szerint.  

A Hatósági Osztály bonyolítja le a zenés-táncos rendezvények engedélyeztetési eljárását.  

A Hatósági Osztály látja el, a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos jegyzői 

feladatokat.  
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A Hatósági Osztály osztályvezetője látja el Bonyhád Város Önkormányzata, az Országos 

Szociális Információs Rendszer (KENYSZI, OSZIR) e-képviselői feladatait. Ennek során a 

Bonyhádi Gondozási Központ működési engedélyezésével, valamint havi és féléves, valamint 

éves elszámolásaival kapcsolatos ügyeket intézi. Ezen túl a Gondozási Központ munkatársai 

és a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó köztisztviselői e-

ügyintézői jogosultságait is kezeli.  

Az osztály feladatkörébe tartozó OSAP és egyéb statisztikai jelentések rögzítése és 

megküldése, valamint hatósági bizonyítványok kiállítása állampolgárok, vagy hatóságok 

megkeresései alapján folyamatos.  

Az osztály létszáma: 8 fő 

osztályvezető: 1 fő (aki Váralján és Kismányokon jegyzői feladatokat is ellát) 

szociális igazgatás: 3 fő (Genzlerné Fátrai Zsuzsanna, Molnár Sándorné, Gergely Tiborné) 

ipari-kereskedelmi igazgatás: 1 fő (Gergely Tiborné) 

anyakönyv-vezetés: 2 fő (Budainé Szomolai Csilla, Pausch Mihályné) 

általános igazgatási ügyek (közfoglalkoztatás, közérdekű munka, földügyek, birtokvédelem, 

zenés-táncos rendezvények): 1 fő (Palkó Helga) 

általános igazgatási ügyek (környezettanulmányok, szociális lakásügyek, hirdetmények, 

Humán Bizottság jegyzőkönyv-vezetése, ügyintézői feladatok ellátása Grábócon): 1 fő 

(Lengyel-Dobribán Laura)  

Az ügyek száma: 

Közfoglalkoztatás, közérdekű munka: 188 db Földhirdetmények kifüggesztése:  259 db 

Szociális lakásügyek:   41 db Környezettanulmányok   25 db 

Hatósági bizonyítványok kiállítása 130 db Települési támogatások, szociális ügyek:   

2622 db 

Kereskedelmi igazgatás+szálláshely: 182 db Ipari igazgatás : 14 db 

Szociális alapszolgáltatás nyilvántartása, 

jelentései: 3 db 

Birtokvédelmi ügyek: 16 db  

Hagyatéki ügyek: 278 db  Hirdetmények kifüggesztése: 84 db  

Anyakönyvi igazgatás: 1212 db  Talált tárgyak ügyei: 30 db 

Állatvédelmi hatósági ügyek: 2 db  Gyámhatósági ügyek: 329 db 

Társasházak tv. felügyeleti eljárása 2 db Zenés-táncos rendezvények engedélyezése: 2 

db 

Lakcímnyilvántartási ügyek (rögzítések): 27 

db 

Adatszolgáltatások személy-és 

lakcímnyilvántartásból: 97 db 

 

4.) Műszaki osztály 

Műszaki osztály: 

A bonyhádi járás 25 településén a jegyzői hatáskörben lévő építésügyi hatósági feladatokat 

látja el, ezen kívül a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 9 településen szakhatóságként 

közreműködik más szakági hatóságok eljárásaiban, és a környezetvédelmi, természetvédelmi, 

vízügyi és útügyi hatósági feladatokat is elvégzi. 
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Az építésügyi hatósági feladatellátás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat 

Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) használatával elektronikus 

úton történik, az alábbi eljárásokkal:  

 Lakóépület egyszerű bejelentése 

 Építési engedélyezési eljárás 

 Bontási engedélyezési eljárás 

 Fennmaradási engedélyezési eljárás 

 Használatbavételi engedélyezési eljárás 

 Összevont engedélyezési eljárás 

 Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás 

 Bontási engedélyezési eljárás, 

 Építésügyi hatósági szolgáltatás kérés 

 Használatbavétel tudomásulvételi eljárás 

 Összevont telepítési eljárás 

 Kötelezés 

 Hatósági bizonyítvány kiadása 

 Jogutódlás, engedély hatályának hosszabbítása 

 Építésrendészeti eljárás 

 Veszélyhelyzet esetén tudomásulvételi eljárás 

 Jókarbantartási eljárás 

Ehhez kapcsolódik a hatósági ellenőrzések tartása, és a feladatellátáshoz kapcsolódó 

nyilvántartások vezetése, statisztikai és hatósági adatszolgáltatások, valamint szakmai 

konzultáció biztosítása. 

A sokrétű és jelentősen változó jogszabályi környezet miatt fokozott figyelmet kíván az 

általunk ellátott szakterület, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az előzetes egyeztetésekre, az 

ügyfelek és tervezőik tájékoztatására, amit nagy számban igénybe is vesznek.  

A bonyhádi településrendezési ügyek, a tervek karbantartása, módosítása, ezek eljárásainak 

lefolytatása, helyi értékvédelem is az osztály feladata.  

Ide kapcsolódik a városi főépítész feladatköre is, melyek közül a legtöbb kérelem 

településképi eljárások - településképi vélemény, településképi bejelentés - iránt érkezik 

(2017- ben 47 településképi eljárás volt), tervtanácsot működtet, a főépítész segítésére a 

háttérmunkát szintén az osztály végezi el. A városi főépítész megbízással látja el feladatát, 

havonta két alkalommal tart ügyfélfogadást. 

A 2017-es év nagy feladata volt a településképi arculati kézikönyvek elkészítése, valamint a 

településképi rendelet megalkotása. 

A városüzemeltetési jellegű feladatokhoz rendkívül sokrétű munka tartozik: beruházások, 

felújítások előkészítése, lebonyolítása, útügyi hatósági feladatok, közterület-használati ügyek, 

a közműfejlesztés, kommunális ügyek, zöldterület fenntartás, fakivágás, játszóterek, 

közterület bontási ügyek, közútkezelői nyilatkozatok, forgalomszabályozás, helyi 

tömegközlekedés, parkolás, behajtási engedélyek, közterület-felügyelet, önkormányzati 

https://www.e-epites.hu/hatosag/lakossagi-tajekoztatok#159
https://www.e-epites.hu/hatosag/lakossagi-tajekoztatok#158
https://www.e-epites.hu/hatosag/lakossagi-tajekoztatok#157
https://www.e-epites.hu/hatosag/lakossagi-tajekoztatok#156
https://www.e-epites.hu/hatosag/lakossagi-tajekoztatok#155
https://www.e-epites.hu/hatosag/lakossagi-tajekoztatok#154
https://www.e-epites.hu/hatosag/lakossagi-tajekoztatok#153
https://www.e-epites.hu/hatosag/lakossagi-tajekoztatok#151
https://www.e-epites.hu/hatosag/lakossagi-tajekoztatok#150
https://www.e-epites.hu/hatosag/lakossagi-tajekoztatok#149
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ingatlanok, intézmények, lakások karbantartása, felújítása, fejlesztések engedélyezésének 

bonyolítása.   

Önkormányzati műszaki feladatok: 

 Beruházások, 

 Ingatlanfenntartás, 

 Útkezelés, 

 Forgalomszabályozás, 

 Közlekedési ágazatot érintő útkezelői feladatok, 

 Közterületek használata, fenntartása, 

 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, 

 Köztisztaság,  

 Vízellátás, csatornázás, 

 Energiagazdálkodás, közvilágítás és villamosítás, 

 Településfejlesztés, településrendezés, 

 Kommunális tevékenység, 

 Vízellátás, csatornázás, 

 Energiagazdálkodás, közvilágítás és villamosítás, 

 Környezet- és természetvédelem,  

 Zöldterület-gazdálkodás,  

 Lakásgazdálkodás, 

 Közreműködés a pénzügyi előirányzatok felhasználását megalapozó tervezésben, 

 A központi közműnyilvántartáshoz adattovábbítás, változások átvezettetése, 

 A mély – és magasépítési beruházások, felújítások előkészítése, lebonyolítása, 

 Közreműködés a közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában, különös 

tekintettel a műszaki ismereteket igénylő feladatokra. 

 Karbantartási, beruházási munkák szerződés- tervezeteinek elkészítése 

 

Beruházásaink a költségvetésben jóváhagyott, valamint a beadott- elnyert pályázatok 

tételeiből áll, melyeknél a tervezéstől a befejezésig közreműködünk, és folyamatában 

rendszeres ellenőrzéseket végzünk.  

Jelentősebb munkáink: 

- agrárlogisztikai központ, termálvezeték és hidegvizes kutak előkészítés, engedélyezés 

- csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem előkészítés, engedélyezés 

- ipari park fejlesztés-  csarnokok és infrastruktúra előkészítés, engedélyezés 

- kerékpárút előkészítés, engedélyezés, kivitelezés 

- Spar áruháznál a körforgalom tervezésben egyeztetés  

- sportcsarnok bővítés, út –és parkoló építésnél engedélyezés, kivitelezés 

- Váralja parkerdő turisztikai fejlesztés előkészítés, engedélyezés, kivitelezés 

- zöld város előkészítés, engedélyezés, kivitelezés 

- naperőműpark előkészítés 

- bölcsöde-óvoda bővítés előkészítés, engedélyezés, kivitelezés 

- zeneiskola felújítás előkészítés 

- családsegítő központ felújítás előkészítés, engedélyezés, kivitelezés 

- Gyár utcai parkoló építés előkészítés, engedélyezés, kivitelezés 

- Szent Imre u. 1. fsz.5. üzlet nyílászáró csere kivitelezés 

- Szent Imre u. 1. függőfolyosó és belső homlokzat felújítás kivitelezés 

- Tabód KMB iroda felújítás előkészítés, kivitelezés 
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- intézményfelújítások előkészítés, kivitelezés 

 

A közterület-felügyelő munkakörébe tartozik: 

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 

- közreműködik a közrend, a közbiztonság védelmében; 

- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 

- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében; 

- közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 

- közterületek használati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása; 

- fakivágási engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása; 

- Bonyhád Város Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 20/2015 

(X. 26.) önkormányzati rendelete, Kisvejke Község Önkormányzatának a közterületi 

térfigyelő rendszerről szóló 9/2015 (XI. 16.) önkormányzati rendelete, valamint 

Bonyhád Város Jegyzőjének 8/2015 (XI. 30.) utasítása a Közterületi Térfigyelő 

Rendszerek Adatvédelmi Szabályzatáról rendelkezései szerinti közterület-felügyelőre 

vonatkozó feladatok ellátása. 

 

2017-től osztályunk vette át a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és 

önkormányzati ügyeket, melyek közül jelentős a bezárt hulladéklerakó utógondozásával 

kapcsolatos feladatok végzése, de ide tartoznak többek közt a hulladékgazdálkodási feladatok 

(dögkút is), kútfúrási engedélyek, szennyvíztisztító berendezések engedélyezése. 

2017 évtől az önkormányzati beruházások, felújítások egy Virtuális Interaktív Ingatlan- 

nyilvántartási Rendszerben (VIIR) kerülnek rögzítésre. Itt folyik a kommunikáció az 

önkormányzat és a Bonycom Kft között az építési munka folyamán: hibabejelentés- 

intézkedés-munka kiadása- árajánlat- megrendelés- szerződés- karbantartás- készrejelentés- 

ellenőrzés- lezárás- pénzügyi elszámolás- számla. 

Az rendszerben rögzítésre kerültek az önkormányzati ingatlanok, feltöltve minden 

rendelkezésre álló adattal, műszaki dokumentációval.  

Minden ingatlannál a műszaki adatbázisban szerepelnek az alapdokumentumok, műszaki 

állapot jellemzői, tervek, fotók, az elvégzett karbantartási munkák, fejlesztések, energetika, 

közművek.  

A gazdálkodási adatokból egyenlőre a karbantartási költségek jelennek meg, de ide kerülnek 

majd közüzemi költségek, bérleti díjak, egyéb költségek.  

A jogi adatbázisban a tulajdonosi dokumentumok, bérleti szerződések, egyéb üzemeltetési 

dokumentumok kerülnek. 
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Energiamegtakarítási intézkedési tervet is el lehet készíteni a program segítségével, ahová az 

energiafogyasztás adatait feltöltve leszűrhető lesz a megtakarítás. 

A program alkalmas összehasonlítások, szűrések, különféle kimutatások elkészítésére. 

Nyomon követhető minden, ami az adott ingatlannal történik. 

A 2017 év tapasztalatai nagyon jók, de még sok munka van vissza az adatbázisok 

feltöltésével.  

Az osztály feladatait 6 fő ügyintéző végzi, melyből 2 fő kizárólag Bonyhádon közterület-

felügyelői munkát végzett.  

Köztisztviselőink rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges iskolai és szakmai 

végzettséggel,  kötelező és szabadon választott továbbképzéseken is részt vesznek. Munkájuk 

végzéséhez a megfelelő feltételek, munkaeszközök biztosítottak. 

Az ügyiratforgalom alakulása (főszámok) :  

2015 2016 2017 

 

771 

 

 

861 

 

864 

A fenti adatok bizonyítják, hogy az ügyiratforgalom, így az azzal járó munka nem csökken. 

A munkakapcsolat a hivatal többi osztályával jó, számos ügyben egymás eljárásaiban, főleg a 

pályázatoknál, közbeszerzéseknél is részfeladatokat végzünk, ezek és a nagy számban 

igénybe vett szakmai konzultációk az iktatott ügyiratszámban nem jelenik meg.  

2017. évben fellebbezés egy ügyben sem érkezett. Ebből is látszik, hogy az ügyek 100 %-a 

első fokon elintéződik, az ügyintézés törvényes, az állampolgárok elfogadják a hivatal 

döntéseit. 

 

5.) Titkársági osztály 

A Városfejlesztési és Jogi osztály 2015 évi létrejöttével a testületi ülések, bizottsági ülések 

előkészítésével, döntések végrehajtásával foglalkozó ügyintézők, személyzeti és 

munkaügyeket valamint informatikai feladatokat ellátó munkatársak kerültek át a megalakuló 

új osztályra.   

A Titkársági osztályhoz tartozó munkatársak látják el továbbra is az iktatással, 

ügyiratkezeléssel, irattározással kapcsolatos feladatokat, ügyvitelei tevékenységet folytatnak, 

valamint az osztályhoz tartozó ügyintéző látja el továbbá a Bonyhád Város Roma Nemzetségi 

Önkormányzatának ügyeit is. (testületi ülések előkészítése, adminisztratív teendők ellátása, 

döntések végrehajtásában való közreműködés). Hivatalon belül ezen feladatokat jelenleg 3 fő 

ügyintéző intézi. A Német Nemzetiségi Önkormányzat ügyeit a közfoglalkoztatotti 

programban alkalmazott ügyintéző végezte a tavalyi év folyamán.  
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A Titkársági osztályhoz tartozik továbbá 6 fő igazgatási ügyintéző is, akik a Bonyhádi Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 8 társult településen (Mőcsény, Grábóc, Váralja, 

Bonyhádvarasd, Izmény, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke) látnak el ügyintézői feladatokat. 

Közreműködnek a testületi ülések előkészítésében, döntések végrehajtásában, polgári 

védelemmel, szociális ügyekkel, hagyatéki ügyekkel, iktatással, ügyiratkezeléssel kapcsolatos 

feladatokat látnak el, segítik a településen dolgozó jegyzők, jegyzői feladatokkal megbízottak 

munkáját. 

Két társult településen Mőcsényben valamint Izményben a gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok ellátása helyben történik, 1 fő gazdálkodási előadó által, akik szintén a titkársági 

osztály munkatársai. 

Így az osztály teljes létszáma 10 fő (3 fő a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalban 7 fő a 

társult településeken)  

  


