
Jegyző beszámolója a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal  

2018. évi működéséről 

 

Tisztelt Polgármesterek, Alpolgármesterek, Képviselők! 

A hivatal személyi állományában jelentős változások álltak be 2018.-ban. 

Márciusban legnagyobb sajnálatomra távozott Szuromi Enikő. Kápolnát illetően Ő volt a 

helyettesem. Feladatkörét Baráth Tímea vette át, igaz nem teljeskörűen mivel anyakönyvi 

szakvizsgával nem rendelkezik. Így az anyakönyvvezetői feladatokat mind a három településen 

Szabóné Tolnai Magdolna látja el. 

A helyettesítésemmel Veinerné Knoch Krisztinát bíztam meg.   

Győri Viktóriát júniusban felmentettem a munkavégzés alól, mivel a rábízott feladatot nem látta 

el. Utólag belátom, hogy hibát követtem el akkor amikor jóhiszeműen megbíztam a 

munkatársban, még akkor is, amikor jelzéseket kaptam, hogy komoly problémák vannak a 

teljesítményét illetően. Aldebrő polgármesterével és a képviselő- testülettel egyeztetve úgy 

határoztunk, hogy nem veszünk fel a helyre új dolgozót, hanem a Profit Bástya Kft-vel kötünk 

megbízási szerződést a könyvelésre. A könyveléshez szükséges számviteli pénzügyi anyagok 

összeállításához viszont segítségre volt és van szükségünk. Így Gál Zsuzsa könyvtáros segít be a 

hivatalnak ezen feladat ellátásába.  

Az ősz folyamán Szilágyi- Kósik Gabriella, a tél folyamán pedig Urbánné Kovács Jusztina 

gyermeke született meg. Gabi helyére sem vettünk fel dolgozót. Aldebrőhöz hasonlóan a Profit 

Bástya Kft-t bíztuk meg a könyveléssel. Polyák Andrea Kápolna önkormányzat 

alkalmazottjaiként segíti a gazdálkodási munkát, intézi a házipénztár ügyeit. Jusztit Kovács 

Ildikó helyettesiti. A jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátását Povázsai Zita vette át. Az év első 

felében Szilágyi- Kósik Gabriella és Veinerné Knoch Krisztina célfeladat keretében dolgozott 

azért, hogy Aldebrőt és természetesen Kápolnát ne bírságolja a Magyar Államkincstár. Sok-sok 

túlórai munkával ezt sikerült elérniük. Tófaluban Tajsz Ernőné munkáját segítőként támogatta a 

Porfit Bástya csapata, s itt is megszűnt a bírságolás 

2018-ban a MÁK folytatta a valamennyi költségvetési szerve kiterjedő ellenőrzését. Most zárult 

le az utóellenőrzés. Az ellenőrzési jegyzőkönyveket mindenkinek megküldöm. Nem csak az 

adott önkormányzatra, hanem valamennyi költségvetési szerve vonatkozót. Ebből láthatják, hogy 

az ellenőrzések során feltárt hiányosságok döntő részét megoldottuk. Továbbra sem értek egyet 

azzal, hogy mindenkinek azonos tartalmú, de mégis külön szabályzattal kell rendelkeznie. A 

szabályzatok összesített oldalszáma meghaladja a 5400 oldalt! 

Az elmúlt év kiemelt közigazgatási feladata volt az országgyűlési képviselő- választás 

lebonyolítása, mely mind a három településen probléma mentesen megtörtént. Megköszönöm 

munkatársaim és választási szervek munkájában részt vevők munkáját. 

Az ügyintézés a társulási megállapodásban, valamint az SZMSZ-ben meghatározott rend szerint 

történt az év során. Fontos itt rögzíteni, hogy mind a jegyző, mind a szak ügyintézők a részükre 

meghatározott ügyfélfogadási időben rendelkezésre álltak. 

 

 



A jegyző munkájának egyik fő eleme az önkormányzatok munkájának segítése. Ez megnyilvánul 

az ülések összehívásának és az előterjesztések elkészítésének, illetve elkészíttetésének 

biztosításában, a jegyzőkönyvek elkészítésében és a hozott határoztatok végrehajtásában. 

Hivatalunkhoz 3 települési önkormányzat, 2 önkormányzati társulás és 3 nemzetiségi 

önkormányzat tartozik. 

 

Segítettük továbbá a kápolnai szociális bizottság munkáját. Kápolnán Szuromi Enikő majd Barát 

Tímea végezte ezt a munkát és készítették el a bizottsági jegyzőkönyveket. 

 

Köszönettel tartozunk a Kápolnai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki maga 

készíti el az ülések jegyzőkönyveit. 

 

Az alábbiakban közlöm, az egyes önkormányzatok által hozott rendeletek és határozatok számát.  

 

Testület  Ülés Rendelet Határozat 

Aldebrő Önkormányzat 23 11 163 

Kápolna Önkormányzat 11 5 80 

Tófalu Önkormányzat 17 7 53 

Aldebrő Német Nemzetiségi Önkormányzat 9 0 90 

Kápolna Német Nemzetiségi Önkormányzat 6 0 30 

Kápolna Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 0 6 

Óvoda Társulás 3 0 10 

Közös Konyha Társulás 3 0 5 

Kápolna Önkormányzat Szociális Bizottsága 6 0 62 

Összesen: 83 23 499 

 

A testületek döntések megalapozottak és jogszerűek voltak, jogorvoslati kérelem eggyel 

kapcsolatban sem érkezett! A Kormányhivatal sem kezdeményezte önkormányzati döntés 

felülvizsgálatát. 

 

A hivatalban folyó munka másik fontos területe a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási 

ügyek intézése, a hozzánk forduló ügyfelek kiszolgálása.  

 

A hatósági ügyintézés során számunkra a legnagyobb érdemnek továbbra is azt tartom, hogy 

fellebbezéssel érintett ügyünk 2018-ban sem volt! 

 

A főszámra iktatott ügyiratok száma: 3.917 alszámra iktatott ügyiratok száma: 8.377 

mindösszesen: 12.294 

 

(Ez a számadatsor 2017-ben a következező volt: A főszámra iktatott ügyiratok száma: 2.093, 

alszámra iktatott ügyiratok száma: 2.494, mindösszesen: 4.587.) 

 

(Az ügyiratforgalom részletes adatait e beszámoló mellékletei tartalmazzák, s településenként is 

megtekinthetők.)  

 

Az ugrásszerű növekedés döntően abból adódik, hogy 2018. január 1.-el át kellett térni az ASP 

rendszerben történő iktatásra, s ez minden iratmozgást rögzít. Másrészt a bürokrácia köszöni 

szépen jól van és már a jelentés végrehajtásáról is jelentést kell adni lehetőleg újabb két jelentés 

formájában!!! 

 



Jegyzői hatáskörben hozott határozatok száma 776 volt. (2017-ben 910) 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Ellenőrzési Osztálya 2018-ben Aldebrő 

önkormányzata esetében 3 alkalommal élt törvényességi felhívással. Első esetben az 

alpolgármesteri hatáskörök megvonásának zárt ülésen történő tárgyalását kifogásolta. A 

megismételt ülés már nyilvános volt. A másik esetben a társadalmi szociális bizottság összetélét 

kifogásolta. Ennek „eredményeként” megszűnt a szociális bizottság. A harmadik esetben a 

sürgős esetben történő (telefonon, e-mail) döntéshozatalra vonatkozó SZMSZ szabályozást 

kifogásolta, így ezt az egyébként jó lehetőséget ki kellett venni az SZMSZ-ből. 

 

Kápolna önkormányzata esetében 1 felhívás érkezett, melyben a jegyzőkönyvek határidőben 

történő felterjesztésére hívták fel a figyelmet. 

 

Tófalu önkormányzata esetében 1 felhívás érkezett, melyben a jegyzőkönyvek határidőben 

történő felterjesztésére hívták fel a figyelmet. 

 

A törvényességi észrevételekre adott válaszokat a Kormányhivatal elfogadta. 

 

A hivatalban folyó munkáról a képviselők nem csak a jegyzői beszámolóból, hanem egyes 

szakterületeket érintően, önálló napirendként is tájékozódhattak. Így volt ez az adóigazgatás, 

szociális igazgatás, a gyermekvédelmi igazgatás, valamint költségvetés, zárszámadás, 

gazdálkodás esetében. 

 

Aldebrőn az alpolgármester és egy képviselő kérte a gazdálkodásra vonatkozó iratok, számlák, 

utalások megtekintését, melynek minden esetben eleget tettünk. 

 

Megtettük az előkészületeket és megteremtettük a lehetőségét az elektronikus ügyintézésnek. E 

területen a magyar Államkincstárral kapcsolatban adódtak nézetkülönbségeink, de ezek 

megoldódtak. 

 

A hivatal dolgozói – különösen a Kápolnai székhelyen - részt vesznek a községi rendezvények 

előkészítésében és lebonyolításában. Magam is igyekszem minden meghívásnak eleget tenni, 

ami 3 település esetén nem egyszerű feladat. 

 

Úgy ítélem meg, jó a kapcsolatunk a vezetőkkel, a lakossággal és a társ hatóságokkal. A nyári 

szabadságolásokat egyeztetjük a munkatársakkal és a vezetőkkel, hogy mindig legyen olyan 

személy, aki képes az ügyek vitelére. A jegyzői helyettesítést Aldebrő és Tófalu községekben 

Szabóné Tolnai Magdolna, Kápolnán Szuromi Enikő majd Veinerné Knoch Krisztina 

biztosította. 

 

Megköszönöm a munkatársaim munkáját, a jó együttműködést a polgármesterekkel, 

intézményvezetőkkel és a képviselőkkel. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását. 

 

Kápolna, 2019. június 26. 

Tisztelettel: 

 

Gulyás Imre 

jegyző 


