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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019. december 12-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  Beszámoló az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
Előterjesztő:  Báró Béla jegyző 
  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Alsóörs Község Önkormányzata és Lovas Község Önkormányzata 2012. december 13-án 
megállapodást kötött közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról, mely alapján 2013. 
január 1-től létrejött az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal. A megállapodás 12.5 pontja rögzíti, 
hogy a jegyző vagy az aljegyző évente beszámol mindkét képviselő-testületnek a közös 
önkormányzati hivatal munkájáról. 
 
Fenti kötelezettségnek eleget téve az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal ez évi munkájáról szóló 
beszámolót mellékelem.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Alsóörs, 2019. december 09. 
 Báró Béla 
   jegyző 
 
 

 …./2019. (XII.12.) önkormányzati határozat   
 
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodásban az önkormányzatok 2012. 
decemberében megállapodnak arról, hogy 2013. január 1. napjától,  Lovas községben - Lovas, Fő u. 
8. szám alatt – az „Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltsége” elnevezéssel, állandó 
jelleggel, kirendeltséget működtetnek az önkormányzati és igazgatási feladatok helyben történő 
intézése és az ügyfélszolgálat biztosítása érdekében.  

 
Alsóörs és Lovas Község Önkormányzata vállalta, hogy a kirendeltség működtetéséhez szükséges 
tárgyi feltételeket a térítésmentesen biztosítja az irodahelyiségek, tárgyalóterem rendelkezésre 
bocsátásával, valamint a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök berendezések 
biztosításával. A hivatal működtetésének dologi költségei Alsóörs Község Önkormányzatának 
költségvetését terhelik. 
Az alsóörsi hivatal létszámát 11 főben 1 fő jegyző, 4 fő pénzügyi ügyintéző, 2 fő adóügyi ügyintéző 2 
fő igazgatási ügyintéző, 1 rendszergazda, 1 fő közterület felügyelő a kirendeltség létszámát 3 főben 
határozták meg: 1 fő aljegyző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző munkavégzésével.   
 
A kirendeltség személyi állományban jelentős változás történt, mivel a 2018. évtől az önkormányzat 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó pénzügyi ügyintéző 2019. március 1-től táppénzre, 
majd szülési szabadságra ment. Helyére sikerült felsőfokú végzettséggel rendelkező közgazdász 
szakembert találni, aki már korábban dolgozott az Alsóörsi Polgármesteri Hivatalban. 2019. március 1-
től változás következett be az aljegyző személyében is.  
Az igazgatási munka folyamatos ellátása biztosított volt, a székhelyen az iratok iktatása és az 
anyakönyvi ügyintézés történik. 
Az idei év 1-10 hónapjában az önkormányzat 15 önkormányzati rendeletet alkotott és 208 határozatot 
hozott. A iktatott ügyiratok száma alszámok nélkül Alsóörsön: 4039 Lovason: 450 főszám. 
 
Az idei év legfontosabb feladatai voltak: 

- a pénzügyi adatszolgáltatások és beszámolók határidőben történő benyújtása, a hibás 
adatszolgáltatások javítása, az önkormányzat költségvetésének módosításai, az állami 
támogatásokkal kapcsolatos elszámolások teljesítése 

- az önkormányzat 1 törvényességi felhívást kapott korábbi rendeleteivel kapcsolatosan. A 
településképi rendelettel összefüggésben jelzett törvénysértés a 30 napos határidőben 
megszüntetésre kerültek.  

- Nagy horderejű feladat volt a 2019. május 26-án megtartott, az Európa Parlament tagjainak 
2019. évi választása, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásának törvényes lebonyolítása. Mindkét választási eljárás 
zökkenőmentesen, törvényes rendben lezajlott. 

- Kiemelt figyelmet fordítunk a pályázati források megszerzésére. Az idei évben többször is 
sikeresen pályáztunk.  

- Fontos feladat az elnyert pályázati támogatások szabályszerű felhasználása. Az idei éven 
valósul(t) meg többek között vis maior támogatással a Fő utcai támfal helyreállítása, Sirály 
park felújítása, TOP. pályázatok folyamatban vannak, WIFI4 Eu, Testvértelepülés, 
nyárbúcsúztató, Bérfejlesztés, gépbeszerzés.  A szociális tűzifa pályázat keretében 80 erdei 
m3 keménylombos tűzifát tudunk a rászorultak részére juttatni. 

- Ez évi feladatként jelentkezett a 2019-2024 évre vonatkozó új helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítése. A pénzügyi ügyintéző a HEP referensi képzést sikeresen elvégezte és 
mindkét településre elkészítette a helyi esélyegyenlőségi programot. 



 

 

 

- Az előző évekhez képest jelentősen nőtt a szálláshelyüzemeltetési tevékenységgel 
összefüggő kérelmek száma, új feladat a jogszabálymódosítás eredményeként jelentkező 
hatósági ellenőrzések tervezése és lebonyolítása.  

- Az önkormányzati választásokat követően megkülönböztetett figyelemmel készítettük elő az új 
képviselő-testület alakuló ülését és végezzük a választások utáni határidős feladatokat: 
SZMSZ felülvizsgálata, közös hivatali megállapodás, törzskönyvi nyilvántartás aktualizálása, 
gazdasági program elkészítése stb. 

- Az adóbevételek a tervezetthez képest 117 %-ra (293.820.294.-Ft) teljesültek ezzel jelentős 
plusz forrást (42.020.294.-Ft) biztosítottak a projektek önrészéhez és a fejlesztésekhez.  

 
A hivatal működéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen. 
 
Alsóörs, 2019. december 09. 
 
 
          Báró Béla  
             jegyző  
 
           
 

 
 


