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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Partnereink! Kedves Olvasók!
A közigazgatás átfogó reformjának egyik legfőbb pillére a szolgáltató állam kialakítása, az ügyfelek
igényeit és érdekeit figyelembe vevő, ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítása, mely abból a
felismerésből fakad, hogy az állam és az állampolgár között megrendült bizalmi viszonyt helyre kell
állítani, és a jövőben meg kell erősíteni.
Fontos lépés volt a kormányablakok kialakítása, amely olyan ügyfélszolgálatot eredményez, ahol
megvalósulhat az a cél, hogy ne az ember utazzon, hanem az irat, a párhuzamos ügyintézés
felszámolásával. Tolna megyében jelenleg 7 kormányablak fogadja az ügyfeleket Szekszárdon,
Bonyhádon, Tamásiban, Pakson Tolnán, Bátaszéken, és 2015. december 23-án adtuk át a
Dombóvári Kormányablakot. Így most már minden járásban elérhető az egyablakos ügyintézést
biztosító integrált kormányzati ügyfélszolgálati iroda, ahol kiválóan képzett kollégák állnak az
ügyfelek rendelkezésére immáron több mint 600 ügykörben.
Az egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb közigazgatás megteremtését biztosítandó, 2016. január 1jével hatályba léptek az állami bürokráciacsökkentést célzó változások, melynek kapcsán az
elfogadott törvénycsomag 108 törvényt módosít, a gyakorlati tapasztalatok alapján egyszerűsítve
ezzel a közigazgatási ügyeket. Az állami rezsicsökkentésről szóló konzultációban közel 400 ezer
ember nyilvánította ki véleményét, így a lakosság terheinek mérséklése érdekében 2016. január 1jétől több mint 20 eljárás illetéke csökkent, illetve szűnt meg.
2016. évben tovább folytatjuk a megkezdett munkát. A Közszolgáltatás-fejlesztési operatív
program (KÖFOP) keretében 2020-ig az uniós és hazai forrásokkal együtt közel 300 milliárd forint
áll

a

magyar

állam

rendelkezésére

a

közigazgatás

fejlesztésére.

Az

ügyfélközpontú

feladatellátásnak, a kormányablakokban megvalósult integrált egyablakos ügyintézésnek, az
ügysegédek által helyi szinten megvalósított ügyfélfogadásnak, az elektronizált ügyek növekvő
számának, majd a 2016. január 1-jétől, az állami bürokrácia- és rezsicsökkentést célzó
változásoknak köszönhetően a közigazgatás egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lett.
Hírlevelünkben összeállított szakmai tudásanyaggal továbbra is hasznos segítséget kívánunk
nyújtani kollégáinknak, partnereinknek, más szakmai szervezeteknek. További információkért
kérjük, keressék fel honlapunkat: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna, forduljanak bizalommal a
Tolna Megyei Kormányhivatal munkatársaihoz.
További eredményes munkát kívánok!

Dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott
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Állami bürokrácia- és rezsicsökkentés
A Kormány 2010-ben elindított reformtörekvéseinek célja a „Jó Állam” koncepciójának
megvalósítása, a szolgáltató állam kialakítása, ezáltal az egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb
közigazgatás megteremtése. A változás igénye abból a felismerésből fakadt, hogy az állam és
állampolgárok közötti bizalmi viszony teljesen megrendült, ennek visszaszerzése, illetve
megerősítése rendkívül fontos. Éppen ezért nem mindegy, hogy az ügyfelek milyen módon
találkoznak az állammal, mert az nagymértékben meghatározza a róla kialakított képet.
2016. január 1-jével hatályba léptek az állami bürokráciacsökkentést célzó változások, melynek
kapcsán az elfogadott törvénycsomag 108 törvényt módosít, a gyakorlati tapasztalatok alapján
egyszerűsítve ezzel a közigazgatási ügyeket.
1.

Általános eljárási szabályok felülvizsgálata

Az általános eljárási szabályokat tartalmazó törvény (Ket.) módosítása minden közigazgatási ügyre
kiterjedő egyszerűsítést eredményez.
a)

függő hatályú döntés
• eljáró közigazgatási hatóságot érdekeltté teszi abban, hogy a hatósági eljárások
jelentős részét két hónapon belül befejezze (1,3 millió hatósági döntés született
60 napon túl)
• ha a hatóság a két hónapos határidőt túllépi (kivéve a bonyolult, speciális
szakértelmet érdemlő ügyek), úgy a hatósági eljárás ingyenes
• a két hónapos határidő objektív jellegű, tehát a hatóságnak be kell fejeznie az
eljárást

b)

a hatósági eljárások felfüggesztésére kizárólag indokolt esetben kerülhet sor
• 2014.

évben

több

mint

száztizenötezer

ügyben

került

sor

eljárás

felfüggesztésére, és átlagosan megállapítható, hogy ezen felfüggesztések
időtartama meghaladta a három hónapot
c)

belföldi jogsegély kizárólag elektronikus úton
• tényleges gyorsítás a hatóságok egymás közötti kommunikációjában

d)

a másodfokú hatóság nem utasíthatja új eljárásra az elsőfokú hatóságot
• 2014. évben a jogorvoslati ügyek 40%-ában döntött úgy a másodfokú hatóság,
hogy nem folytatja le a bizonyítási eljárást, hanem új eljárásra utasítja az első
fokú hatóságot, ezzel is lassítva az eljárást
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2.

Ügyintézési határidők felülvizsgálata

A Ket.-ben megállapított 21 napos határidőtől való eltérés az ügyek többségében nem indokolt,
ezért a törvény több mint 120 határidőre vonatkozó szabályt módosít, átlagosan 25%-os
ügyintézési határidő csökkentéssel.
Megszüntetésre

kerül

a

hatósági

eljárási

ügyintézési

határidő

általános

meghosszabbíthatóságának lehetősége, és kizárólag speciális hatósági eljárásokban (pl.
atomenergia felhasználása), különösen méltányolható és indokolt esetben marad lehetősége a
hatóságnak az eljárási ügyintézési határidőt meghosszabbítani

3.

Engedélyezési eljárások felülvizsgálta, átalakítása

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében sor kerül egyes engedélyezési eljárások
felülvizsgálatára, oly módon, hogy a korábban engedélyhez kötött tevékenységeket a jövőben már
bejelentést követően is lehet folytatni. 25 engedélyezési eljárásban az átalakítása a következő
eredményekkel jár:
•

az ügyfél a bejelentést követően megkezdheti a bejelentett tevékenység folytatását

•

hatóság 8 napon belül ellenőrzi a jogszabályokban előírt feltételek meglétét

•

ha nem felel meg a jogszabályokban előírt kötelezettségeknek, abban az estben a
tevékenységtől az ügyfelet eltiltja, és indokolt esetben szankcióval sújtja

Ahol

a

közérdek

magas

szintjéből

következően

az

állam

közegészségi

szempontok

érvényesítésére, a közrend, a közbiztonság, és a természet- és környezet védelmére irányuló
kötelezettségének csak engedélyezési eljárás lefolytatása útján tud eleget tenni, ezek az esetek
nem alakíthatók át bejelentéses eljárássá.

4.

Az anyagi jogi szabályok egyszerűsítése

A módosítások a gyakorlatban jelentkező ügyféli igények kielégítését célozzák azáltal, hogy
meghatározott ügyekben a hatósági eljárásokat idő- és költségtakarékosabbá teszik.
A módosítások számos ponton egyszerűsítik a hatóságok adminisztratív terheit is, amely tényező
szintén az eljárások gyorsítását szolgálja, így például:
•

a hatósági eljárásokban a büntetlen előélet és foglalkozástól eltiltás igazolására hatósági
erkölcsi bizonyítvány helyett elektronikus adatigénylés útján kerül sor (pl. temetkezési
szolgáltató);

•

a közúti közlekedésről szóló törvény módosításának köszönhetően az ügyfelek számára
szélesedik az elektronikusan intézhető ügyek köre, továbbá elektronikus formában
ingyenesen

is

lekérhető

lesz

egy

adott

jármű

műszaki

állapota,

előélete

a

járművizsgáztatási nyilvántartó rendszerből, amely nagyban segítheti az ügyfelek
esetleges vásárlás előtti döntését;
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ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉS
A Kormány 10 Mrd Ft-ot elkülönített arra a célra, hogy egyes hatósági eljárások díját, illetékét
csökkentse vagy megszüntesse. A lakosság véleményének megismerése érdekében 2015. június
5. és augusztus 6. között konzultációt tartott a kormányhivatalok bevonásával, amelynek során
közel 400 ezer ember nyilvánította ki a véleményét. 2016. januárjától több mint 20 hatósági eljárás
illetéke csökkent, illetve szűnt meg.
I.

Okmányok

kiadásával,

pótlásával

és

cseréjével

kapcsolatos

eljárásokat

érintő

mentességek, kedvezmények
1.

Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (vagyis lakcímkártya)

2.

Családi állapot változásával összefüggő névváltozás miatt történő okmánycsere

3.

Eltulajdonított okmányok pótlása

4.

Gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása (a kettő vagy több kiskorú gyermeket
nevelő családok esetén)

5.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal)

6.

Tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése (örökléssel
összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján)

II. Diákokat, fiatalokat és családokat érintő mentességek
1.

Diákigazolvány

2.

Felsőoktatási

képzésre

jelentkezés

(a

törvényjavaslathoz

érdemben

kapcsolódó

kormányrendeleti javaslat tartalmazza)
3.

Gépjárművezetői engedély első alkalommal

III. Fogyatékkal élőket érintő mentességek
1.

Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása

2.

Jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele

IV. Építésügyet érintő mentességek
1.

2

A 160 m -nél kisebb hasznos alapterületű lakóépület bontási, építési, és használatbavételi
engedélyezési eljárása

V. Vállalkozásokat érintő mentességek
1.
2.

Adóhatósági igazolás
Cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megküldése (a
cég tagjának vagy képviselőjének kérelmére)

3.

Cégek éves számviteli beszámolójának közzététele

4.

Üzlet működési engedélye iránti eljárás

5.

Vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása

6.

Népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

7.

Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
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A Kormány szándéka, hogy – az Államreform 2. keretében eddig megvalósított eredményeit is
figyelembe véve – folytassa az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek
csökkentését. Ennek keretében vizsgálja a hatósági eljárások további egyszerűsítésének
lehetőségeit, amelynek eredményeként a hatósági ügyek intézése még egyszerűbbé és
kiszámíthatóbbá válik. Emellett folytatni kívánja az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos célok
megvalósítását is, tehát az állam által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő illetékek, díjak további
mérséklésével, megszüntetésével is segíteni kívánja az állampolgárokat és vállalkozásokat.
Kormánymegbízotti Kabinet

Lezárultak a földárverések tolna megyében
Tolna megyében 2015. november 23-ától volt lehetősége a gazdáknak, hogy állami tulajdonban
lévő földekre licitáljanak. 2015. december 22-ével sikeresen lezárultak a földárverések.
Az árverések a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett kerültek meghirdetésre és lebonyolításra.
Tolna megyében a gazdák éltek a lehetőséggel, az 5.889,6825 hektár meghirdetett földterület
86,75 %-a, 5.109,0846 hektár került értékesítésre, mindösszesen 10.926.300.000 Ft értékben.
Kormánymegbízotti Kabinet

A családtámogatási és társadalombiztosítási
főosztályt érintő, 2016. január 1. napjától
hatályos, fontosabb jogszabály-módosítások
1./ Gyermekgondozási díj
Változtak

a kötelező egészségbiztosítás

ellátásairól szóló 1997. évi

LXXXIII. törvény

(továbbiakban: Ebtv.) 42/B. §-ának, azaz a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: GYED)
vonatkozó szabályok.
A GYED- maximum összege 2016. évben havi 155.400,- Ft. (Minimálbér kétszeresének a 70%-a.)
Az Ebtv. 82/I. § (1) bekezdése szerint a módosított szabályokat a 2015. december 31-ét követően
GYED-re jogosulttá váló biztosítottak GYED- megállapítása során kell alkalmazni. Amennyiben a
GYED -jogosultság az Ebtv. 42/A. §-ában foglalt feltételek – amelyekben változás nem történt –
alapján megállapítható, úgy a GYED a csecsemőgondozási díj (továbbiakban: CSED)
folyósításának utolsó napját követő naptól (169. nap) a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
(Ikergyermekek esetén a 3. életévük betöltéséig.)
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A módosítás megszüntette azt a korlátozást, amely a szülést megelőző két éven belül kevesebb,
mint két év biztosítási jogviszony esetén a megszerzett biztosítási idő mértékében maximálta a
GYED-jogosultság időtartamát, így a GYED a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
(Ikergyermekek esetén a 3. életévük betöltéséig)
Igen jelentős változás az is, hogy az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdése a) pontjának hatályon kívül
helyezésével a módosítás értelmében keresőtevékenységet már nem csak a gyermek egy éves
korától lehet folytatni, hanem a CSED folyósítás utolsó napját követő naptól.
A 2016. január 1. napját megelőzően megállapított GYED esetében az igénylő 2016. január 1.
napjától keresőtevékenységet folytathat.
Az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdése f) pontjának hatályon kívül helyezésével megszűnt az ún. „60
napos szabály”, amely azt írta elő, hogy amennyiben a GYED első igénybevétele a gyermek 1
éves kora után kezdődik, akkor a nem jár GYED az első igénybevétel első napjától 60 napig, ha az
igénylő keresőtevékenységet folytat.
2016. január 1. napjától nemcsak a maximális összegben megállapított ún. „diplomás GYED”
(Ebtv. 42/E. §) ellátásokat kell hivatalból felülvizsgálni és újra megállapítani minden év január 15-ig,
hanem az összes maximális összegben megállapított GYED-et.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár új nyomtatványok bevezetésére tesz lépéseket. A
CSED-igénnyel együtt a GYED-igény is benyújtható lesz közös nyomtatványon. Az új
nyomtatványok mellett a jelenleg használt nyomtatványok is alkalmazandók.
A módosítás az Ebtv. 66. § (1b) bekezdésének beiktatásával bevezeti a „betudás” jogintézményét:
ha a szülők egyike jogalap nélkül vette fel a gyermekük után járó pénzbeli ellátást vagy
gyermekgondozási támogatást, mindkét szülő erre irányuló egybehangzó nyilatkozata alapján a
jogalap nélkül felvett ellátás a másik szülőnek - a közös háztartásban nevelt gyermekükre
tekintettel - megállapított pénzbeli ellátás összegéből levonható. Ha a szülők nem járulnak hozzá
egybehangzó nyilatkozattal a levonáshoz, a jogalap nélkül felvett ellátást - felróhatóságra tekintet
nélkül - az a szülő köteles visszafizetni, aki az ellátást felvette.
A fenti nyilatkozatra vonatkozóan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár új nyomtatványt fog
rendszeresíteni.
2./ A családok otthonteremtési kedvezményére
A családok otthonteremtési kedvezményére vonatkozó jogszabály-módosításra tekintettel az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján a biztosítási jogviszony igazolására szolgáló
hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem új igénylőlapja (három vagy több gyermeket vállalók
esetén) elérhető, azonban a jelenleg használt igénylőlapok is alkalmazandók.
3./ TAJ-kártya
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
1996. évi XX. törvény 10. § -ának módosítása által a lopás miatt történő Társadalombiztosítási
Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány (továbbiakban: TAJ-kártya) kiadásáért nem kell az
általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, kizárólag,
ha új hatósági igazolvány kiadása a birtokából való elkerülés (elvesztés, megsemmisülés) vagy
megrongálódás miatt válik szükségessé. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ügyfélszolgálaton a
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költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet nem kell kitölteni lopás esetén, hiszen a törvény
szerint ebben az esetben nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. Ezekben az esetekben
viszont a TAJ-igénylőlap mellé a feljelentésről készült rendőrségi jegyzőkönyv másolatát mellékelni
kell.
A családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályt érintő, 2016. január 1. napjától
hatályos, fontosabb jogszabály-módosítások:
1. Élettárs családi pótlékra jogosultsága
•

2016. január 1-től: az élettárs a jogosultság szempontjából a szülővel esik azonos
megítélés alá meghatározott feltételek teljesülése esetén

Feltételek, amelyeknek teljesülniük kell:
•

az élettárs és a szülő érintett gyermekének azonos a lakó vagy tartózkodási helye és -az
élettársak legalább egy éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában vagy

•

az élettársi kapcsolat fennállását egyéb, olyan közokirat igazolja, melyet az

ellátás

megállapítására irányuló kérelem benyújtását megelőző legalább egy évvel korábban
állítottak ki.
Feltételek igazolása:
•

azonos tartózkodási vagy lakóhely → lakcímkártyával vagy KEKKH validáció révén

•

élettársi kapcsolat fennállása:
a. közjegyzőnek az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzése, melynek
kiállítási dátuma legalább egy évnél régebbi, mint a családi pótlék iránti kérelem
benyújtásának dátuma;
b. közjegyző által kiállított tanúsítvány az élettársi nyilvántartásban szereplő adatok
c. igazolásáról
d. országos közjegyzői kamara adatszolgáltatása
e. egyéb közokirat, melyet olyan szerv állított ki a családi pótlék megállapítása iránti
kérelem benyújtását megelőző egy éven túl, akinek arra volt felhatalmazása
(nyilvántartása vagy hivatalos tudomása alapján van birtokában az információnak)

Jogosultság megállapítása az általános szabályok szerint történik azzal, hogy a kezdő időpont nem
lehet korábbi, mint 2016. január 1.
2./

Óvodai

nevelésben

való

részvételi

kötelezettség

mulasztásával

kapcsolatos

rendelkezések – Cst. 15 § és 52. §
2015. szeptember 1-től (2015/2016-os nevelési évkezdetétől) hatályos rendelkezések szerint az
óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség elmulasztása – meghatározott hiányzás esetén – a
nevelési ellátás szüneteltetését vonja maga után, ugyanúgy, mint a tankötelezettség teljesítésének
elmulasztása:
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•

adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott 5 óvodai nap → a nevelési intézmény,
jelzéssel él a gyámhatóság felé, aki a családi pótlékban részesülő figyelmét felhívja a
szüneteltetés jogkövetkezményére

•

adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott 20 óvodai nap → a nevelési intézmény

•

vezetője jelzéssel él a gyámhatóság felé, aki a jelzés beérkezésétől számított 8 napon
belül kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a nevelési ellátás
szüneteltetését.

•

Kivétel: nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy szociális intézményben elhelyezett
gyermek mulasztása

A b) pontot - Cst. 52. §-a értelmében - a részvételi kötelezettség megszegése körében 2016.
január 1-jétől kell alkalmazni → a gyámhatóság legkorábban 2016. január 1. után kiállított irattal
kezdeményezheti az ellátás szüneteltetését még akkor is, ha a feltételek már 2015. szeptember –
december

hónapok

valamelyikében

bekövetkeztek

→

legkorábban

a

nevelési

ellátás

szüneteltetése a 2016. január hónapot érintheti (Cst. 37. § (7) bekezdés: a családi pótlék
szüneteltetését elrendelő döntés jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónapra járó ellátást
folyósítja utoljára a kormányhivatal, ha elrendeli a szüneteltetést)
Egyebekben az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség mulasztásával összefüggő
szüneteltetési szabályok logikája azonos a tankötelezettség mulasztáshoz fűződő, a szüneteltetési
szabályokkal, úgymint:
•

ha a döntés jogerőre emelkedése május, június vagy július, akkor a folyósítás
szüneteltetése az augusztus hónapra járó ellátással indul;

•

a szüneteltetés megszüntetésére a gyámhatóság kezdeményezésére kerülhet sor (ha a
felülvizsgálattal érintett időszakban az igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napok
száma nem haladta meg a hármat);

•

a szüneteltetés megszüntetésé esetén a kezdeményező iratban a gyámhatóság által
megjelölt hónapra kell első ízben folyósítani a nevelési ellátást illetve ennek hiányában a
kezdeményezés hónapjára.

3./ Családi pótlék
A Cst. 6. § (1) bekezdése kiegészül a családi pótlék folyósításáról történő lemondás
szabályával:
•

a lemondás egyoldalú nyilatkozattal történhet, a nyilatkozat adattartalmára a Vhr. külön
mellékletben tartalmaz rendelkezést, a nyilatkozat magánokirati formában tehető meg
(együtt élő szülők esetében mindkét szülő aláírása szükséges)

•

nem kell indokolni, visszavonásig érvényes, csak a jövőre nézve van lehetőség a
lemondásra

•

a lemondás vonatkozhat a családi pótlék egészére, vagy annak meghatározott részére

•

a lemondás nem érinti a családi kedvezmény érvényesítését
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•

visszavonás

esetén

a

visszavonás

hónapját

követő

hónap

első

napjától

kell

továbbfolyósítani a
•

családi pótlékot

A Cst. 8 §-a új (5) bekezdéssel egészül ki, mely a tanulói és a hallgatói jogviszony egyidejű
fennállásának esetére ad szabályozást a jogosultság, illetve a beszámítás meghatározására:
•

a két jogviszony egyidejű fennállása ellátásra való jogosultságot csak akkor alapoz meg,

•

hallgatói jogviszonyra tekintettel, további az összeget befolyásoló beszámítási szabályok

ha a tanulmányok folytatása középfokú iskolában történik,
nem érvényesíthetők
4./ Gyermekgondozási segély - Gyermekgondozást segítő ellátás
Az eddigi gyermekgondozási segély elnevezést felváltja a gyermekgondozást segítő ellátás
kifejezés
A Cst. 21. § (1) bekezdése módosul az Eb. törvény módosításával összhangban:
•

a

gyermekgondozást

segítő

ellátásban

részesülő

személy

(kivéve:

nagyszülő,

örökbefogadó szülő, kiskorú szülő gyermekének gyámja) a gyermek féléves koráig nem
folytathat keresőtevékenységet
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

MEGÚJULT A TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLYÁNAK
REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI
ÉS SZAKÉRTŐI OSZTÁLYA
Elkészült a Tolna Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályának és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalnak otthont adó épület átalakítása, korszerűsítése és akadálymentesítése.
A jelenlévőket Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott köszöntötte. Ezt követően Farkasné Farkas
Gyöngyi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatója ismertette a TIOP-3.2.2 projekt
országos és megyei eredményeit.
A nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágását követően a vendégek megtekintették a felújított
épületet. Pohárköszöntőjében Ács Rezső, Szekszárd polgármestere kiemelte a beruházás
jelentőségét, melyet teljes mértékben szekszárdi vállalkozások valósítottak meg.
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A felújított, akadálymentesített létesítmény első emeletén érhetők el a Tolna Megyei
Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és
Szakértői Osztályának irodái, három vizsgálója és egy képességvizsgálója. A vizsgálók tágasak,
korszerűek és akadálymentesen megközelíthetőek. A fejlesztés során az ingatlan belső burkolatai,
nyílászárói és mellékhelyiségei felújításra kerültek, az informatikai rendszert pedig korszerűsítették.
A létesítmény akadálymentesítésének megtervezésében a SINOSZ, a MEOSZ, az ÉFOÉSZ, a
MVGYOSZ szervezetei nyújtottak segítséget. A közös munka eredményeként a felújított ingatlan a
látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékkal élő és a mozgásukban korlátozott személyek
számára teljes körűen akadálymentes lett.
A fejlesztést a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében az Európai Unió közel 300
millió forinttal támogatta. Az átalakításra és korszerűsítésre nagy szükség volt, hiszen ellátási,
illetve támogatási kérelmek ügyintézése céljából évente több ezer megváltozott munkaképességű
és fogyatékkal élő személy keresi fel hatóságunkat.
A Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya dönt többek között a megváltozott
munkaképességű

személyek

ellátási

jogosultságáról,

valamint

a

közlekedőképesség

akadályozottságának mértékéről.

A szakértők országos szinten, évente 175-180 ezer vizsgálatot végeznek. A vizsgálatok 70
százalékában a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő személyek egészségi
állapotát, rehabilitálhatóságát minősítik.
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A komplex vizsgálat célja a megmaradt, hasznosítható képességek feltárása, tehát nem
korlátozódik

a

betegségek

minősítésére.

Az

egészségi

állapotot

és

a

foglalkozási

rehabilitálhatóságot megállapító komplex minősítési rendszer nem engedi, hogy súlyos betegek
kerüljenek ki az ellátásból.
A rehabilitációs ellátás egyénre szabottan segíti a rehabilitálhatónak minősített személyek
belépését, illetve visszatérését a munka világába. A foglalkozási rehabilitáció időtartamát, módját
és megvalósíthatóságát a megmaradt egészségi állapot, a szociális körülmények, valamint az
egyéni munkatapasztalatok egyaránt befolyásolják.
A „Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című, TIOP 3.2.208/1-2008-0002 jelű kiemelt európai uniós projektet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a
18 érintett megyei kormányhivatallal együtt valósítja meg, amelynek során megújulnak a
rehabilitációs szakigazgatási szervek épületei és a munkavégzés általános feltételei. A programot
az Európai Unió 3.99 milliárd forinttal támogatja. A beruházások értéke helyszínenként változik:
tízmilliós nagyságrendű átalakítások mellett több százmilliós fejlesztések valósulnak meg.
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

A TARTÓS KIKÖTÉS TILALMA NEM EGYENLŐ
A LÁNCON TARTÁS ABSZOLÚT TILALMÁVAL
2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) szeretné felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsolatos néhány, nagy publicitást nyert
félreértésre. A legfontosabb, hogy helytelen az az értelmezés, mely szerint a kutyákat mostantól
egyáltalán nem lehet láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, hogy az, aki vét a rendelet ellen, nem
követ el bűncselekményt, mivel az előírás nem esik a Btk. hatály alá. Probléma esetén nem a
rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie.
A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel való évezredes együttélés eredményeként –
fajtársaival szemben is inkább az ember társaságát választja. Ennek ellenére sokan ma is
egyszerű „jelzőrendszerként” folyamatosan kikötve, vagy kennelbe zárva tartják ebüket. Azon
körülmények részletes jogszabályi meghatározása, amik ahhoz szükségesek, hogy egy kutya jól
szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként élhessen, lehetetlen, hisz az igények egyedenként,
fajtánként eltérőek. Éppen ezért a rendelet előírásai egyfajta követendő irányt határoznak meg,
segítve a felelős állattartási szokások kialakulását.
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A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy minden, jelen állapotában sajnos szabad
tartásra alkalmatlan kutya is végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután egy kutya se
kerüljön tartósan láncra!
Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi
igényeinek megfelelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően szervezett szabad
mozgás lehetőségét is. Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a
lakóközösség életét, emellett kiemelten fontos az ember egészségének és testi épségének
védelme! Egy összetett témáról van tehát szó, melyben az állat és az emberi környezet jogos
igényeit is kielégítő feltételeket kell megteremteni.
Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet előírásai ellen, nem követ el bűncselekményt,
hiszen ezek alapvetően nem a Btk.-ba ütköző cselekedetek. Ha valaki egy az állat kíméletét nem
biztosító módon, tartósan láncon tartott kutyán szeretne segíteni, akkor nem a rendőrséget, hanem
a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. A kivizsgálást követően
elsősorban a hibák, hiányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot szabhatnak ki rá, melynek alapösszege 15 000 Ft. Ez az
összeg minősített esetekben – jogszabályban meghatározott mértékben – szorzókkal növelhető.
Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy ha valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa
szem előtt a felelős állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e teremteni mind a
háziállata személyes szükségleteit, mind a saját környezetének jogos elvárásait kielégítő
körülményeket.
A témával kapcsolatos további háttéranyag elérhető a NÉBIH honlapján:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-kutyak-tartos-lancon-tartasanak-tilalmarol
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

KÉKNYELV BETEGSÉG
2015. december 14-étől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) kihirdette a
szezonális vektormentes időszakot, így a vektormentes időszak alatt lehetővé vált a kéknyelv
betegségre

fogékony

állatok

továbbtartásra

való

kiszállítása

előzetes

védőoltás

nélkül

Magyarország teljes területéről, így a kitöréssel érintett Tolna megyéből is az alacsonyabb
kockázatú, vagy mentes területekre.
A szezonálisan vektormentes időszak kezdetét a hőmérsékleti adatok, valamint az elvégzett
laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján határozta meg a NÉBIH. Az Európai Unión belüli
kiszállítás során továbbra is be kell tartani a kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes
állatok szállításának ellenőrzése, megfigyelése, felügyelete és korlátozása tekintetében a
2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól szóló1266/2007/EK rendelet előírásait. Az
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úgynevezett 3. országba irányuló export esetén pedig a célország és Magyarország által
jóváhagyott, érvényes exportbizonyítványokban foglalt feltételek az irányadóak.
Az állatok szállításának részletes feltételeiről minden esetben a Bonyhádi és Tamási Járási hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi Osztálya vagy a Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földművelésügyi Főosztálya ad felvilágosítást.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

VÁLTOZOTT A VADÁSZATI TÖRVÉNY
2016. január elsejével módosult a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény. A vadászati törvény további módosításai várhatók 2016.03.01,
2016.07.01, valamint 2017.01.01 és 2017.03.01-vel. A törvény időállapot szerinti tartalmát a
www.njt.hu honlapon követheti.
A vadászati törvény főbb változásai:
•

megjelenik a TÁJEGYSÉG és tájegységi fővadász fogalma, a tájegység határait a

•

változott a vadászterület kijelölésének folyamata, így a vadászati hatóság március 31-ig a

vadászterületek határai nem léphetik át;
vadászterület határára vonatkozó ajánlást tesz közzé. Az ajánlással érintett vadászterület
földtulajdonosa az ajánlásra május 15 napjáig, a törvényben rögzített feltételek
fennállásakor, módosító javaslatot tehet;
•

módosító javaslatot a 8.§ és 19.§-ban meghatározott feltételek figyelembe vételével lehet
benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggő vadászterületnek minősülő
területre vonatkozhat;

•

amennyiben nem érkezik módosító javaslat, úgy a vadászati hatóság, hivatalból
megállapítja a vadászterület határát;

•

amennyiben érvényes módosító javaslat érkezik a vadászati hatóság a módosító javaslatot
benyújtó földtulajdonossal, valamint az átfedéssel érintett hatályos vadászterületek közös
képviselőivel egyeztetést tart július 15 napjáig. Amennyiben itt egyezség születik akkor a
vadászati hatóság az egyeztetés eredményeként létrejött vadászterületeket jelöli ki,
amennyiben nem születik egyezség úgy hivatalból jelöli ki a vadászterületeket.

•

fontos hogy az a földtulajdonos, aki a területkialakítási eljárásban nem vett részt- nem tett
módosító javaslatot- a későbbiekben nem fellebbezhet a vadászati hattóság által kijelölt
terület ügyében, amennyiben nem ért azzal egyet.

•

a vadászterületen létrejövő földtulajdonosi közösség dönt a képviselő személyéről, a
vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról;

•

nem lehet tulajdonosi közösség képviselője az a személy, aki annál a vadászatra
jogosultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség a vadászterület
vadászati jogára haszonbérleti szerződést köt;
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•

a közös képviselő visszahívható;

•

a tulajdonosi közösség gyűlésének összehívását a közös képviselő vagy az összes
földtulajdonos tulajdoni hányadában számított egy ötöde kezdeményezheti;

•

ezt az összes érintett önkormányzat hirdetőtábláján azonos ideig, és azonos tartalommal
kell kifüggeszteni legalább harminc napra (a hirdetmény kifüggesztésének időtartamába a

kifüggesztés, illetve a levétel napja nem számítható be);
•

a vadászterület vadászati joga csak haszonbérlet útján hasznosítható, a haszonbérleti díjat
a vadászatra jogosultnak, minden tárgyév december 31-ig meg kell fizetnie a
földtulajdonosi közösség részére, amennyiben erre nem kerül sor a vadászati hatóság
törölheti a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból;

•

a tájegységi vadgazdálkodási terv 20 évre szól;

•

a vadászatra jogosult a 4.000 hektárt meghaladó vadászterület esetén minden megkezdett

•

a hivatásos vadász kényszerítő eszközt alkalmazhat munkája során;

•

változik a trófeabírálati rendszer is az elhullott egyedek trófeáit a birtokbavételtől számított

4.000 ha. után 1 hivatásos vadászt kell alkalmaznia;

30 napon belül köteles a jogosult bemutatni a vadászati hatóságnak;
•

a vadkárral kapcsolatos rendelkezések nagymértékben módosultak.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

A JEGYZŐ ÉS AZ ALJEGYZŐ
ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSRE, ILLETVE
IDEGENNYELV-TUDÁSI PÓTLÉKRA VALÓ
JOGOSULTSÁGA
A

Tolna

Megyei

Kormányhivatal

a

jegyzők,

illetve

aljegyzők

részére

megállapítható

illetménykiegészítés, valamint idegennyelv-tudási pótlék megállapítása tekintetében kérte a
Miniszterelnökség állásfoglalását, melynek kapcsán az alábbiakról ad tájékoztatást.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 131. § (2)
bekezdése és 226. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselő illetménye a Kttv. 133. § (1) bekezdése
szerint megállapított alapilletményből, valamint – a törvényben meghatározott feltételek esetén –
illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. A Kttv. 246. § (1) bekezdése szerint a jegyző
közszolgálati jogviszonyára a törvény köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit a X. fejezetben –
ezen belül a díjazás tekintetében a 254-256. §-ban – foglalt eltérésekkel, megfelelően kell
alkalmazni. A Kttv. 254-256. §-ai szabályozzák a jegyző illetményeltérítésre, személyi illetményére,
alapilletményére, vezetői illetménypótlékára és jegyzői-feladatpótlékára vonatkozó előírásokat.
Figyelemmel arra, hogy a Kttv. a jegyző illetménykiegészítésével kapcsolatos külön törvényi
rendelkezést nem tartalmaz, így erre az illetményelemre a jegyző esetében is a törvény általános
szabályai irányadóak.
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A jegyző alapilletményének megállapítására a Kttv. 255. § (1) bekezdése alapján a település
lakosságszámának,

illetve

jogállásának

függvényében,

differenciáltan

kerül

sor,

részére

illetményeltérítés a Kttv. 254. § (1) bekezdése alapján állapítható meg.
A Kttv. 234. § (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben egységesen
valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést
állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének a megyei önkormányzatnál, a
megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a, a községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, az ezeken
kívüli esetekben pedig legfeljebb 30%-a lehet. Ezt a rendelkezést a jegyzőre – mint felsőfokú
végzettségű köztisztviselőre – is alkalmazni kell, amennyiben a helyi önkormányzat a tárgyévre
illetménykiegészítést állapít meg, arra a jegyző is jogosult.
A jegyző számára megállapítható, speciális illetménypótlékokat a Kttv. 256. §-a határozza meg,
mely rendelkezés csak a jegyző vezetői illetménypótlékára és a jegyzői-feladatpótlékára vonatkozó
előírásokat tartalmazza. Ugyanakkor – a Kttv. 141. § (6) bekezdése alapján – a jegyző az alanyi
jogú idegennyelv-tudási pótlékra is jogosult, amennyiben a törvényi előírásoknak megfelel. Az
illetménykiegészítés és az idegennyelv-tudási pótlék nem illeti meg azonban azokat a jegyzőket,
akiknek a Kttv. 254. § (2) bekezdése alapján személyi illetményt állapítottak meg.
A Kttv. 247. § (1) bekezdése értelmében – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – ahol a Kttv.
jegyzőt említ, azon az aljegyzőt is érteni kell. Ebből következően a Kttv. jegyzői illetménymegállapításra, valamint az illetmény-összetevőkre vonatkozó rendelkezéseit az aljegyzőre is
alkalmazni kell. Ugyanakkor a Kttv. 255. § (3) bekezdése értelmében az aljegyző illetményét
kinevezésekor a polgármester, azt követően a jegyző a település lakosságszámát, illetve jogállást
figyelembe véve, összegszerűen állapítja meg, úgy, hogy az nem érheti el a jegyző illetményét, és
nem lehet alacsonyabb a már megállapított illetményénél.
Az aljegyzői illetmény tehát természetét tekintve – a Kttv. szerinti személyi illetményéhez
hasonlóan – egyösszegű illetmény, amelyhez további illetményelemek kapcsolódhatnak.
Ugyanakkor az aljegyzőre is irányadó a Kttv. 234. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (6)
bekezdése, illetménykiegészítésre és alanyi jogú idegennyelv-tudási pótlékra jogosult lehet. Ezek
azonban nem önálló illetményelemként kapcsolódnak, hanem az egyösszegű illetménybe
beolvadnak, az aljegyző illetményének megállapítása során ezek összegére is figyelemmel kell
lenni.
A Kttv. 254. § (2) bekezdése alapján a főjegyző, illetve a jegyző részére a polgármester –
minősítéstől, ennek

hiányában a

teljesítményértékeléstől függően

– személyi illetmény

megállapítására is jogosult. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.
Amennyiben a jegyző részére személyi illetmény kerül megállapításra, annak összege
meghatározásánál a fentiekre szintén figyelemmel kell lenni.
Az egységes jogalkalmazás kialakítása érdekében a jegyzőket, illetve aljegyzőket megillető
illetménykiegészítés, valamint idegennyelv-tudási pótlék megállapítása során a kormányhivatal kéri
a fenti tájékoztatás figyelembevételét.
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
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A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
ÁLLÁSFOGLALÁSA A DOHÁNYBOLTOK
VASÁRNAPI NYITVATARTÁSÁNAK
BEJELENTÉSÉRŐL
A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz több megkeresés érkezett a kiskereskedelmi szektorban
történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kszmtv)
dohánytermék-kiskereskedőket érintő jogszabályi rendelkezéseinek értelmezése vonatkozásában.
A megkeresések szerint a dohánykereskedők a Kszmtv. 4. § (1) bekezdésében rögzített
jogosultságukat – mely az adventi vasárnapok és minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy
vasárnapja vonatkozásában nyújt lehetőséget nyitva tartásra – nem tudják gyakorolni, mert
bejelentéseiket sem a jegyző, mint általános kereskedelmi hatóság, sem a vámhatóság, mint a
dohány-kiskereskedők működési engedélyének megfelelő vámhatósági engedélyt kibocsátó
vámhatóság nem veszi nyilvántartásba.
A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása szerint a dohánytermék kiskereskedelem részletes
szabályait ugyan külön jogszabály határozza meg, ugyanakkor a Kszmtv. 1. § (1) bekezdése
alapján annak hatálya - a Kszmtv. 1. (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel - a
kiskereskedelmi tevékenységekre terjed ki, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó
jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják. A
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ának b) pontja alapján hatóságként a kereskedelmi
tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi jegyző van kijelölve.
Fentiek alapján az adventre, illetve a Kszmtv. által engedélyezett egy vasárnapi nyitva tartásra
vonatkozóan a kereskedőnek a Korm. rendelet idézett pontja alapján illetékességgel és
hatáskörrel rendelkező jegyzőnek kell a szándékát bejelentenie.
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

TÁJÉKOZTATÓ A „KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL A
VERSENYSZFÉRÁBA” SEGÍTŐ KÖZPONTI
MUNKAERŐ-PIACI PROGRAM KERETÉBEN
NYÚJTOTT ELHELYEZKEDÉSI JUTTATÁSRÓL
A 2016. február 1-jén induló munkaerő-piaci program keretében elhelyezkedési juttatás illeti meg
kérelmére azt a korábbi közfoglalkoztatottat, akinek a legalább egy hónapja fennálló
közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg,
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mert a lentebb felsorolt munkáltatók valamelyikénél a fővárosi és megyei kormányhivatal állami
foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)
közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű
munkaviszonyt létesített, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább 180 napig
közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.
Az egyén csak akkor jogosult az elhelyezkedési juttatásra, ha az elsődleges munkaerőpiacon
működő alábbi munkáltatók valamelyikével létesít munkaviszonyt:
•

Ptk. szerinti gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű

•

egyéni vállalkozó, egyéni cég;

•

vízi társulat;

•

erdőgazdálkodó.

A

támogatás

társaság vagy részvénytársaság;

a

közfoglalkoztatásban

résztvevőt

ösztönzi

a

versenyszférában

történő

elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát
megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban részesül.
Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított
30 napon belül kell benyújtani a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.
Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, hogy a fent meghatározott munkaviszonyban a
munkaidő eléri a legalább napi hat, megváltozott munkaképességű személy esetében legalább a
napi négy órát, és a munkaviszony - legalább olyan időtartamig - folyamatosan fennáll, ameddig a
közfoglalkoztatási jogviszony munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak (2016ban: 22.800 Ft) a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó
időtartamra számított összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony - munkaviszony
létesítése hiányában - fennállt volna.
Foglalkoztatási Főosztály

A SZABADSÁGGAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
BETARTÁSÁRA IRÁNYULÓ CÉLELLENŐRZÉS
EREDMÉNYEI
A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2015. évi ellenőrzési irányelveivel összhangban a
szabadsággal kapcsolatos szabályok betartására irányuló munkaügyi célellenőrzést rendelt el. A
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési
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Osztálya ennek megfelelően 2015 októberében és novemberében 36 munkáltatónál folytatott le
munkaügyi ellenőrzést 82 fő munkavállalót bevonva a vizsgálatokba.
A célellenőrzés keretében a vizsgálatok alá vont munkáltatók közel fele a kereskedelmi ágazatban,
ötöde az építőipar, a többi pedig a vagyonvédelem, a vendéglátás, és a feldolgozóipar területén
tevékenykedik.
30 munkáltatónál 63 fő munkavállaló esetében került sor szabálytalanság megállapításra, azaz az
ellenőrzött munkavállalók 77%-ának foglalkoztatása volt szabálytalan.
Leggyakrabban

a

munkaidő-nyilvántartással

kapcsolatos

jogsértések

kerültek

feltárásra,

jellemzően a kereskedelmi ágazatban. A hiányos munkaidő-nyilvántartás oka sok esetben a
figyelmetlenség, feledékenység. Gyakoriak voltak a munkaidővel kapcsolatos szabálytalanságok –
főként a munkaidő-beosztásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése - is, leginkább
szintén a kereskedelem területén. Feketefoglalkoztatással a legtöbb esetben az építőipar területén
találkoztak a felügyelők, de minden ágazatot érintett ez a szabálytalanság. Jellemzően a
munkáltatók

nem

tettek

eleget

a

munkaviszony

létesítéséhez

kapcsolódó

bejelentési

kötelezettségüknek, illetve néhány esetben a munkaszerződés írásba foglalása maradt el. A
célvizsgálat tárgyát képező, szabadságra vonatkozó szabályok megszegését 4, a kereskedelmi
tevékenységet végző munkáltatónál foglalkoztatott egyén kapcsán állapította meg a hatóság – 3 fő
esetében a szabadság kiadásának megszegése, 1 fő esetében a szabadság jogellenes
megváltása került feltárásra. A felügyelők találtak még rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos
szabálytalanságot és egyéb jogsértést is.
Az ellenőrzések eredményeképpen munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatás miatt 1
munkáltatóval szemben került munkaügyi bírság kiszabásra, munkaügyi bírságot helyettesítő
figyelmeztetés határozatot várhatóan 7 munkáltató esetében hoz a hatóság munkaszerződés és
bejelentés nélküli foglalkoztatás miatt. Munkaszerződés nélküli foglalkoztatás miatt 2 munkáltatónál
kerül munkaviszony fennállását megállapító határozat kiadásra. A feketefoglalkoztatás körén kívül
eső jogsértések miatt 3 munkáltatót köteleznek a szabálytalanság megszüntetésére, 19
munkáltatónál munkaügyi szabálytalanságok kerültek megállapításra.
A célellenőrzés időtartama alatt egy esetben került sor társhatósági ellenőrzés lefolytatására egy
vendéglátó egységet érintően. A társhatósági ellenőrzésen a munkaügyi ellenőrzési hatóság
mellett a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a katasztrófavédelem munkatársai
vettek részt. A társhatósági ellenőrzés során a részt vevő hatóságok kölcsönösen együttműködve,
egymás munkáját segítve jártak el.
Foglalkoztatási Főosztály
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TÁJÉKOZTATÓ A „NŐK 40+” KÖZPONTI
MUNKAERŐ-PIACI PROGRAM INDÍTÁSÁRÓL
Elindult a „Nők 40+” elnevezésű központi munkaerő-piaci program, melynek célja az
álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező
nők foglalkoztatásának, illetve ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó
jogosultsági idő megszerzésének elősegítése.
A munkaerő-piaci program 2016. január 1-jétől 2016. április 30-ig tart, melynek keretében a
munkaadók bérköltség támogatást igényelhetnek olyan - álláskeresőként legalább egy hónapja
nyilvántartott - nők foglalkoztatásához, akik az 55. életévüket betöltötték és legalább 37 év – a nők
40 éves nyugdíja szempontjából figyelembe vehető – jogosultsági idővel rendelkeznek, vagy
jogosultsági időre való tekintet nélkül a 60. életévüket betöltötték.
A program keretében a munkaadók a fenti célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében
történő foglalkoztatásához legfeljebb 8 hónap időtartamig részesülhetnek támogatásban,
amennyiben vállalják a támogatási idő felével megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatás
teljesítését.
A támogatás a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó
együttes összegének 100 %-áig terjedhet azzal, hogy havi munkabérként legfeljebb 146.400,- Ft
vehető figyelembe. A támogatáshoz 1 havi előleg nyújtható.
A munkaadó a program célcsoportjába tartozó személy foglalkoztatásakor a munkahelyvédelmi
akcióterv által biztosított szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesíthet.
Támogatás nem nyújtható azon munkaadó számára, amely az érintett személy álláskeresővé
válását megelőzően utolsó munkaadója volt.
A támogatás vissza nem térítendő, mely havonta utólag kerül kifizetésre.
A programról és az igénybe vehető támogatásról bővebb felvilágosítás a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain érhető el.
Foglalkoztatási Főosztály
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KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÉS AKTUÁLIS
FÖLDHIVATALI FELADATOK 2015-BEN
a) A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése kapcsán 2002 és
2012 között adhattak be a tulajdonosok kérelmet. A részarány földkiadás során keletkezett
osztatlan közös tulajdon megszüntetésére az elmúlt években teszt jelleggel került végrehajtásra
Vas megyében. A Vas megyei pilot-projekt tapasztalatai alapján a Kormány új rendeletet fogadott
el. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, mely 2015. január 8-án lépett hatályba, így
megkezdődött ország szerte, ütemezve a feladat végrehajtása. 2015-ben országos szinten 2
ütemben indulnak meg a megosztási munkák. Ez az eljárás az állampolgárok részére ingyenes,
költségeit a Magyar Állam viseli.

Tolna megyében a Dombóvári Járási Hivatal került az I. ütembe. A kérelmezők 2015. májusban
kaptak értesítést az eljárás megindulásáról. Első lépésként a földmérő ún. keretmérés keretében
ellenőrizte, hogy az eljárásban résztvevő földrészletek ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai
megegyeznek-e a természetben, terepen bemértekkel vagy kitűzöttekkel. Ahol eltérések adódtak,
ott a Földhivatali Osztály területszámítási, hibajavítási vagy művelési ág változási eljárás keretében
összhangba hozta a terepi állapotot az ingatlan-nyilvántartás adataival.
Majd a feladatban résztvevő jogi szolgáltató egyezségi tárgyalást kezdeményezett, amelyre
meghívta a kérelmezőket. Ezeken a tárgyalásokon felvette a kérelmezők adatait, és
megnyilatkoztatta Őket, itt dönthettek a tulajdonosok az osztás kiindulás helyéről és irányáról, vagy
akár, ha egyezség született a sorrendiségről is megállapodhattak. Amennyiben az egyeztető
tárgyaláson végképp nem sikerül egyezséget kötniük a kérelmezőknek, úgy sorsolási eljárás
keretében kell az osztás sorrendjét meghatározni.
A jogi szolgáltató az egyezségi tárgyalásokról készült jegyzőkönyvet és nyilatkozatokat átadta a
Földhivatali Osztálynak, amely alapján készített osztásirány határozatok kifüggesztésre kerültek az
illetékes Önkormányzatoknál, a nem kérelmező tulajdonostársak értesítése céljából.
A Dombóvári Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál eddig lefolytatott tárgyalások egyezséggel
zárultak.
Jelenleg az eljárások már az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szakaszába kerültek. Az eljárások
várhatóan 2016 első felében zárulnak le az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, mely során közel
1000 db új földrészlet keletkezik a Dombóvár Járási Hivatal területén belül.

A II. ütemben Tolna megyében a Bonyhádi Járási Hivatalnál 2015. szeptemberben indult meg az
osztatlan közös tulajdon megszüntetése. Jelenleg az eljárás azon szakasza van folyamatban,
amikor a jogi szolgáltató az első egyezségi tárgyalásokról készült jegyzőkönyveket átadja a
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Földhivatali Osztálynak, hogy a mezőgazdász meghatározza a megosztás kiindulási helyét és
irányát.

b) 2012. szeptember 20-án a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és a FÖMI aláírta
az EKOP-2.1.17/A jelű, a FÖLDHIVATALI FOLYAMATOK ÜGYFÉLKÖZPONTÚ ÁTALAKÍTÁSA
ÉS AHHOZ SZÜKSÉGES KORSZERŰSÍTÉSE elnevezésű kiemelt projekt megvalósítására
vonatkozó Támogatási Szerződést.
A projekt a földügyi szakterület szolgáltatási tevékenység fejlesztését kívánja bővíteni és
megújítani a földhivatali ügyintézéshez legnagyobb számban kapcsolódó (társasház- és
szövetkezeti ház ügyiratok) adatok, dokumentumok elektronizálásával, valamint az ezzel érintett
földhivatali folyamatok korszerűsítésével.
A projekt elnevezése: DALNET24 projekt: digitalizált alaprajzok a neten keresztül a nap 24
órájában.
A projekt tárgyát képezi a 2007-től 2014-ig terjedő társasházi és szövetkezeti-házi ügyiratok
digitalizálása, hiteles elektronikus dokumentummá alakítása és adatbázisba rendezése.
A földhivatalok munkatársai által végzett tevékenységek három fázisra bonthatók:
1.

fázis: ügyiratok előkészítése,

2.

fázis: ügyiratok átadása a digitalizálást végző szolgáltatónak,

3.

fázis: ügyiratok visszavétele, ellenőrzése, irattárba helyezése és a digitális állományok

ellenőrzése, egyezőség tartalmi vizsgálata.
Az

érintett

ügyiratokból

létrejövő

számítógépes

adatbázisok

adattartalmának

kezelése,

karbantartása, az adatok garantálása és minőségének biztosítása a földhivatalok hatásköre és
feladata.
2015. utolsó negyed évében a földhivatali tevékenységek már a 3. fázisba kerültek, mely az
ügyiratok ellenőrzését és az esetleges hibásan digitalizált iratok visszaküldését jelenti a vállalkozó
részére.

c) A zártkerti ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése: Az
ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény a tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az ingatlannyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett
területként történő átvezetését.
A Magyar Közlöny 162. számában, 2015. október 30-án kihirdetésre került az egyes földügyi
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet, amely a 109/1999.
FVM rendelet zártkerti szabályozást érintő rendelkezéseit tartalmazza. Az FM rendelet 2015.
november 30-án lépett hatályba.
A rendelkezések pontosan meghatározzák azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan művelési
ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése, vagyis az ingatlan adatainak
megváltoztatása lehetséges. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás
díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.
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A kérelmet – egy formanyomtatványon – kell benyújtania a tulajdonos(társak)nak

az ingatlan

fekvése szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztályánál. A formanyomtatvány letölthető a
www.foldhivatal.hu weboldalról a Nyomtatványok menüpontból, valamint a Földművelésügyi
Minisztérium honlapjáról is.
A kérelem mellé egyéb okiratot csatolni nem kell. A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén
a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló
nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által
ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti
ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági
engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

d) 2015. utolsó negyed évében elindult a ,,Földet a gazdáknak program”, melynek keretében
országosan 380 ezer hektár, Tolna megyében 5872 hektár állami tulajdonban lévő, egyenként 3
hektárnál nagyobb szántó területek árverés útján történő értékesítéséről döntött a Kormány. Az
állami földek árverés útján történő értékesítéséhez, az árverésen való részvételhez szükséges
földműves igazolást a járási hivatalok földhivatali osztályai, a szerzési képesség fennállásáról,
valamint a Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti legfeljebb 20 km-es
távolságról szóló hatósági bizonyítványt pedig a Földhivatali Főosztályok adták ki az árverezőknek.
A hatósági bizonyítványokat a föld fekvése szerint illetékes Földhivatali Főosztálynál kellett
megkérni egy erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon, mely a www.foldhivatal.hu
weboldalon megtalálható a Nyomtatványok menüpont alatt. A hatósági bizonyítványt 3 példányban
állítottuk ki, személyenként, és ingatlanonként, melyből két példányt adtunk az ügyfélnek. Az
árverezőnek minden egyes árverésre külön hatósági bizonyítványt kellett becsatolnia eredetben,
vagy közjegyző által hitelesített másolatban.

e) A külterületi parlagfű hatósági eljárás 2015. évi tapasztalatai
Az egyes eljárások megindításának alapját az az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 17. § (4) bekezdése képezi, mely alapján a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a hivatalból indított külterületi eljárásokat a
területileg illetékes járási hivatalok földhivatali osztályai kezdik meg a fertőzött területen végzett
szemlével. A jogszabály lehetőséget ad a növényvédelmi hatóság általi kezdeményezésre is, azaz,
amennyiben a növényvédelmi hatóság észleli a parlagfű fertőzést, az esetről jegyzőkönyvet, vagy
feljegyzést készít, és az ügyet átadja az ingatlanügyi hatóságnak. Ugyanez az eljárás akkor is, ha
a lakosság, vagy a Kormányablak, vagy más hatóság bejelentése révén a növényvédelmi hatóság
tudomására jut parlagfűvel fertőzött terület.
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Az eljárások dokumentációjának kezelésére a PIR elektronikus program szolgál, amelyet az
eljárásokban résztvevő minden hatóság elér.
A földhivatali osztályok mezőgazdászai a szemlékről készített jegyzőkönyveket ebbe a rendszerbe
töltik be. A jegyzőkönyveket az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növényés Talajvédelmi Osztálya a rendszeren veszi át, az átvétel dátuma egyben az eljárás
megindításának kezdő napja is.
Ezt követően a Növény- és Talajvédelmi Osztály dolgozza fel a jegyzőkönyvi adatokat, amelyek
alapján meghozza a közérdekű védekezésről, a kötelező védekezésről, a bírság és költség
megfizetésére kötelezésről szóló döntéseit.

A Földhivatali terepi felderítés 2015. évi tapasztalatai:
A Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Földhivatali Osztályai a jogszabályi
előírásoknak megfelelően a parlagfű mentesítési munkálatokat július 1-jét követően megkezdték,
és október 22-ig folyamatosan végezték.
A tavalyi évhez képest jogszabályi, eljárásbeli változás nem történt, így a mentesítés lefolytatása
különösebb nehézséget nem okozott.
A felvett elektronikus jegyzőkönyveket a jogszabályban előírt 5 napos határidőn belül továbbították
az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályával
az együttműködés szoros és eredményes volt. A korábbi évek tapasztalatai alapján az idei évben
viszonylag kevés esetben fordult elő, hogy vissza kellett adnia a feltöltött jegyzőkönyveket
javításra.
Az idei évben megyei átlagban a korábbi évekhez képest kevesebb lakossági bejelentés volt, a
Parlagfű Bejelentő Rendszeren (PBR) keresztül is nagyon kevés (3 db) jelzést kaptunk. A
lakossági és PBR bejelentések többsége belterületi ingatlanokra vonatkozott.
Az idei évben Tolna megyében összesen 131 db jegyzőkönyvet vételeztünk föl (2014-ben 116 db
volt), amelyekben a fertőzött területek nagysága közel 145 hektár volt. Az utóbbi évek tapasztalatai
alapján elmondható, hogy Tolna megyében évenként 100-130 db közötti jegyzőkönyv kerül
felvételre. Az országos összefoglaló táblázatok vizsgálata alapján elmondható, hogy a felderítés
hatékonyságában Tolna megye élen jár a jegyzőkönyvek felvétele (parlagfű folt) és a futott
gépkocsi-kilométer arányában.
Az idei évben panasz, kivizsgálandó probléma 8 esetben történt.

Földhivatali Főosztály
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A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK
ÁTALAKULÁSA
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 175.§ ában foglaltak alapján a gyermekek napközbeni ellátása 2017. január 1-től kizárólag bölcsőde, mini
bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív
napközbeni ellátás keretében biztosítható.
A családi napközi és a házi gyermekfelügyelet fenntartójának 2016. augusztus 31-éig – a szülők,
törvényes képviselők egyidejű tájékoztatása mellett – kérelmeznie szükséges a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását a 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek
megfelelő ellátási forma bejegyzése érdekében. Azon szolgáltatók estében, ahol a fenntartó nem
nyújtott be kérelmet, a működést engedélyező szerv 2016. november 30-áig hivatalból a kizárólag
bölcsődés korú gyermekeket ellátó családi napközit családi bölcsődére, a nem kizárólag bölcsődés
korú

gyermekeket

ellátó

családi

napközit

napközbeni

gyermekfelügyeletre,

és

a

házi

gyermekfelügyeletet napközbeni gyermekfelügyeletre módosítja.
A 2017. január 1-jén életbelépő változásokról a 2015. évi CCXXIII. törvény rendelkezik.
A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni
ellátása keretében, a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban
meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a bölcsődei
intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és
működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést.
A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató tart
fenn elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei bölcsődei ellátásának
biztosítására.
A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója a
saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít.
A napközbeni gyermekfelügyelet keretében – nem nevelési-oktatási céllal – a szolgáltatás
nyújtója az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít a bölcsődei ellátásban, óvodai
nevelésben nem részesülő gyermek számára, a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól
felmentett gyermek számára, az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai
nevelésben való részvételének idején kívül, a magántanuló számára, az iskolai oktatásban
részesülő tanuló számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( Nktv. ) szerinti
kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási
szünetekben, és az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt
megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek számára.
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A gyermekétkeztetés szabályainak a változása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( Gyvt. ), több
új rendelkezéssel egészült ki 2016. január 1-jével. A Gyvt. 21.-21/C. § szakaszai tartalmazzák a
gyermekétkeztetés, az intézményi gyermekétkeztetés, az ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés, valamint a szünidei gyermekétkeztetés szabályait. Ezek közül a következőket
szeretnénk kiemelni.
A bölcsődében (2017. január 1-jétől a mini bölcsődében) és a köznevelési intézményekben a
gyermekétkeztetés biztosítására, a települési önkormányzat köteles, illetve egyházi, nem állami
fenntartású intézmény tekintetében az a fenntartó feladata. A szakosított szociális ellátást nyújtó és
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek is biztosítania kell az étkeztetést az ott
elhelyezett gyermekek számára.

A gyermek életkorának megfelelően valamennyi nevelési, tanítási napon étkezést kell biztosítani: a
bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést,
valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést.
A gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási
napokon a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell
biztosítani. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
Ettől csak akkor lehet eltérni, ha a szülő (családbafogadó gyám, nevelőszülő, gyermekotthon
vezető) másként rendelkezik.

Az ingyenes, illetve a kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosultak körét a Gyvt. 21/B.§-a
határozza meg.

A szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a települési önkormányzat kötelező feladata, a jogosult
gyermek szülője, vagy törvényes képviselőjének kérelmére. Tartalma a déli meleg főétkezés
biztosítása.
A jogosultak körét a Gyvt. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül
a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tekintetében határozza meg.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést biztosíthatja további rászoruló
gyermekek részére is, különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
számára, szintén ingyenesen.
A szünidei gyermekétkeztetés időtartama a gyermek ellátását, nevelését biztosító intézmények
(bölcsőde, óvoda) zárva tartásához, illetve a tanítási szünetekhez igazodik. A nyári szünetben
legalább 43 munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben szünetenként legalább 2 munkanapon,
legfeljebb valamennyi munkanapon köteles azt megszervezni a települési önkormányzat.
Adott gyermek részére a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban kell
biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést.
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Ez a rendelkezés a települési önkormányzat számára jelent feladatot, azonban az egyes
gyermekek vonatkozásában – például a gyermek más településen történő táborozása vagy más
okból való akadályoztatása esetén – a szünidei gyermekétkeztetés időtartama rövidebb is lehet,
mint az önkormányzat által biztosított szünidei gyermekétkeztetés teljes időtartama.

A szünidei gyermekétkeztetés keretében, a 328/2011. ( XII. 29. ) Kormányrendeletben foglalt
végrehajtási szabályokra figyelemmel a déli meleg főétkezés elsősorban helyben történő
elfogyasztásának megszervezéséről szükséges gondoskodni. Ha erre nincs lehetőség, az az étel
elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható,
A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén a számára
biztosított étel elvitelét a szülője, törvényes képviselője számára lehetővé kell tenni.
Az el nem fogyasztott, vagy el nem szállított étel másik gyermek számára átadható, helyben
történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.
A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében - különösen a nyári szünet időtartama
alatt - a települési önkormányzat szabadidős programot biztosíthat a gyermekek számára.
A 328/2011. ( XII. 29. ) Kormányrendelet további rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzat
jegyzője számára a jogosultak részére küldendő tájékoztatás és a jogosultság megállapításának
szabályai tekintetében.
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

AZ ÁLDOZATSEGÍTÉS 2015. NOVEMBER 1-JÉVEL
HATÁLYBA LÉPŐ REFORMJA
1. A reform háttere
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV.
törvény 2015. 11. 01.-ével jelentős átalakuláson ment keresztül, melynek hátterét képezte a
Budapesti Ütemterv (2011) és a 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.
Jóllehet a 2001/220/IB kerethatározat előrelépést jelentett a korább szabályozásokhoz képest, de
annak célkitűzései teljes mértékben nem valósultak meg (egyes országokban egyáltalán nem,
teljes körűen pedig sehol sem). Ezért szükségessé vált a további jogfejlesztés, amelynek
ütemtervét az ún. Budapest Roadmap (2011) fogalmazta meg:
•

Kötelező erejű irányelvi szabályozásnak kell felváltania a 2001/220/IB kerethatározatot.

•

Ajánlásokat kell megfogalmazni az előző pont szerint elfogadott irányelvvel kapcsolatos jó
gyakorlatokra és gyakorlati intézkedésekre.

•

Polgári ügyekben az áldozatokat megillető, kölcsönösen elismert védelmi intézkedésekre
vonatkozó szabályozás szükséges.
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•

Felül kell vizsgálni a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004. április 29i 2004/80/EK tanácsi irányelvet.

•

Tekintettel kell lenni az áldozatok specifikus szükségleteire.

A Budapest Ütemterv első intézkedése, vagyis az irányelv megalkotása az európai döntéshozás
általános sebességéhez képest gyorsan, már 2012 őszén teljesült, amikor elfogadásra került a
bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok
megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i
2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv. Az irányelv nemzeti jogba való átültetésére
szabott határidő 2015. november 16-a volt.
Az irányelv elfogadása és nemzeti jogba való átültetése valamennyi tagállam számára kihívásokat
jelentett. Az irányelv csupán minimumszabályokat állapít meg, a tagállamok ettől pozitív irányba
eltérhetnek. Így tett a magyar jogalkotás is, hiszen az irányelv nem írja elő például anyagi
támogatás biztosítását, azonban nálunk elérhető azonnali pénzügyi segély.
Az irányelv gyakorlati alkalmazása érdekében a Victim Support Europe (aminek az Igazságügyi
Hivatal is társult tagja) egy 10 pontos kiáltványban fogalmazta meg a 2019-ig terjedő időszakra
kitűzött célokat:

•
•
•

A 2012/29/EU irányelv teljes körű alkalmazása az Európai Unió minden tagállamában.
Az áldozatsegítő szolgáltatások hatékony elérése megfelelő áldozatirányítás révén.
Egyéni értékelés – az első lépés ahhoz, hogy az áldozatok igényeit kielégítő jogokat és
szolgáltatásokat biztosítsunk.

•

Hatékony, független és megfelelően finanszírozott áldozatsegítő szolgálat minden EUtagállamban.

•

Az áldozatok igényeinek szem előtt tartásával a hatóságok ösztönzése az önkéntes
szervezetekkel való együttműködés népszerűsítésére és fejlesztésére.

•
•
•
•

Kiterjedtebb együttműködés a határon átnyúló ügyekben.
Európai testület létrehozása az áldozatok jogainak koordinálására és elősegítésére.
Minimum követelmények az áldozatok eljárási jogaira.
Európai Uniós szintű figyelemfelhívás a bűncselekmények következményeire és az
áldozatok igényeire.

•

Rendszeres európai viktimizációs felmérések.

2. A reform főbb, lényeges elemei
a)

Bármilyen áldozatsegítési szolgáltatás csak a segítő beszélgetés során kitöltött egyéni
szükségletfelmérő lap alapján nyújtható, hogy egyéni problémához legjobban igazodó
szolgáltatások kerüljenek felajánlásra az áldozatnak.

b)

A Magyarországon életvitel szerűen élő EU állampolgár is kaphat segítséget az ellene
külföldön elkövetett bűncselekmény esetén.

c)

Új szolgáltatásként megjelenik a tanúgondozás, melyet a bíróságok nyújtanak, ugyanazon
ügyben akár többször is.

d)

Új szolgáltatásként jelenik meg az érzelmi segítségnyújtás, melyet kötelező biztosítani, ha
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az áldozat feldolgozatlan pszichés következményről számol be az egyéni értékelés során,
vagy a kérelmében megjelöli a lelki sérülést. E szolgáltatást csak szociális vagy
pszichológus, esetleg mentálhigiénés végzettségű ügyintéző nyújthat.
e)

Kizárólag érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatást igénybe vevő ügyfél esetén nem
szükséges a rendőrségi igazolás (vagy azt kiváltó más okirat) beszerzése.

f)

Az érdekérvényesítés során nincs hatósági intézkedés, így e szolgáltatásra a Ket. nem
vonatkozik, ebben döntést hozni nem kell, nem készülhet feljegyzés, jegyzőkönyv vagy
más irat sem. Nem szükséges hozzá a szolgáltatás nyújtásához rendőrségi igazolás sem.
Az ügyfél a Panasz törvény. alapján emelhet kifogást az ügyintéző eljárásával szemben.

g)

Az érdekérvényesítés szolgáltatás a büntetőeljárás folyamatban léte nélkül is kérhető és
nyújtható. Ezért szükség volt az áldozatsegítő szolgálatot ilyen esetekben „felmenteni” a
feljelentési kötelezettség alól. Ellenkező esetben az ügyfél – akinek valószínűleg nyomos
oka volt arra, hogy ne tegyen feljelentést – bizalmát kijátszotta volna a jogszabály, ami
ellentétes lett volna az ő érdekein túl az irányelvi elvárásokkal is. Természetesen lehet
tanácsolni az ügyfél számára a feljelentés megtételét.

h)

Az azonnali pénzügyi segély új kifizetési módja: egy harmadik fél (szervezet) számára

i)

Kismértékben változott az azonnali pénzügyi segélyhez használt kérelemnyomtatvány,

történő átutalás, de ezt az áldozat nem kérheti.
illetve új nyomtatvány került bevezetésre az áldozati státusz igazolása szolgáltatáshoz.
j)

Tolmács kirendelése esetén immár nem a kormányhivatal költségvetése, hanem az
áldozatsegítő célelőirányzat terhére lehet kötelezettséget vállalni. A számlát ennek
megfelelően a tolmács az Igazságügyi Minisztérium nevére állítja ki.

k)

November 1-jét követően az ügyféllel - kérelmére - egyszerű e-mailben is lehet tartani a
kapcsolatot.

l)

Folyamatosan,

24

órában

működik

az

Áldozatsegítő

Vonal

(06

80 225 225),

tulajdonképpen a „21. megyeként”, ahol tájékoztatást nyújtanak az áldozatoknak.
m) Az érzelmi segítségnyújtás törvényi szinten jelenik meg. Kizárólag szociális munkás vagy
pszichológus, esetleg mentálhigiénés végzettségű áldozatsegítő referens nyújthatja, ilyen
szakember biztosítása kötelező.
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A TOLNA MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI
KOLLÉGIUM SOROS ÜLÉSE
A Tolna Megyei Kormányhivatal 2015. november 26-án tartotta a Megyei Államigazgatási
Kollégiumának 2015. évi harmadik, egyben évzáró ülését.
Elsőként dr. Horváth Kálmán Kormánymegbízott Úr, a Kollégium Elnöke köszöntötte a jelenlévőket.
Ezt követően első napirendi pontként a Kollégium elnöke és az Állandó Bizottságok elnökei
számoltak be 2015. évi munkájukról.
A Kollégium elnöke elmondta, hogy a korábban megfogalmazott célok, mint az ügyfélbarát,
hatékony közigazgatás megteremtése és hogy példa értékű kezdeményezések induljanak el a
megyében, segítve ezzel a szervezetek eredményességét és az ügyfelek, állampolgárok
elégedettségének elérését, a Kollégium 2015. évi tevékenysége, a Kollégium munkájában
résztvevő államigazgatási szervek együttműködése rendkívül eredményes volt. A Kollégium
beszámolója a Kollégiumi tagok által elfogadásra került.
A Bizottságok működése egyre gördülékenyebb, így a bizottsági munkában részt vevő szervek
feladatellátása egyre hatékonyabb.
A Kollégium mindhárom Bizottsága, az Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság, a Parlagfű Bizottság
és az Ügyfélszolgálati Bizottság is beszámolt munkájáról. A Kollégium tagjai által a Bizottságok
beszámolója elfogadásra került.
Összességében elmondható, hogy mind a Kollégium, mind a Bizottságok munkája eredményes
volt, az éves munkatervükben meghatározott feladatok minden esetben teljesítésre kerültek.
Második napirendi pontként Dr. Jávor András a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke tartott
előadást

a

területi

államigazgatási

szervezetrendszer

átalakításának

tapasztalatairól

és

a

közszolgálati tisztviselők jogairól, érdekképviseletiről. Jávor András több mint negyven éve van a
közszolgálati pályán, 2012 júliusától a Magyar Kormánytisztviselői Kar Előkészítő Bizottságának
elnökeként dolgozott. Elnök Úr előadásában többek között ismertette a Magyar Kormánytisztviselői
Kart, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hozott létre, célja pedig egy közös értékalapú
egységes hivatásrend létrehozása. A Kar, mint köztestület, ennek szellemében gyakorolja a
törvényben előírt szakmai érdekképviseleti jogosítványait, részt vesz a kormánytisztviselőket érintő
jogszabályok

előkészítésében,

véleményezésében,

és

felvállalva

akár

tagjainak

egyéni,

hivatásrendbeli problémáit, közreműködik azok megoldásában.
A napirendi pontokat követően észrevétel, kérdés nem érkezett, így dr. Horváth Kálmán a Kollégium
elnöke megköszönte a tagok egész éves munkáját, aktív közreműködését a Kollégium és a
Bizottságok munkájában.
Ezt követően Kormánymegbízott Úr, a Kollégium Elnöke bezárva az ülést, Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket, jó egészséget és eredményes új esztendőt kívánt Mindenkinek.
Jogi és Koordinációs Főosztály
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A 2015. ÉVI KÖZSZOLGÁLATI ELLENŐRZÉSEK
TAPASZTALATAI
2015-ben a Kormány a közös önkormányzati hivataloknál, polgármesteri hivataloknál, valamint a
megyei önkormányzatok hivatalánál közszolgálati ellenőrzést rendelt el. A közszolgálati ellenőrzés
vizsgálati tárgyköreit és az egyes vizsgálati tárgykörökhöz kapcsolódó vizsgálati időszakokat a
közszolgálati ellenőrzések 2015. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről szóló
1522/2015. (VII.31.) Korm. határozat tartalmazta. A kormányhatározat alapján a vizsgálat tárgyát
képezte a vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselők jogviszony létesítése, megszűnése,
megszüntetése, a polgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, valamint a
főjegyző, jegyző és aljegyző illetményének megállapítása, illetve az előbbieken kívüli vezetői
munkakört betöltő közszolgálati tisztviselők illetményének, céljuttatásának és helyettesítési díjának
megállapítása.
A helyszíni ellenőrzésen és adatbekérésen alapuló közszolgálati ellenőrzések 2015. augusztus 25.
és 2015. október 12. között Tolna megye 29 közös önkormányzati hivatalánál, 11 polgármesteri
hivatalánál, valamint a megyei önkormányzat hivatalánál kerültek lefolytatásra.
A közszolgálati ellenőrzések során feltárt problémák, esetleges hiányosságok jövőbeni elkerülése
és a jegyzők munkájának támogatása érdekében jelen összefoglaló igyekszik röviden összegezni
a vizsgálatok tapasztalatait.
A 2015. évi közszolgálati ellenőrzés során a vizsgálat tárgyát képezte a jegyzői, aljegyzői, valamint
a más vezetői munkakörbe történt kinevezéseket megelőző pályáztatás vizsgálata, valamint a
pályázati feltételek jogszabályi megfelelőségének kontrollja. A polgármesteri hivatalok, közös
önkormányzati hivatalok jegyzői, aljegyzői munkakörre vonatkozó pályáztatási gyakorlatát
megvizsgálva csak 1 jegyző kinevezése kapcsán került megállapításra, hogy nem gondoskodtak a
Kttv. 247. § (5) bekezdése alapján kötelező pályázat kiírásáról és a szükséges pályázati eljárás
lefolytatásáról. A pályázati kiírások felülvizsgálata során megállapítást nyert az is, hogy a Kttv. 247.
§-ban meghatározott rendelkezéseket, melyek a jegyzői munkakör betöltésének feltételeit rendezik
több önkormányzatnál figyelmen kívül hagyták. A pályázati kiírásokban gyakran a végzettség, a
közigazgatási gyakorlat nem a jogszabállyal összhangban vagy pontatlanul került meghatározása.
A kinevezett jegyzők, aljegyzők a nem megfelelő pályázati kiírás ellenére a jogszabályban előírt
alkalmazási feltételekkel rendelkeztek.
A jegyzői, valamint más vezetői munkakörre szóló kinevezések a KIR program használatának
köszönhetően a Kttv.-ben meghatározottaknak megfeleltek, azok a Kttv. 43. § (1) bekezdésében
rögzített kötelező tartalmi elemekkel rendelkeztek. 2 hivatalnál a jegyző, illetve aljegyző
kinevezésében hibásan határoztak meg próbaidőt, mivel a jegyző, illetve az aljegyző jogviszony
létesítésére végleges áthelyezést követően került sor. A Kttv. 46. § (1) bekezdése a próbaidő
kikötési kötelezettség kapcsán a végleges áthelyezést, mint az egyik jogszabályi kivételt említi. 1
vezetői kinevezésében a közigazgatási alapvizsga letételi kötelezettség hibásan került előírásra,
mivel figyelmen kívül hagyták a köztisztviselő alapvizsga alóli mentesítést adó szakképzettségét. A
közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1)
bekezdés a) pontja szerint ugyanis nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki jogi,
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közigazgatási, rendészeti képzési területhez tartozó szakon vagy e szakoknak megfeleltethető,
korábban létesített szakokon felsőfokú végzettséget szerzett.
A

vizsgálati

időszakban

kinevezett

2

jegyző

a

kinevezéshez

kapcsolódó

eskütételi

kötelezettségének valószínűsíthetően nem tett eleget, mivel az esküokmányt az érintett vezetők
személyi anyaga nem tartalmazta és azokat a vizsgálat lezárásáig nem bocsátották rendelkezésre.
A kinevezéshez kapcsolódó eskütételi kötelezettség elmaradása ellenére a jegyzők munkába
lépése megtörtént, feladataikat ellátták. A munkáltatói jogkör gyakorlója ezekben az esetekben a
Kttv. 44. § (4) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt figyelmen kívül hagyva járt el. A Kttv. előbbi
rendelkezése ugyanis kimondja, hogy az eskütétel elmaradása érvénytelenségi ok és hogy ennek
hiányában a köztisztviselő nem állítható szolgálatba.
3 jegyző és 1 aljegyző személyi anyaga nem tartalmazta a Kttv. 43. § (4) bekezdése szerinti
kinevezéshez kapcsolódó munkaköri leírást, mivel azt a munkáltatói jogkör gyakorlója nem
készítette el. 1 esetben pedig a munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyző munkakör leírását a
kinevezést követő 1 hónap múlva készítette el és adta át az érintett részére. Mindkét eset
ellentétes a Kttv. 43. § (4) bekezdésével, mivel a jogszabály a munkaköri leírást a kinevezéshez
kötelezően csatolandó iratként említi.
A kinevezett vezetők személyi anyag több hivatalban hiányos volt, nem tartalmazta a Kttv. 184. §
(1) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási
szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a
közszolgálati

alapnyilvántartásra

és

közszolgálati

statisztikai

adatgyűjtésre,

valamint

a

tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben
meghatározottakat. A hiányzó okmányok között említhetjük a korábbi jogviszonyok igazolásait, az
összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a Korm. rendelet szerinti önéletrajzot, a büntetlen előéletet
igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a közszolgálati tisztviselők munka- és
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 8. §-ában
meghatározott munkáltatói tájékoztatást. 1 hivatalban pedig az aljegyző teljes személyi anyaga
hiányzott, annak összeállításáról és a szükséges dokumentumok aljegyzőtől történő bekéréséről a
jegyző nem gondoskodott.
4 hivatalnál a vezetői munkakörbe történt kinevezést követően az érintett vezetők nem tettek eleget
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (továbbiakban:
Vnyt.) 5-6. §-ban meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek, továbbá ezt
követően a munkáltatói jogkör gyakorlója sem intézkedett - a Vnyt. 10. §-a szerint - az érintettek
teljesítésre vonatkozó felszólítására. 2 hivatalnál a Vnyt. 5. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott időszakonként esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget mulasztotta el a
jegyző. Esetükben sem történt meg a munkáltatói felszólítás az elmulasztott kötelezettség
teljesítése érdekében. 1 hivatalnál pedig a Vnyt.-vel ellentétes helyi szabályozást alakítottak ki,
ugyanis

a

vezetőt

a

Vnyt.

szerinti

éves,

kétéves,

ötéves

gyakorisággal

teljesítendő

vagyonnyilatkozat-tétel helyett háromévenkénti vagyonnyilatkozat-tételre kötelezték.
A jogviszony megszűnésekre, megszüntetésekre - 2 kivétellel - a Kttv.-ben meghatározott
jogcímen és eljárás szerint a KIR program által generált okmányok alkalmazásával került sor. 1
jegyző jogviszonya a nők 40 éves jogosultsági idejének megszerzése miatt a Kttv. 63. § (2)
bekezdés f) pontja szerint felmentéssel került megszüntetésre, azonban a felmentés végrehajtása
során a Kttv. 68. § (1) bekezdésében foglalt 2 hónapos felmentési időre vonatkozó rendelkezést
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figyelmen kívül hagyták. 1 vezetőnél pedig a szolgálati idő és az életkori feltétel elérése miatti Kttv.
60. § (1) bekezdés j) pontja szerinti jogviszony megszűnéssel szemben hibásan a Kttv. 63. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti felmentéssel történő jogviszony megszüntetést alkalmazta a
munkáltatói jogkör gyakorlója.
A jogviszony megszűnések, megszüntetések kapcsán kell megemlíteni, hogy 2 hivatalban a
jogviszonyát nem végleges áthelyezéssel megszüntető vezető személyi anyaga nem volt
fellelhető, mivel azt a vezető szabálytalanul vagy magával vitte vagy átadásra került az új
munkáltatónak. Mindkét eset ellentétes a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a
közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi
nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre,
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm.
rendelet 7. § (6) bekezdésével, amely értelmében kizárólag végleges áthelyezés (Kttv. 59. §)
esetén kell átadni a személyi anyagot az áthelyezést kérő részére, egyéb esetben a Kttv. 184. § (4)
bekezdése szerint a jogviszony megszűnésétől számított ötven évig a személyi anyagot a
munkáltatónak meg kell őriznie.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség nem teljesítése nemcsak a jogviszony létesítéseknél,
hanem a megszűnések, megszüntetések kapcsán is problémaként említhető. 7 hivatalnál hiányzott
a jegyző, aljegyző, további vezetői beosztást betöltő köztisztviselő Vnyt. 5. § (1) bekezdés b) pont
szerinti

„záró”

vagyonnyilatkozata;

az

erre

vonatkozó

tájékoztatások,

továbbá

a

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség nem teljesítése miatti munkáltatói felszólítások a helyszíni
vizsgálat során nem álltak rendelkezésre.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása vagy nem Vnyt. szerinti teljesítéséhez
hasonló problémát tárt fel az idei közszolgálati ellenőrzés a teljesítményértékelési, minősítési
rendszer kapcsán. A helyszíni ellenőrzés 18 hivatalnál 21 vezető esetében állapított meg a
teljesítményértékeléssel kapcsolatos mulasztást, mely a teljesítményértékelési rendszer teljes
hiányában vagy részleges, esetleg nem megfelelő működtetésében nyilvánult meg. A
polgármesterek, illetve jegyzők a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.
21.)

Korm.

rendelet

szerint

nem

gondoskodtak

az

adott

vezető

kinevezést

követő

teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról (Korm. rendelet 21. §), majd értékeléséről (Korm.
rendelet 12. §), a jogviszony megszűnések, megszüntetések esetén pedig a teljesítményértékelés
elkészítéséről (Korm. rendelet 22. §). A kisebb hibák közé tartozott, hogy több hivatalban a
követelmény-meghatározási és értékelési időszak (I. félév vonatkozásában tárgyév január 1-június
30., II. félév vonatkozásában tárgyév július 1-december 31.) hibásan került beállításra, vagy nem a
Korm. rendelet szerinti időpontokig határozták meg a követelményeket (január 31., illetve július
15.), értékelték az előző időszak teljesítményét (I. félévet illetően tárgyév június 15-július 15 között,
II. félévet illetően tárgyévet követő év január 1-január 31 között). A teljesítményértékelési,
minősítési rendszer hivatali szintű megfelelő működtetése, azért fontos, mivel alapját képezi a
Kttv.-ben meghatározott különböző munkáltatói intézkedéseknek (pl: alapilletmény-eltérítés,
személyi illetmény, címadományozás vagy annak visszavonása, jutalmazás, nem megfelelő
munkavégzés.
Illetmények
A polgármesteri illetmény jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő megállapításának vizsgálata
során típushibaként merült fel 29 polgármester esetében, hogy az illetmény megállapítása során
nem vették figyelembe a Kttv. 131. § (1) bekezdésében foglaltakat, azaz az illetményt nem 100
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forintra kerekítve állapították meg. Az illetmény megállapítása során 6 polgármester tekintetében
ugyan figyelembe vették a Kttv. 131. § (1) bekezdésében foglalt 100 forintra történő kerekítés
szabályát, azonban a kerekítés nem volt megfelelő. Egy esetben pedig a képviselő-testület
határozatában tévesen a költségátalány kifejezést használta a költségtérítés helyett, mely nem
felel meg az Mötv. 71. § (6) bekezdésének.
A vizsgálati időszakban kinevezett jegyzők illetménye – néhány kivételtől eltekintve – helyesen a
Kttv. szerinti illetményszorzó és az egyes illetménypótlékokra vonatkozóan meghatározott mérték
szerint került megállapításra. 2 hivatalnál az év közben újonnan kinevezett jegyző, 1 hivatalnál
pedig a frissen kinevezett osztályvezető illetménye szabálytalanul már a kinevezéstől eltérítésre
került, vagyis nem tartották be a Kttv. 133. § (3) bekezdésében és 254. §-ában foglaltakat
(eljárásrendet és határidőt). 1 esetben pedig a kinevezett jegyző idegennyelv-tudási pótléka nem a
Kttv. 141. §-ának és a jegyző rendelkezésre álló nyelvvizsga bizonyítványának megfelelően került
megállapításra.
Az illetmény-megállapítással kapcsolatos problémák főként a vizsgálati időszakot megelőzően
kinevezett jegyzők esetében merültek fel. 2 jegyző utolsó alkalommal történt illetménymegállapításánál számítási hibát követtek el, így az érintett jegyzők illetménye eltér a jogszabály
alapján megállapítandó összegtől. 2 hivatalnál a jegyző alapilletménye a jogszabálynak
megfelelően eltérítésre került, azonban az az alapján számítandó illetménypótlékok (vezetői
illetménypótlék, közös önkormányzati hivatal jegyzői illetménypótlék) az eltérítés nélküli
alapilletmény alapján kerültek kiszámításra. 3 jegyző esetében megállapítást nyert, hogy az egyes
illetményelemek

meghatározása

illetménykiegészítésként,

vagy

során
vezetői

nem

megfelelő

illetménypótlék

jogcímet

(illetményeltérítés

illetménykiegészítésként,

illetve

illetménykiegészítés egyéb pótlékként történő feltüntetése) vagy nem megfelelő mértéket
alkalmaztak. 3 jegyző illetménye az illetménykiegészítés helyi szintű rendeleti szabályozása
ellenére nem tartalmazta, vagy a helyi szinten alkalmazandó mértékhez képest alacsonyabb
mértékben tartalmazta az illetménykiegészítést.
A jegyzői illetmény-megállapítással kapcsolatban az alapilletmény-eltérítés nem megfelelő
alkalmazása is problémát jelentett. 8 jegyző és 7 más vezetői beosztású köztisztviselő esetében
tapasztaltuk, hogy az alapilletmény-eltérítés korábbi években történő megállapítását követően az
eltérítés évenkénti megállapításáról, dokumentálásáról nem gondoskodtak, annak összegét
változatlanul továbbfolyósították. 1 jegyzőnél pedig nem a Kttv. szerint teljes tárgyévre
vonatkozóan, hanem a döntéstől állapították meg és folyósították az alapilletmény-eltérítést az
érintett részére. A Kttv. 133. § (3) bekezdése az alapilletmény-eltérítés kapcsán egyértelműen
kimondja, hogy a hivatali szerv vezetőjének jogszabályi mértéken belül mozgó alapilletményeltérítésről hozott döntése minden esetben az előző évi minősítésen, ennek hiányában
teljesítményértékelésen nyugszik és tárgyévre vonatkozik.
Az alapilletmény-eltérítéshez hasonlóan több jegyző és osztályvezető vonatkozásában hibásan
alkalmazták a személyi illetmény jogintézményét is. A személyi illetmény alkalmazása során
probléma volt, hogy egyes vezetők eleve személyi illetménnyel kerültek kinevezésre, ami ellentétes
a Kttv. 235. §-ával és 254. § (2) bekezdésével. 1 jegyző esetében a személyi illetmény hibásan
illetményelemenkénti

bontásban

került

meghatározásra,

1

közös

önkormányzati

hivatal

jegyzőjének személyi illetményét pedig tartós távolléte ideje alatt teljesítményértékelés, minősítés
hiányában továbbra is fenntartották és nem gondoskodtak annak illetményelemekből álló
illetményre történő visszarendezéséről.
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A helyszíni vizsgálatok azonban nemcsak a jegyzők néhol nem megfelelő illetménymegállapítására világítottak rá, hanem az aljegyzőkére is. 6 hivatalnál például az aljegyző
illetménye nem a Kttv. 255. § (3) bekezdése szerint összegszerűen került megállapításra. 1
aljegyző esetében pedig az illetmény megsértve a Kttv. 255. § (3) bekezdését magasabb
összegben került meghatározásra, mint az éppen tartósan távollevő jegyző illetménye.
6 hivatalnál megállapítható volt, hogy az illetménykiegészítés önkormányzati költségvetésben
történő megtervezéséről gondoskodtak, azonban annak Kttv. 234. § (3) bekezdés szerinti
évenkénti rendeleti szabályozása már elmaradt. Ezeknél a hivataloknál vagy teljes egészében a
szabályozás hiánya vagy a nem megfelelő például szabályzati szintű szabályozás vagy egy
korábbi évi rendeletben megállapított illetménykiegészítés ismételt, évenkénti szabályozásának
hiánya volt tapasztalható. Ezen hivatalok köztisztviselői részére tehát az illetménykiegészítés
jogalap nélkül került kifizetésre.
2 hivatalban a vezetői szintek nem a Kttv. 236. § (5) bekezdése szerint kerültek kialakításra,
hanem a Kttv. előbbi bekezdésétől függetlenül az osztályvezetői szint helyett főosztályvezetői
szintet és illetményt határoztak meg a vezetői munkakört betöltő köztisztviselők részére. Az előbbi
hivatalok egyikében további problémát jelentett, hogy a megállapított és folyósított vezetői
illetménypótlék önkormányzati rendeletben történő Kttv. 236. § (4) bekezdés szerinti
szabályozásáról nem gondoskodtak.
A képzettségi pótlékot két hivatalban alkalmaztak és folyósítottak, azonban annak szabályozása
nem volt megfelelő, mivel a lokális szabályozás az adott vezetői munkakört és a munkakörhöz
rendeleten

az

abban

képzettségi

pótlékkal

elismert,

honorált

szakképzettségeket,

szakképesítéseket nem tartalmazta. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és
egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint
képzettségi pótlék jogszerű folyósításához közszolgálati szabályzatban vagy ügyrendben kell
rendelkezni a képzettségi pótlékra jogosító munkakörökről és képzettségekről.
A jegyzők, aljegyzők, valamint a más vezető beosztású köztisztviselők átsorolását 5
hivatalnál is elkészítették, ami a Kttv. hatályba lépésétől és a vezetői megbízást felváltó vezetői
kinevezés megjelenésétől szükségtelen munkáltató intézkedésnek minősül. A vezetői munkakört
betöltő köztisztviselők folyamatos átsorolásáról a jövőben jogszabályi kötelezés hiányában nem
kell gondoskodni, esetleges besorolásukra a Kttv. 129. § (7) bekezdés b) pontja szerint csak
ügyintézői munkakörbe kerülésük esetén kell intézkednie a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
A megyében működő polgármesteri hivataloknál, közös önkormányzati hivataloknál a Kttv. 151. §ban foglalt cafetéria juttatás mindenütt biztosításra kerül a hivatalok köztisztviselői részére. A
cafetéria juttatás összege 1 hivatalban a Kttv. 151. § (1) bekezdésében meghatározott minimumot
el nem érő mértékben került meghatározásra. 2 hivatalban a cafetéria helyileg szabályozott
mértéke nem volt összhangban a köztisztviselők részére kifizetett cafetéria összegével, 1
hivatalban pedig a cafetéria juttatás éves mértéke egyáltalán nem került szabályozásra. 2
hivatalnál a polgármesterek részére biztosított cafetéria juttatás kifizetésére joglap nélkül került sor,
mivel a helyi szabályozás polgármesterekre történő kiterjesztéséről nem gondoskodtak.
A Tolna Megyei Kormányhivatal a 2015. évi közszolgálati ellenőrzés tapasztalatainak
megosztásával kívánja felhívni a figyelmet az intézkedést igénylő közszolgálati tárgykörökre és
hozzájárulni a jegyzők szakmai munkájának támogatásához, az esetleges közszolgálati
jogviszonnyal kapcsolatos jövőbeni problémák elkerüléséhez.
Jogi és Koordinációs Főosztály
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LEZÁRULT A KEOP-5.6.0/12-2013-0015 KÓDSZÁMÚ
PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ,
SZEKSZÁRD, ARANY J. U. 27. SZÁM ALATTI
KORMÁNYHIVATALI ÉPÜLET ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE
A Tolna Megyei Kormányhivatal a Központi költségvetési szervek energiahatékonysági
beruházásai tárgyú pályázati felhívás keretében 461,99 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el a kormányhivatal épületének energetikai korszerűsítésére.
Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha ezeket jól
szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek
energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget az Új Széchenyi Terv e pályázata.
A projekt kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a
decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt
hangsúlyt fektetve a központi költségvetési szervek épületeinek energiahatékonyságára és az
energiatakarékosságára.
Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv az energiahatékonysági beruházások terén
kiemelt szerepet szán a központi kormányzatnak, mivel példamutatása révén ösztönzőleg hat az
épületenergetikai korszerűsítésekre, és elősegíti az ilyen típusú beruházások elterjedését.
A projekt fizikai befejezése megtörtént, az épület energetikai korszerűsítése 2015. október 30.
napján befejeződött.

Jogi és Koordinációs Főosztály

A JÁRMŰVEK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁT ÉRINTŐ
KÖZIGAZGATÁSI BÜROKRÁCIACSÖKKENTÉSSEL
ÖSSZEFÜGGŐ VÁLTOZÁSOK
1.) 2015.

évi

CCXXV.

törvény

egyes

közúti

és

vasúti

közlekedéssel,

valamint

fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról
72/2015.(XII.29.) NFM rendelet a közúti fuvarozást érintő és bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos
egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
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2016. január 1. napjától a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.)
24/a.

§

(2a)

bekezdése

szerint

a

közúti

közlekedési

szolgáltatást

nem

végző

személygépkocsik (M1 járműkategória), a különleges felépítménnyel nem rendelkező
kistehergépkocsik (N1 járműkategória), valamint egyes pótkocsik (O1 és O2 járműkategória)
időszakos vizsgálata kijelölt vizsgáló állomás közreműködésével végezhető el.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok vizsgáló állomásai 2016. január 1-től az e kategóriákba
tartozó járművek időszakos műszaki vizsgálatát nem végezhetik.
Az M1 járműkategóriába tartozó jármű a személygépkocsi, az N1 kategóriába sorolt jármű a
tehergépkocsi 3500 kg össztömegig. Különleges felépítménnyel rendelkező jármű például a hűtős,
az emelő hátfalas, vagy emelő kosaras jármű. Az O1 kategóriába tartoznak a pótkocsik 750 kg
együttes össztömegig, az O2 kategóriába pedig a 750 kg és 3500 kg közötti össztömegű
pótkocsik.
Tolna megye területén a jármű tulajdonosok jelenleg 37 kijelölt vizsgáló állomás szolgáltatása
között

választhatnak,

amelyek

tevékenységét

Közlekedési

Osztályunk

rendszeresen

és

folyamatosan ellenőrzi. A vizsgáló állomások a hatósági díjon felül eltérő szolgáltatási
(átvizsgálási) díjakat alkalmaznak. A legtöbb vizsgáló állomáson járműjavítást is végeznek, de
akadnak olyan vizsgahelyek is, ahol javítási szolgáltatást nem nyújtanak, kizárólag a járművek
műszaki és környezetvédelmi vizsgálatát végzik.
A miniszter által rendeletben meghatározott eltérés a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. (ER.) 12. §-ában került elhelyezésre. Az új rendelkezés szerint
kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgáló állomásán végezhető el a műszaki
vizsgálat, ha a járművet
•

az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni
kell, például közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű (taxi), vagy különleges
felépítménnyel rendelkező jármű esetén, amely lehet
-

emelőgép vizsgálatra kötelezett, darus, létrás, emelőkosaras jármű, amelynek
vizsgálata emelőgép vizsgálathoz kötött,

-

élelmiszer-szállításra szolgáló felépítménnyel rendelkező jármű,

-

külső hőmérséklettől eltérő hőfokon történő szállításra szolgáló felépítménnyel

-

erősáramot

rendelkező jármű,
előállító

felépítménnyel

rendelkező

vagy

erősárammal

működő

berendezéssel ellátott jármű,
-

veszélyes árut szállító, és

-

undort keltő anyag szállítására szolgáló felépítménnyel rendelkező jármű.

Ezeknek a járműveknek a közúti forgalomban történő részvétele más hatóság eljárásához,
engedélyéhez is kötött;
• a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,
• egyedi forgalomba helyezési engedély kiadása érdekében vizsgálják,
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• a közlekedési hatóság vizsgálatra rendelte (A közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra
rendeli, amennyiben közúti ellenőrzés során alapos gyanú merül fel arra, hogy a
-

jármű a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg,

-

a járművet engedély nélkül átalakították illetőleg átalakítás után a közlekedési
hatóságnál vizsgálatra nem mutatták be,

•
•

a jármű a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.);

átalakították,
átalakításnak nem minősülő módon megváltoztatták, így
-

a gyártó által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése
esetén, amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas,

-

a jármű olyan módon történő megváltoztatása esetén, amelyre a közlekedési hatóság
alkalmazási engedélyt ad, illetve engedély nélkül megvalósíthatónak minősít,

-

a

követelményeknek

megfelelő

részecske

kibocsátást

csökkentő

rendszer

(„részecskeszűrő”) utólagos beépítése esetén (a közlekedési hatóság alkalmazási
engedélyével, vagy külföldön végzett beépítés esetén ha a részecskeszűrő gyártója és
a beépítést végző szakműhely által kiadott igazolás a megfelelőséget tanúsítja),
-

a jármű fejlesztési célú műszaki változtatása annak fejlesztési célú járművé minősítése
esetén;

•

versenyjárműnek minősítették,

•

mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat
esetében, vagy

•

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott
képzésre és vizsgáztatásra használják (oktató jármű).

2.) 441/2015.(XII.28.)

Korm.

rendelet

a

közigazgatási

bürokráciacsökkentéssel

összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet módosítása, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
További jelentős változás, hogy 2016. január 1-től a rendszámtáblára – a sikeres vizsgálatot
követően – nem kell a műszaki érvényességet igazoló körcímkét és a környezetvédelmi
megfelelőséget

igazoló

plakettet

felragasztani.

Amennyiben

azok

rajta

vannak

a

rendszámtáblán, úgy azokat a műszaki vizsgálat alkalmával el kell távolítani.
72/2015.(XII.29.) NFM rendelet a közúti fuvarozást érintő és bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos
egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet módosítása
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A januártól hatályba lépő jogszabály módosításoknak megfelelően a forgalmi engedélybe a
sorszámcsíkot továbbra is be kell ragasztani, valamint be kell jegyezni a lejárati hónapot, valamint
napot, és a bejegyzést a vizsgabiztosi bélyegzővel le kell bélyegezni.
Az időszakos műszaki vizsgálatok eredményeként az ügyfelek részére „Műszaki vizsgálati
bizonyítványt” kell kiadni. A „Műszaki adatlap”-ot és a részét képező „Környezetvédelmi
adatlap”-ot csak akkor kell kiadni, ha a vizsgálatot követően – műszaki adat változás miatt vagy a
forgalomba még nem helyezett jármű esetében – okmányirodai ügyintézés szükséges.
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

„TÉLI ÁTÁLLÁS” AKCIÓ A MŰSZAKI
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI
FŐOSZTÁLY KÖZLEKEDÉSI OSZTÁLYÁNAK
SZERVEZÉSÉBEN
Mottó: Rossz időben jó gépkocsival!
Romló látási viszonyok, eső, köd, csúszósabb utak - a baleseti statisztikák alapján a harmadik
negyedévben történik a legtöbb baleset. Mivel a biztonság a legfontosabb tényező minden
évszakban, éppen ezért kiemelten fontos, hogy a változó útviszonyokra idejében felkészítsük a
járművünket.
Amikor a nappali átlaghőmérséklet 7 Celsius fok alá süllyed, tegyük fel a téli gumiabroncsokat! A
téli üzembiztonság érdekében az akkumulátornál ellenőrizzük a pólusok és vezetékek állapotát,
továbbá jó, ha vészhelyzet esetére tartunk az autóban indítókábelt ("bikakábel"). Az ablakmosó
folyadékot cseréljük le télire, ellenőriztessük a hűtőfolyadékot is. A ködös, párás időben
elengedhetetlenül fontos a láthatóság. Ennek érdekében minden lámpát, fényszórót, irányjelzőt
ellenőrizzünk le, hogy működőképes és tiszta-e. A fényszóró rossz beállítása rontja az esti,
éjszakai látást, zavarja a velünk szemben és azonos irányban közlekedő járművezetőket is.
Közlekedésbiztonsági szempontból lényeges, hogy a csapadékos időszakban is megfelelően
kilássunk a járműből, ezért, ha elöregedtek az ablaktörlők gumi élei, akkor mindenképpen
cseréltessük le. Tartsunk az autóban páramentesítő és jégoldó spray-t, illetve jégkaparót is!
Nem a büntetés, sokkal inkább a megelőzés volt a célja a „Téli átállás 2015” elnevezésű országos
szinten összehangolt közúti ellenőrzési akciónak, amelynek révén a gépjárművezetők figyelmét
kívántuk felhívni a megváltozott közlekedési feltételekre.
A „Téli Átállás” akció keretén belül november 11-12-én megrendezett közúti ellenőrzés célja is a
megelőzés: a Nemzeti Közlekedési Hatóság a megyei (fővárosi) kormányhivatalok műszaki
engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztályaival együttműködve hívta fel a gépjárművezetők
figyelmét

az útviszonyok,

ezáltal

a

közlekedési

feltételek

időjárás

alakulásából

eredő

megváltozására. Az ellenőrzés hangsúlyos elemei a gumiabroncsok megfelelősége, és nem utolsó
sorban a „Látni és látszani” elvének betartatása.
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A gépjárművek téli üzemeltetésére való felkészítésének részeként országszerte 18 műszaki
vizsgálóállomáson volt lehetőség november 13-án ingyenesen átvizsgáltatni az autókat, hogy
megfelelően felkészítettük-e a téli útviszonyokra.
A statisztika szerint Tolna megye közútjain megvizsgált 151 járműegység esetében 75-nél
tapasztaltuk az időszaknak nem megfelelő gumiabroncs használatát, 23 esetében az ablaktörlő
berendezés nem megfelelő működését és 16 esetében a világító- és jelzőberendezés izzóinak
működésképtelenségét tártuk fel. Látható, hogy az ellenőrzés időszakában nagyjából az autósok
ötven-hatvan százaléka (ez összevethető az országos átlaggal) még nem végezte el a téli átállást.
A mostani ellenőrzés alighanem segített ennek felgyorsításán. Az évek óta tartó gyakori
akcióprogramok hatása különösebb kimutatások nélkül is érezhető. A közúti ellenőrök
megállapításai szerint az elmúlt években jelentősen csökkent a teljesen kopott gumiabroncsokkal
közlekedő személyautók száma, és már csak elvétve látnak olyat is, amikor egy tengelyre két
különböző típusú és méretű gumiabroncsot szerelnek. Főként világítási problémákkal találkoztunk,
továbbá nem megfelelő állapotú ablaktörlőlapátok használata fordult elő gyakrabban.
November 13-án a műszaki vizsgálóállomáson 18 járműegység díjmentes átvizsgálását végeztük
el. Fékhibát, lengéscsillapító berendezés alkalmatlanságát, emissziós határérték túllépést nem
tapasztaltunk. Három esetben találkoztunk nem megfelelő gumiabronccsal szerelt járművel. Négy
alkalommal általános korróziós problémákat, továbbá egy esetben hűtőfolyadék szivárgást tártunk
fel. Minden esetben felhívtuk az üzemeltető figyelmét a hatályos jogszabályok betartására,
valamint a közúti közlekedésben részt vevő járművek megfelelő műszaki állapotának fontosságára.
Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, ha télen hosszabb útra indulunk, akkor legyen nálunk
meleg ruha, takaró, élelem, meleg ital, tartalék üzemanyag és hólánc is!
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a megváltozott időjárási körülmények a járművezetőktől is
fokozottabb figyelmet és más vezetéstechnikát követelnek! Vigyázzunk egymásra!
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

FÜRDŐK NYÁRI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI
ELLENŐRZÉSE

Minden évben nagy közérdeklődést vált ki a nyári szezonban a fürdővizek minősége, a közfürdők
biztonságos használata.
Bár fürdőink egy része már fedett, és egész évben üzemel, a kültéri medencék – főként a forró
napokon – nagyszámú vendéget fogadnak. Így különösen kiemelten kezeli a népegészségügyi
hatóság a fürdők felügyeletét.
A nyári szezonban a Népegészségügyi Főosztály és a járási hivatalok népegészségügyi osztályai
az üzemelő 14 fürdő mindegyikét ellenőrizték legalább két alkalommal. Összesen 45 ellenőrzést
hajtottunk végre.
Csupán 6 fürdőben volt minden rendben az ellenőrzések során, további 3 egységben csak kisebb
dolgokat hiányoltunk. 5 fürdőben viszont több elégtelenséget is tapasztaltunk. Leggyakoribb
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probléma volt a lábmosók, illetve a zuhanyzók, illemhelyek nem megfelelő állapota. Bár ez
utóbbiban – szemmel láthatóan - a fürdő vendégek magatartása is közrejátszott. Néhány esetben a
szükséges önellenőrző vizsgálatok maradtak el.
A hatósági laboratóriumi vizsgálatok 5 esetben tártak fel közegészségügyi kockázatot, amit
azonnali hatósági intézkedés követett. Átmenetileg ezekben az esetekben a medencék
működésének felfüggesztésére is sor került.
A járási hivatalok népegészségügyi osztályainak első fokon 12 esetben kellett hatósági úton
intézkednie, egy esetben a hatóság az ügyfelet eljárási költség megfizetésére is kötelezte.
Összességében azonban biztonságos, jó szezont zártunk, a sok hőség nap ellenére komoly
közegészségügyi probléma nem merült fel. A töltő-ürítő rendszerű gyógymedencék vízminősége
bakteriológiai szempontból általában normál üzemelés esetén is kockázatosnak tekinthető - ezek
csak ülőfürdésre alkalmasak. Használatuk előtt és után is javasolt az alapos zuhanyzás.
A visszaforgatással működő medencékben általában a víz minősége biztonságosnak tekinthető.
Ugyanakkor - az előírások ellenére – az üzemeltetők sok esetben nem vállalják, hogy a forró
napokon a fürdőzők létszámát korlátozzák, és a bejáratra sem teszik ki a ”megtelt” táblát. A vizek
nagy terhelését vegyszerek adagolásával próbálják ellensúlyozni, ami érzékeny fürdőzőknél –
főként kisgyermekeknél – különböző bőrreakciókat, szem irritációt válthat ki.
Azok, akik nem szeretik a vegyszerrel kezelt vizekben való fürdést, szívesebben keresik fel a
természetes vizeket, fürdő helyeket.
Tolna megyében 2015-ben változatlanul két víztesten – Fadd-Dombori Holt-Duna ágon, valamint
Szálkán a víztározó tóban – jelölt ki a Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
természetes fürdőhelyet. A kijelölés során tartott helyszíni szemléken általában mindent rendben
talált hatóságunk. Mindegyik strandon négy vízvizsgálat történt a szezonban, az eredmények
megfelelőek voltak, bár a szezon végén - főként Szálkán – erős algásodás volt megfigyelhető. A
Tolna megyei természetes fürdővizek minőségi besorolása a 2011-2015. évre vonatkozóan „jó”
minősítésű.
Végső értékelésként az állapítható meg, hogy a fokozott hatósági felügyeletnek, valamint az
általánosan tapasztalható felelős üzemeltetésnek köszönhetően a fürdők jó színvonalon működtek
– néhány kivételtől eltekintve. Ezek a kivételek azok, amelyek elsősorban meghatározzák a 2016.
évi feladatainkat.
Népegészségügyi Főosztály

BŐVÜLT A KORMÁNYABLAKOKBAN INTÉZHETŐ
ÜGYKÖRÖK SZÁMA
Az 515/2013 (XII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint bővült a kormányablakokban
intézhető ügykörök száma:
2016.01.01. napjával
Azonnal intézhető ügyek
•

Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése
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•

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás
felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó
személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN
kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód
feloldása

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C.
§ (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új
tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok
Továbbítás céljából beterjeszthető ügyek
Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
•

A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett
nyilatkozat és annak visszavonása

•

Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés

•

Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés

•

Szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

•

Szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

•

Panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

•

Panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

•

Kemping szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés

•

Kemping szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

•

Üdülőház szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés

•

Üdülőház szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

•

Közösségi szálláshely szálláshely- üzemeltetésére irányuló bejelentés

•

Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

•

Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

•

Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

•

Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés

•

Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységre való jogosultság visszavonására és a
nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

•

Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló
bejelentés

•

Kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére
vonatkozó bejelentés ellenőrzése érdekében

•

A legfeljebb 300 m

2

összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó

egyszerű bejelentés
•

Az ügyfél vagy az adatkérő személyes adatokra vonatkozó kérelme, bejelentése
jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén

•

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról
otthonteremtési kamattámogatáshoz

•

Aktív korúak ellátásának igénylése céljából hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
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•

Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

•

Harmadik országbeli állampolgárnak egyszerűsített foglalkoztatásához szükséges hatósági
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

•

Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

•

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem szociális hozzájárulási adókedvezményhez

•

Szabad

mozgás

és

tartózkodás

jogával

rendelkező

személy

foglalkoztatása

megszűnésének bejelentése
A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben
•

Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti
kérelem gyermekgondozást segítő ellátás esetén

Kiegészítő szolgáltatások
•

Ügyintézési rendelkezés tétele

•

Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése

•

Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti
kérelem elektronikus úton történő benyújtásához

•

Internethasználat és elérés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolványok nyilvántartásához

2016. 01.15. napjával
Azonnal intézhető ügyek
•

Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

Továbbítás céljából beterjeszthető ügyek
•

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

•

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

•

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem

•

Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem

•

Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem

•

Vállalkozás részére foglalkoztatás támogatásának megállapítása iránti kérelem

•

Kérelem a gyermek, a gondnokság alá helyezett személy tulajdonát (birtokát) érintő

•

A Közművelődési Tanács megalakítását célzó határozat benyújtása

•

Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése

ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozat jóváhagyására
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•

Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet
engedélyezése iránti kérelem

•

A sértett, a magánvádló, a magánfél és az egyéb érdekeltek részére pártfogó ügyvédi
képviselet engedélyezése iránti kérelem

•

Hajó nemzetközi jeleinek kiadása iránti kérelem

•

Hajózási

gyakorlati

idő

mérséklésének

engedélyezése,

továbbá

jogszabályban

meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelem
•

Hajóokmányok pótlása iránti kérelem

•

Egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművekre előzetes összeépítési engedély
iránti kérelem

•

Járművezetői vizsgabiztosi szakmai képzésre való jelentkezés iránti kérelem

•

Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem

•

Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásából történő törlés iránti kérelem

•

Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem

•

Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem

•

Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének meghosszabbítása iránti
kérelem

A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben
•

Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási
napló kiadása a rendszám típusától függően – OT, DT, CK, R, H, M, RR kezdő betűjelű és
a világoszöld alapszínű rendszámtáblák)

•

Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység

•

Megváltozott

munkaképességű,

illetve

egészségkárosodást

szenvedett

személy

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba történő bejegyzésére
irányuló kérelem
•

Kérelem a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben
vagy fizetési számlán történő elhelyezésére, felhasználására, rendszeres, eseti, illetve
végszámadás elfogadására, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő
befektetésének, letétben kezelésének, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésének
engedélyezésére

•

Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem (gyermekvédelmi szakellátás)

•

Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására

•

Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy
kötelezettségről rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

•

Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni jogát érintő jognyilatkozat
jóváhagyására

•

Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási
helyének kijelölésére irányuló kérelem

•

Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az
elhagyására, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének
kijelölésére

•

Határon átnyúló tartásdíj iránti igény érvényesítésére irányuló kérelem
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•

Kérelem a tanköteles gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére

•

Kérelem a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy
kapcsolattartásának szabályozására, valamint a kapcsolattartás végrehajtására

•

Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével

•

Közúti járművezetők utánképzésének engedélyezése iránti kérelem

•

Nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró- és nem önjáró kompok,

szemben benyújtott halasztás és részletfizetés iránti kérelem

úszóművek, kishajók és vízi sporteszközök üzemképességét igazoló okmány kiadása iránti
kérelem
•

Hajólajstromba vétel iránti kérelem

•

Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti
kérelem

•

Hajólajstrommal kapcsolatos tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelem

•

Hajólajstromból való törlés iránti kérelem

•

Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata iránti kérelem

•

Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése iránti kérelem

•

Közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének
engedélyezése iránti kérelem

•

Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem

•

Személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

•

Személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem

•

Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

•

Személygépkocsis személyszállítói engedély módosítása iránti kérelem

•

Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása iránti

•

Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti

kérelem
kérelem
•

Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

•

Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása
iránti kérelem

•

Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

•

Autóbuszos

•

Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem

•

Közúti személyszállítási igazolvány kiadása, módosítása iránti kérelem

•

Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT

•

Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

•

Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti

közúti

személyszállítási

engedély

és

engedélykivonatok

módosítása,

meghosszabbítása iránti kérelem

tagállamon kívüli állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása iránti kérelem

kérelem
•

Közúti járművek összeépítésének engedélyezése iránti kérelem

•

Gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése iránti
kérelem

•

Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem
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•

Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés
megkötése iránti kérelem

•

Közúti

jármű

előzetes

eredetiségvizsgálata

során

közreműködő

szervezetek

engedélyezése iránti kérelem
•

Digitális tachográf kártya cseréje, pótlása iránti kérelem

•

A Nemzeti Közlekedési Hatósággal hatósági szerződést kötött típusvizsgálót, illetve
elfogadott szakértőt alkalmazó autóbusz fenntartó emelt sebességhatárú autóbuszok
vizsgálatára való feljogosítása iránti kérelme

•

Túlméretes és megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek
forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

•

Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági
vizsgálat iránti kérelem

•

Közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági
vizsgálat iránti kérelem

•

Nemzetközi közúti, személyszállítást végző, a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó
ülőhellyel rendelkező autóbusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági
vizsgálat iránti kérelem

•

Személyszállítást végző autóbusz és trolibusz, valamint személygépkocsi vezetéséhez
előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

•

7500

kg

megengedett

legnagyobb

össztömeget

meghaladó,

közúti

közlekedési

szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény
vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
•

7500

kg

áruszállítást

megengedett
végző

legnagyobb

tehergépkocsi,

össztömeget
vontató,

meghaladó,

nyerges

vontató

nemzetközi
és

közúti

járműszerelvény

vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
•

Veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági
vizsgálat iránti kérelem

•

Gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelt előzetes pályaalkalmassági

•

Gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez

vizsgálat iránti kérelem
rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
•

Trolibusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

•

Járművezető munkáltatójának kérésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti
kérelem

•

Járművezető kezdeményezésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

•

A gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg

•

Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez időszakos pályaalkalmassági

orvosi bizottság megkeresésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
vizsgálat iránti kérelem
•

Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem

•

Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem

•

Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem

•

Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem
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•

A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai
építésének,

forgalomba

helyezésének,

fennmaradásának,

megszüntetésének

(elbontásának) engedélyezése iránti kérelem
•

Külföldön szerzett vasúti képesítés honosítása iránti kérelem

•

Méltányossági

kérelem

visszakövetelt

támogatás,

illetve

késedelmi

pótlékának

elengedésére
•

Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem

•

Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén

•

Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása
esetén

•

Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem

•

Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése

•

Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat

•

Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás

érdekében

költségeinek támogatása iránti pályázat
•

Csoportos

létszámcsökkentések

hátrányos

következményeinek

enyhítését

célzó

támogatás iránti kérelem
•

Helyközi utazás támogatása iránti kérelem

•

Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem

•

Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvételi költségek megtérítése iránti kérelem

•

Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás
megállapítása iránti kérelem

•

Jelentkezés az Ifjúsági Garancia Rendszerbe és a keretében megvalósuló Ifjúsági

•

Jelentkezés az „Út a munkaerőpiacra” (GINOP 5.1.1-15 / VEKOP 8.1.1-15) munkaerő-piaci

Garancia (GINOP 5.2.1-14/ VEKOP 8.2.1-15) munkaerő-piaci programra
programra
Szekszárdi Járási Hivatal
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VÖRÖSNÉ STRASSER TERÉZ,
A SZEKSZÁRDI JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE
MINISZTERI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Vörösné Strasser Teréznek, a Szekszárdi Járási
Hivatal

hivatalvezetőjének

kimagaslóan

eredményes

szakmai

munkájáért,

lojalitása

és

hivatástudata elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott.

Vörösné Strasser Teréz járási hivatalvezetőként aktívan részt vett a kormányzati elképzelések,
kormányzati akarat járási szintű végrehajtásában, a jogszabály-módosítás következtében járási
hivatalokhoz átkerült önkormányzati feladatok átvételében, az ügysegédi rendszer folyamatos
monitoringjában,

ellátandó

feladatokhoz

igazításában,

a

hivatali

szervezet

átláthatóbb,

hatékonyabb és költségtakarékosabb kialakításában, és a járási hivatal belső integrációt követő
munkájának megszervezésében, összehangolásában. Jelentős szerepe volt a szekszárdi járás
második kormányablakának kialakításában, valamint a kialakítás fázisában a szolgáltató és
ügyfélbarát hivatali működés megőrzésének megszervezésében. Magas színvonalú szakmai és
közigazgatási munkájával hozzájárult a Tolna Megyei Kormányhivatalnak és a Szekszárdi Járási
Hivatalnak, mint a Jó Állam koncepció letéteményeseinek pozitív társadalmi megítéléséhez.
Szekszárdi Járási Hivatal
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FILCZINGER ÁGNES LETT A TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL DOMBÓVÁRI JÁRÁSI
HIVATALÁNAK ÚJ VEZETŐJE
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter 2015. december 1. napjával Filczinger Ágnest
nevezte ki a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala hivatalvezetőjének.
Filczinger Ágnes 1995. óta dolgozik a közigazgatásban. 2002-től 2012-ig volt Váralja község
polgármestere,

majd

2013.

január

1-jétől

a

Bonyhádi

Közös

Önkormányzati

Hivatal

osztályvezetőjeként látta el feladatait. E mellett egy évig három településen, a későbbiekben két
településen látott el jegyzői teendőket. Egy évig humán referensi feladatkört is kapott.
Szakmai munkájára pontosság és precizitás jellemző. Fontosnak tartja, hogy a járási hivatal
szakszerű, jogszerű, gyors ügyintézéssel egyforma színvonalon szolgálja ki a járásszékhely város
és a járáshoz tartozó kistelepülések állampolgárait. Szakértelméből és szolgálatkészségéből
fakadóan a hivatalvezetői feladatok ellátása méltó módon valósul meg, hozzájárulva ezzel az
ügyfélbarát közigazgatás megteremtéséhez.
Dombóvári Járási Hivatal

MEGÚJULT A FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
DOMBÓVÁRON
2015. december 17-én ünnepélyes keretek között adták át a Tolna Megyei Kormányhivatal
Dombóvári Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának megújult épületét, korszerű ügyfélterét. A
fejlesztés a TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „Az integrált rendszer kereteinek
megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című kiemelt projekt
keretében valósult meg.
A fejlesztés fő célja az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az önálló álláskeresést segítő
öninformációs rendszerekhez, a szolgáltatások minőségében tapasztalható területi különbségek
csökkentése a munkaügyi kirendeltségeken, az ügyféltér növelése, a komplex akadálymentesítés
az elérési útvonal biztosításával, információs rendszer kialakításával, valamint elektronikus
eszközök és megoldások beszerzése a tevékenységi kör és az ügyfélforgalom bővüléséből adódó
megnövekedett feladatok ellátásához.
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A kivitelezés során az egységes arculatnak megfelelő, tágas ügyféltér került kialakításra. Az
ügyfelek az öninformációs térben elhelyezésre kerülő öninformációs terminálokon maguk is
informálódhatnak. Az ügyintézők kis létszámú 2-3 fős irodákban fogadják az ügyfeleket, tekintettel
az ügykörök bizalmas mivoltára. A munkakeresők illetve a munkaadók csoportos tájékoztatására,
oktatásra, tárgyalásra egy átrendezhető külön helyiség áll rendelkezésre.
A most megvalósult fejlesztés középpontjában is az állampolgárok, a vállalkozások, az
álláskeresők és a munkaadók állnak. Az osztály esztétikus kialakítása, a rendelkezésre álló
nagyobb tér, a korszerű berendezések javítják az ügyfelek komfort érzetét. A fejlesztések
jelentősen javítják a munkavégzés körülményeit, feltételeit és a szakszerű feladatellátás
hatékonyságát.
Dombóvári Járási Hivatal
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Kormányablak nyílt dombóváron
2015. december 23-án adták át Dombóváron Tolna megye újabb integrált kormányzati
ügyfélszolgálati irodáját. Az ünnepélyes átadáson dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott és
Filczinger Ágnes járási hivatalvezető köszöntötte a meghívott vendégeket. Az átadást követően
már a Dombóváron és környékén élők számára is megnyílt a lehetőség, hogy az egyablakos
ügyintézésnek köszönhetően, gyorsan és hatékonyan intézhessék ügyeiket.
Az utóbbi években eddig soha nem látott, történelmi léptékű változás megy végbe a
közigazgatásban, melynek célja egy új típusú közigazgatás, egy új típusú szemlélet kialakítása.
Dr. Horváth Kálmán köszöntőjében kiemelte, hogy a Kormány reformtörekvéseinek fontos
célkitűzése a „Jó Állam” koncepciójának megvalósítása, a szolgáltató állam megteremtése, az
állampolgárok gyors, hatékony, szakszerű és ügyfélbarát kiszolgálása. A Dombóvári Kormányablak
megnyitását követően büszkén mondható el, hogy Tolna megye minden járási székhelyén működik
egyablakos integrált kormányzati ügyfélszolgálati iroda, melyekben jelenleg 509, de a tervek
szerint a kormányzati ciklus végére közel 1000 ügykörben vehetik igénybe az ügyfelek az állami
szolgáltatásokat.

A Dombóvári Kormányablak a Szent István tér 1. szám alatt, a régi okmányiroda helyén nyílt meg.
Filczinger Ágnes járási hivatalvezető hangsúlyozta, hogy az itt dolgozó 14 szakképzett ügyintéző
testesíti meg a „Jó Állam” arcát. Képzettségüknek és tudásuknak köszönhetően, a 21. századi
technikai feltételek mellett, 8+1 munkaállomáson biztosított a szakszerű feladatellátás, az ügyfelek
megfelelő kiszolgálása.
Az ünnepi köszöntőket követően Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, Amreinné dr. Gál Klaudia
főigazgató és Filczinger Ágnes járási hivatalvezető a nemzeti színű szalag átvágásával átadta a
Dombóvári Kormányablakot.
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A hazai forrásból megvalósult fejlesztés eredményeként az épület teljesen akadálymentes, a
helyiségek kiépítése, a technikai fejlesztések, az infokommunikációs eszközök kialakítása mind azt
biztosítják, hogy a közigazgatás, mint szolgáltatás egyenlő eséllyel legyen elérhető mindenki
számára.
Az új integrált ügyfélszolgálati iroda a régi okmányiroda helyén, a Dombóvár, Szent István tér 1.
szám alatt fogadja ügyfeleit:
Hétfőn: 7.00 – 17.00 óráig
Kedden: 8.00 – 18.00 óráig
Szerdán: 8.00 – 18.00 óráig
Csütörtökön: 8.00 – 18. 00 óráig
Pénteken: 8.00 – 18. 00 óráig
Kormánymegbízotti Kabinet
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Foglalkoztatási Főosztály

