Beszámoló
Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzőségének 2012. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 40.§ (4)
bekezdésében foglaltak alapján a körjegyző évente beszámol minden Képviselő-testületnek a
körjegyzőség munkájáról. Fentiek alapján Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége 2012.
évi tevékenységéről az alábbiak szerint adok számot:
1. Képviselő-testület működésével kapcsolatos igazgatási feladatok
A körjegyző ellátja a Képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási
döntések előkészítését és végrehajtását. A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik
Képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.
A Képviselő-testület üléseinek száma:
!
!
!

Balatonszőlős
Pécsely
együttes

18 ebből: 11 nyilvános 7 zárt ülés
24 ebből: 16 nyilvános 8 zárt ülés
4 ebből: 4 nyilvános

Közmeghallgatások száma:
!
!

Balatonszőlős
Pécsely

1
1

Az Ötv. szerint a kötelezően tartandó ülések száma évi 6. A körjegyző a Képviselő-testületek minden
ülésén és a Közmeghallgatásokon is részt vett. A testületi ülésekre szóló meghívók az SZMSZ-ek
előírásai szerint kiküldésre kerültek, a munkatervben meghatározott esetekben az előterjesztés írásban
készült el, pl: éves költségvetési rendeletek, pénzügyi beszámolók, rendelet-tervezetek stb. A Képviselőtestületek ülése többségében nyilvános volt. Az ülések időpontjáról és napirendjéről a lakosság
hirdetmény útján tájékoztatást kapott.
A Képviselő-testületi, valamint a bizottsági ülésekről, továbbá a közmeghallgatásokról a jegyzőkönyvek
készítése megtörtént, azok egy példányát a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére megküldtük.
Az Önkormányzati döntések száma községenként:
Helyi rendeletek
Képviselő-testületi határozatok

Balatonszőlős
12
119

Pécsely
13
132

Összesen
25
251

A helyi rendeletekről és határozatokról nyilvántartást vezetünk, mely segítséget nyújt a végrehajtás
szervezésében és ellenőrzésében.
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2. Általános igazgatási feladatok ellátása
Anyakönyvi ügyintézés
Anyakönyvi bejegyzések száma:
Anyakönyvi
bejegyzések
- születési
- házassági
- halotti
-állampolg.eskü
-állampolgársági
kérelem
-apai
elismerő
nyilatkozat

Balatonszőlős

Pécsely

Összesen

0
1
4
0
0

0
1
4
2
3

0
2
8
2
3

2

1

3

Utólagos bejegyzések száma Balatonszőlősön 3, míg Pécselyen 32, összesen 35 volt. A körjegyzőség
dolgozói közül 2 fő rendelkezett anyakönyvvezetői szakvizsgával, így az anyakönyvvezetők
akadályoztatása esetén, a helyettesítés megfelelően biztosított.
Az alapvető anyakönyvi felszerelések, munkaeszközök a hivatalnál rendelkezésre állnak.
A vezetett anyakönyvek, egyéb iratok az előírásoknak megfelelnek. Házasságkötéshez a szükséges
helyiségeket és felszereléseket mindkét községben biztosítják az Önkormányzatok.
2004. évben a Belügyminisztérium minden felhasználónak úgynevezett ASZA rendszer bevezetéséhez
számítógépet és hozzá tartozó nyomtatót, programot ingyenesen biztosított. A rendszer már megfelelően
üzemel, így a kézi nyilvántartás mellett a gépen történő rögzítés is kötelező feladat.
Népesség nyilvántartás
A népesség nyilvántartási munka naprakész. A ki- és bejelentkezések, valamint az egyéb változások
száma községenként:
Ki- és
bejelentkezések
Változás jelentések
száma

Balatonszőlős
29
0

Pécsely

Összesen
31

60

4

4

Közterületi változás bejelentés az elmúlt évben nem volt.
2009. II. félévétől a lakcímbejelentő lapokat helyben, az ASZA gépen rögzítjük, és csak a
lakcímigazolványok elkészítését végzi a balatonfüredi Okmányiroda. Helyben rögzítjük továbbá, az
összes anyakönyvi alap- és utólagos bejegyzéssel kapcsolatos változásokat.
Hagyatéki leltár
Hagyatéki leltár felvételére Balatonszőlősön 34, Pécselyen 63, összesen 97 alkalommal került sor. A
hagyaték leltározása az előírt határidőn belül megtörténik. A hagyatéki vagyon bevallásának
hiányossága miatt póthagyaték felvételéről is gondoskodni kell. Határidő túllépése akkor fordulhat elő,
ha az örökösöket nem sikerül felkutatni.
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Gyámügyi igazgatás
A Veszprém Megyei Gyámhivatal javaslatára a gyermekvédelmi tevékenységről és a gyámügyi
igazgatásról önálló napirend keretében adunk számot.
Ügyiratkezelés
Az ügyiratkezelés naprakész. Az elmúlt évben érkezett ügyiratok száma:
! Főszámon
878 db
! Alszámon
1727.db.
! Gyűjtőív sorszámon
0 db
Összesen
2605. db
Gyűjtőszámon a gépi iktatás miatt nem tartunk nyilván ügycsoportot.
Az ügyiratokból hozott határozatok száma: 1311 volt.
A határozatok megoszlása:
" Államigazgatási ügyekben
1114 db
" Önkormányzati hatósági ügyekben
197 db
A kiadott elsőfokú határozatok ellen 2012. évben fellebbezés nem érkezett.
Hatósági bizonyítványok
Igény és szükség szerint kerülnek kiadásra a hatósági bizonyítványok. A kiadott hatósági
bizonyítványok, illetőleg záradékolt tanú nyilatkozatok száma 2012. évben 37 db volt a két Községben.
Honvédelmi igazgatás
2004 novemberétől – a honvédelmi törvény módosítása folytán – a sorkatonai szolgálatra történő
behívás szünetel, ezért jelenleg nincs feladatunk ezen a téren.
Tűzrendészet
A feladatokat végző külső ügyintéző rendelkezik az előírt szakvizsgával. A középületeknél az
érintésvédelmi felülvizsgálatok időszakos végzése folyamatos.
Lakás- és helyiséggazdálkodás
Balatonszőlős
Bérbe adott lakások
Egyéb bérlemények

Pécsely
0
0

2
4

A lakás- és helyiség gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások rendelkezésre állnak. A lakbérek és
helyiségbérek beszedése folyamatos, a változásról az értesítéseket, megállapodásokat a Képviselőtestületek határozata alapján kiküldtük.
Szabálysértési tevékenység
A szabálysértési feljelentések száma 2012. I .negyedévben 3 db volt.
! Balatonszőlős:
1 db
! Pécsely:
2 db
Elbírált ügyek száma: 3 db
! Megszüntető határozattal lezárult:
! Pénzbírsággal zárult:

0 db
0 db
3

!
!

Figyelmeztetés
Felszólítás

3 db
0 db
3. Szociálpolitikai tevékenység

1.) Átmeneti segélyben Balatonszőlős Községben 3 fő részesült kétszeri támogatásban. Összesen
95.000 Ft került kifizetésre. Pécsely Községben 6 fő részesült átmeneti segélyben, a kifizetett összeg
100.000.Ft volt.
A kifizetett összegek teljes egészében az önkormányzatok költségvetését terhelik.
2.) Ápolási díjban méltányossági alapon Balatonszőlős községben 2 fő részesült, a kifizetett összeg:
145.000. ft volt. Pécsely községben 2 fő fokozott ápolási díjban, 1 fő pedig méltányossági alapon
részesült ápolási díjban, a kifizetett összeg: 1.059.000 Ft volt.
3.)Közgyógyellátási igazolvánnyal Balatonszőlős Községben 1 fő méltányossági alapon, Pécsely
községben 22 fő rendelkezik, ebből 14 fő alanyi jogon (III. fokozatú rokkant nyugdíjas, emelt családi
pótlék).
Az Önkormányzatok ezen közgyógyellátási igazolványok után nem fizetnek. 2 fő
rendelkezik méltányossági közgyógyellátási igazolvánnyal (a családban az egy főre jutó jövedelem
nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át). A
méltányossági közgyógyellátási igazolvány után az önkormányzat, a Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár által megállapított egyéni gyógyszerkeret 30%-át utalja át, amely 2012. évben 68.000 Ft volt.
Ez az összeg szintén az önkormányzat költségvetését terheli. Normatív közgyógyellátási igazolványnyal 6 fő rendelkezik Pécsely Községben.
3.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Balatonszőlős Községben 1 fő részére, Pécsely
Községben 6 fő részére került megállapításra. Az összeg korhoz, munka- valamint tanulói
jogviszonyhoz kötött. A kifizetett összeg Balatonszőlősön 24.500 Ft, míg Pécselyen 98.000 Ft volt.
A kifizetett összeg visszaigényelhető, nem az önkormányzat költségvetését terheli.
4.) A szociális törvény módosításával a rendszeres szociális segély helyett új fogalom jelent meg az
„aktív korúak ellátása” A munkaképes korú, de állás nélküli személyek esetében két csoportot
alakítottak ki:
a) rendszeres szociális segélyezettek
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
a) Rendszeres szociális segélyezettek
• Egészségkárosodottak
• Az irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők
• 14 éven aluli gyermeket nevelő, abban az esetben, ha a gyermek napközbeni ellátást biztosító
intézményben nem tudja megoldani, és a családban nem részesül más személy
gyermekgondozási támogatásban.
A rendszeres szociális segélyben részesülő személy nem kötelezhető közcélú munkára.
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Mindenki jogosult a támogatásra, aki aktív korúak ellátására jogosult, és nem rendszeres
szociális segélyben részesül. Fő szabály, a közfoglalkoztatásban való részvétel. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatottak foglalkoztatására közmunka tervet készít az önkormányzat minden
évben. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege, megegyezik az öregségi
nyugdíjminimummal, 2012. évben 22.800 Ft. A közfoglalkoztatásban való részvételért munkabér
jár.
A rendszeres szociális segély összegének 90 %-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének
80 %-át az államtól az önkormányzat visszaigényli.
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Balatonszőlős és Pécsely Községekre vonatkozó részletes adatokat, ellátottsági mutatókat, az 1. sz.
melléklet, tartalmazza.
5.) Lakásfenntartási támogatásban Balatonszőlős községben
részesült a gáz, a villanyáram, illetve a tüzelő támogatására.

8 fő, Pécsely községben 19 fő

Vállalkozói és kereskedelmi igazgatási tevékenység
A vállalkozói igazolványok intézése az Okmányirodák feladata.. A kereskedelmi és vendéglátó üzletek
működési engedélyének kiadása továbbra is a körjegyző hatásköre maradt.
2009. október 1-tól lényeges változás következett be a működési engedélyek kiadásának szabályában is.
A működési engedéllyel rendelkező és a bejelentés köteles üzletek nyilvántartása felkerült az
önkormányzatok honlapjára.
A működési engedéllyel rendelkező vállalkozók adatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. Pénzügyi igazgatás
Adóigazgatási tevékenység
2012. évben is a Képviselő-testületek döntése alapján végeztük el a helyi adók kivetésével és
behajtásával összefüggő feladatokat. Balatonszőlősön és Pécselyen is kommunális adó, iparűzési adó,
idegenforgalmi adó és gépjárműadó kerül kivetésre. Pécsely községben 2011-től bevezetésre került új
adónemként a telekadó.
A kommunális adóról és az iparűzési adóról értesítés, a gépjárműadóról határozat kiküldésével
értesülhetnek az érdekeltek. Az idegenforgalmi adó megfizetése bevallás alapján történik. Az adók
kivetésének és befizetésének könyvelése számítógépen történik, az adófizetési morál közepesnek
mondható.
Év végi hátralék felszámolására elsősorban felhívásokat küldtünk ki. A felhívásra a hátralékok nagy
részét rendezték, azonban vannak olyan adózók, akik ellen végrehajtási eljárást és egyéb adóhatósági
eljárási cselekményeket kellett foganatosítani.
2008. évtől a gépjárműadó évi mértéke a forgalmi engedélyben feltüntetett teljesítmény kilowattban
kifejezve valamint a gépjármű életkora alapján megállapított szorzat.
Az okmányirodától havonta kapunk a változásokról adatokat, ez alapján történik az adó megállapítása,
kivetése. A gépjármű tulajdonosának így minden változást az Okmányirodánál kell bejelenteni. A
tulajdonos (üzemben tartó) lakóhelye szerinti adóhatóság illetékes ezekben az ügyekben eljárni, ami az
ügyfelek szempontjából kedvező.
2005. január 1-től bevezetésre került a talajterhelési díj. Ezt azok az ingatlan-tulajdonosok kötelesek
fizetni, ahol a meglévő közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá. A talajterhelési díj alapja, az elfogyasztott
vízmennyiség (m3). Mértéke 2012.évtől 1200 Ft/m3 szorozva a terület-érzékenységi szorzóval, amely:
3. Ebből a szorzatból minden évben más-más arányú befizetést kell eszközölni, a környezetterhelési
díjról szóló törvénynek megfelelően.
2010. január 1. napjától az állami adóhatóság veti ki és szedi be a helyi iparűzési adót. Az átállással
kapcsolatos feladatok már 2009-ben is jelentkeztek és a 2010. évben jelentősen bővültek.
Költségvetési gazdálkodás
A költségvetés végrehajtását a Körjegyzőség biztosítja, az ide vonatkozó jogszabályok alapján.
Balatonszőlős és Pécsely községek vonatkozásában az utalványozást a polgármesterek gyakorolják. Az
önkormányzatok részére a költségvetési tervek elkészítéséhez, jóváhagyásához a testületi
előterjesztéshez szükséges anyagokat biztosítottuk, illetve elkészítettük. Az államháztartási törvényben
5

előírt beszámolókat, jelentéseket minden esetben határidőre elkészítettük és azt az Államkincstáron
keresztül megküldtük.
A pénzügyi gazdálkodás végrehajtása az önkormányzati rendeletekben illetve határozatokban
foglaltaknak megfelelően megtörtént. A gazdálkodás eredményéről mindkét önkormányzat tekintetében
a zárszámadás jóváhagyása keretében adunk számot. A pénzmaradvány jóváhagyása a zárszámadás
keretében történik.
Pécsely Község Önkormányzata gazdálkodásához hitelt vett igénybe, mivel a rendelkezésre álló források
nem voltak elegendőek feladatok megvalósításához. Balatonszőlősön a folyószámla hitelkeret nem
került felhasználásra.
Az éves munkavégzés során a törvényesség megtartására és megtartatására törekedtünk. A lakosságot
érintő új jogszabályok megjelenéséről a tájékoztatást az érdeklődőknek megadtuk. Az ügyfélfogadás
Pécsely és Balatonszőlős községekben rendszeres. A hatósági ügyintézés során az ügyek nagy
többségében az azonnali ügyintézés jellemző.
A Körjegyzőség valamennyi köztisztviselője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltaknak megfelelően, a hozzá forduló ügyfelek
ügyeit lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint intézi.
Balatonfüred, 2013. május 7

Dr.Endrédy Renáta
Kirendeltség-irányító Osztályvezető
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1.sz.melléklet
Szociálpolitikai tevékenység 2012. évben
Szociálpolitikai tevékenység

Balatonszőlős

Átmeneti segélyben részesült (fő)
Átmeneti segélyre kifizetett összeg (e.Ft)
Ápolási díjban részesült (fő)
Ápolási díjra kifizetett összeg (e.Ft)
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkeztek (fő)
- alanyi jogon
- méltányosságból
- normatív
Méltányossági közgyógy ig-ra kifizetett összeg
Közlekedési támogatásban részesült (fő)
Közlekedési támogatásra kifizetett összeg (e.Ft)
Szociális étkezésben részesült (fő)
Szociális étkezésre kifizetett összeg
Aktív korúak rendsz. szoc. segélyben rész. (fő)
Aktív korúak rendsz. szoc. segélyre kifizetett összeg (e.Ft)
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban rész. (fő)
Foglalkoztatást helyettesítő tám. Kif.össz. (e.Ft)

Pécsely
3
95
2
145
1
0
1
0
18
1
24
0
0
1
313
9
1142

6
100
3
1059
24
16
2
6
50
6
98
1
109
0
0
10
1528

2.sz.melléklet
Egyéni vállalkozók és működési engedéllyel rendelkezők
tevékenység szerinti megoszlása 2012. évben
Tevékenységek

Balatonszőlős

Kőműves
Burkoló
Varrodai tevékenység
Italüzlet
Víz- és gázvezeték szerelő
Asztalos
Teherfuvarozó
Vegyesbolt (takarmány,gázcsere,könyv, iparcikk)
Mezőgazd.szolgáltatás, növénytermesztés,állattartás
Nyelvtanítás,fordítás, tolmácsolás,oktatás,korrepetálás
Karosszéria javítás, autószerelő
Étterem
Presszó, italbolt üzemeltetés
Számviteli tev., témamenedzser, programkoordinálás
Panzió, üdülőház, hotel
Villanyszerelő
Építőmérnök
Biztosítási ügynök
Egyéb szolgáltatás
Szobafestő
Gyűjtő kereskedő
Pék
Lovaglás turisztika
Borozó, termelői borkimérés
Virág kereskedelem
Fodrász
Bádogos
Mezőgazdasági anyagok kiskereskedelme
Postashop (dohány,papír,irószer,könyv,hírlap, bazár)
Kéz-,lábápolás, műköröm
Park- és kertépítés
Piac és vásár
Büfé
Gépi földmunka
Autókölcsönzés
Kovácsoltvas
Tetőfedés

Pécsely
2

2
1

1
2
5
4
1
6
1

2
1
1

2
1
1
1
1
11

2
0
2
2
9
3
2
1
2
0
1
1
3
2
3
3
2

1
20
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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