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A jegyzőkönyv 1. melléklete
a közös képviselő-testületi ülés 1. napirendi pont
Előterjesztés
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Madocsa Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. december 4-i közös ülésére
Beszámoló a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban
Mötv.) 41. § (2) bekezdése a polgármesteri hivatalt – a polgármester, a bizottságok, a
részönkormányzat testülete, a jegyző és a társulás mellett – a képviselő-testület szervei között
nevesíti. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködés összehangolásában.
Az Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a testületnek a hivatal
munkájáról.
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal jogi személyiséggel és önálló költségvetéssel
rendelkező, önálló költségvetési szerv, feladata az önkormányzat működésével kapcsolatos
feladatok végrehajtása.
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai
Kirendeltsége (a továbbiakban együtt: Hivatal) az irányadó jogszabályok, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzat alapján végezte a munkáját 2019-ben is.

I.

Hivatal létszáma, személyi feltételek:

A Hivatal központilag támogatott álláshelyeinek száma 13,06 fő. A hivatal álláshelyeinek száma
2019. december 4. napjával a következő:
a) Bölcske, mint a Hivatal székhelye: 11 fő, amelyből – a jegyzővel együtt számítva - 9 fő
köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott (hivatalsegéd),
Az 1 fő családsegítő 2019. február 1. napjától a Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ
alkalmazásában látja el feladatát.
b) Madocsai Kirendeltség: - aljegyzővel együtt - 6 fő köztisztviselő és 1 fő (4 órában)
munkaszerződéssel látja el a feladatát.
A Hivatalban foglalkoztatottak végzettség szerinti megoszlására jellemző, hogy lényegesen
magasabb a középfokú végzettségű munkavállalók száma, mint a felsőfokú végzettségű
munkavállalóké. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: a Hivatal
székhelye) 4 fő felsőfokú, és 5 fő középfokú, a Madocsai Kirendeltségen 1 fő felsőfokú, és 4 fő
középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő dolgozik.
A Hivatal székhelyén komoly gondot okozott a 2019-es év folyamán, hogy több köztisztviselő is
megszüntette jogviszonyát, helyükre több hónapos kieséssel sikerült új kollégát találni. Ez a
folyamat 2018-ra nyúlik vissza, abban az évben a plusz 1 fő engedélyezett pénzügyi és számviteli
ügyintéző 2018. március 1. napján kezdte meg munkáját. De sajnos nem volt sokáig lefedett ez a
terület, mert 2018. május 14-én egy pénzügyi, számviteli ügyintéző munkaviszonyát megszüntette,
a helyére belépő új kolléga 2018. szeptember 1. napján kezdte meg munkáját. A titkársági
ügyintéző tartós távolléte miatt, a helyére új kolléga felvétele vált szükségessé, aki 2018. október
1. napján kezdte meg munkáját. Az anyakönyvezető tartós távolléte miatt az ügyintézésben
torlódás alakult ki, helyettesítése a kollegáknak jelentett plusz teendőket. Ezt követően
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2019.07.18, 10.14. és 11.17-i dátummal szintén felmondott egy-egy pénzügyi ügyintéző, kettő
kollégát sikerült pótolni októberi illetve novemberi kezdéssel. Szociális ügyintézőnk 2019. 09.30-i
nappal beadta a felmondását, az ő feladatait a titkársági ügyintéző kolléganő vette át, aki sikeres
anyakönyvvezetői vizsgája után látja el a szociális ügyintézői feladatokat. Helyére szintén új
kolléga került 2019.10.01-i dátummal. A Hivatal székhelyén jelenleg 11 fő az engedélyezett
létszám, de 10 betöltött pozíció van.
A Madocsai Kirendeltségen 2019. május 1. napjával kinevezésre került az aljegyző. 1 fő pénzügyi
ügyintézői állás tartósan betöltetlen, nincs a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó. Az
igazgatási ügyintéző – aki anyakönyvvezető is volt – jogviszonya 2019. október 31. napjával
megszűnt, helyére olyan köztisztviselő került felvételre, aki nem rendelkezik anyakönyvi
szakvizsgával, így az anyakönyvi ügyek intézése nem zökkenőmentes. Az új kolléga 2019.
november 25. napján kezdte meg a munkáját. Sajnos a Madocsai Kirendeltségen egy pozíció
továbbra is betöltetlen a 6 fős engedélyezett létszámból.
Országos szinten megfigyelhető, hogy nagy hiány mutatkozik a pénzügyi, számviteli ügyintézői
végzettséggel rendelkező szakemberekben, különösen az államháztartási szakterületen. A
megüresedett álláshelyek betöltését tovább nehezíti, hogy a köztisztviselői illetmények
elveszítették vonzerejüket.
A Hivatal az idei évben pályázatot nyújtott be „Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható
támogatásra”, amelyet meg is nyert, így sikerült a 2019. évben 20 %-kal megemelnünk az
illetményalapot, amelynek összege 2019. december 31. napjáig 46.380 Ft. Sajnos a középfokú
végzettségű kollégák munkabére ezzel a megemelt illetményalappal sem lépte túl a bruttó 195.000
Ft-os garantált bérminimumot, így személyi illetmények kerültek megállapításra.
II.

Köztisztviselők képzése, továbbképzése

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 118.§-a rendelkezik a
köztisztviselők közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga tételi kötelezettségéről, amely szerint a
középfokú végzettségű köztisztviselőnek a kinevezésétől számított 2 éven belül közigazgatási
alapvizsgát, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek a kinevezésétől számított 1 éven belül
közigazgatási alapvizsgát és a kinevezéstől számított 3 éven belül közigazgatási szakvizsgát kell
tennie.
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet értelmében
a 2014. évtől a köztisztviselők tervszerű, egységes, rendszeres továbbképzési kötelezettsége a
közszolgálati továbbképzési, valamint szakmai továbbképzési programokkal, illetve a
vezetőképzésekben való részvétellel teljesíthető. A 4 éves továbbképzési időszakban a felsőfokú
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőknek, köztisztviselőknek legalább 128 tanulmányi
pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek legalább 64 pontot kell teljesíteni.
A továbbképzésbe beleszámít az alap- és szakvizsga is.
A Hivatalban valamennyi köztisztviselő teljesítette időarányosan a továbbképzési kötelezettségét.
A köztisztviselők rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott iskolai végzettséggel,
- az újonnan belépett kollégák kivételével – a közigazgatási alapvizsgával és közigazgatási
szakvizsgával. A Hivatal székhelyén 2019-ben 1 fő és a Kirendeltségen is 1 fő tett közigazgatási
alapvizsgát, ezen kívül a Hivatalban és a Kirendeltségen 1-1 fő sikeres anyakönyvvezetői vizsgát
tett. A 2020. évben a Hivatal székhelyén 2 főnek közigazgatási alapvizsgát, a Kirendeltségen
pedig 1 főnek közigazgatási szakvizsgát kell tennie.
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III.

Teljesítményértékelés:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a
közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet, valamint a
közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet
tartalmazza a teljesítményértékelés jogszabályi kereteit. A közszolgálati tisztviselő egyéni
teljesítményértékelése fél évente ismétlődő, formalizált keretek között zajló, a munkáltatói jogkör
gyakorlója által végzett tevékenység.
A teljesítményértékelés során a köztisztviselő munkaköri leírásában foglalt eseti, valamint
kiegészítő jellegű feladatai alapján legalább 3, legfeljebb 4 teljesítménykövetelményt kell
meghatározni. A közszolgálati tisztviselő tárgyévre vonatkozó súlyozással megállapított
teljesítményértékelési eredményeinek százalékban meghatározott számtani átlaga adja meg a
közszolgálati tisztviselő minősítését. Az értékelés eredményeként a Kttv.-ben foglaltak szerint
lehetőség van az illetmény legfeljebb 50 %-kal történő megemelésére vagy legfeljebb 20 %-kal
történő csökkentésére. A köztisztviselők bérezésének alapjául szolgáló illetményalap 2008 óta
38.650 Ft, így a legtöbb köztisztviselőnk bére a garantált bérminimumot sem éri el a törvényi
besorolás szerint. Esetükben személyi illetmény került megállapításra, amely nem teszi lehetővé
az eltérítés alkalmazását.

IV.

A Hivatal tárgyi és informatikai feltételei:

A tárgyi feltételek adottak voltak a megfelelő minőségű munkavégzéshez, az eszközök cseréje, új
eszközök beszerzése azonban a folyamatos, a minőségi munkavégzés alapvető feltétele. A Közös
Hivatalban a 2015-ös évben a fénymásoló berendezés lejárt bérleti szerződése kapcsán lehetőség
nyílott egy új nagyteljesítményű fénymásoló beszerzésére, és 2016-ban kedvező feltételekkel a
pénzügyes irodákban használt fénymásoló-gép újra cserélése is megvalósulhatott.
A Madocsai Kirendeltségen az idei évben kedvező feltételekkel lehetőség adódott a nagy
teljesítményű multifunkciós nyomtató lecserélésére.
A Hivatal informatikai feladatai közé tartozik a számítástechnikai-, informatikai rendszer
szabályszerű és biztonságos működtetése, amely nem csak a mindennapi munka előírás szerinti
elvégzéséhez alapkövetelmény, hanem az adatvédelmi jogszabályoknak történő teljes
megfeleléshez is biztosítja a szükséges hátteret. A Kirendeltségen megbízási szerződéssel látja el
egy vállalkozó az informatikai feladatokat, a Hivatal székhelyén 2019 nyarán a nagyteljesítményű
fénymásoló cseréje történt meg.
Az informatikai fejlesztés sajátos területe -az ASP rendszerhez történő 2017. január 1-es
csatlakozás miatt - a pénzügyi feladatok ellátásához szükséges számítógépek és eszközök
beszerzése volt. A GDPR követelményeknek való megfelelés érdekében a Hivatal és intézményei
is 2019. január 1. napjával a Korend Rendszerház Kft.-vel kötött szerződést az adatvédelmi
tisztviselői feladatok ellátására. Szerződésük minimum 24 hónapra szól és kötelezettségük az az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben,
valamint a GDPR alapján történő belső szabályozási tevékenység ellátása, illetve minden olyan
kapcsolódó feladat elvégzése, amelyek a GDPR-nak való megfelelést szolgálják.
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V.

Képviselő-testületek és a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos
feladatok:

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Általános és Pénzügyi Bizottsága 2019.
március 1-től új névvel, Pénzügyi, Település- Üzemeltetési és Ügyrendi Bizottság –ként
folytatta tevékenységét és szintén ezen a napon alakult egy új bizottság, mely Humán Bizottság
néven kezdte meg munkáját, valamint a Bölcskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete üléseinek jogi kontrolljával kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a jegyző,
és a jegyző irányítása alatt álló Hivatal látja el.
A Madocsai Kirendeltség tekintetében a feladatok az aljegyzőre és a Kirendeltségen dolgozó
közszolgálati tisztviselőkre hárulnak. A Madocsai Kirendeltség a munkáját nagyfokú önállósággal,
precízen és fegyelmezetten végzi, a székhely és a kirendeltség közötti együttműködés is
kiemelkedően jónak mondható.
A Képviselő-testületek és a nemzetiségi önkormányzat működése nem valósítható meg a testületi
és bizottsági ülések előkészítése, előterjesztésekkel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, és
lebonyolítása nélkül. Jelentős feladat hárul a Hivatal dolgozóira az üléseken hozott döntések
végrehajtása során. Az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, aláírása, a határozatok elkészítése, és
ezt követően a rendeletek és jegyzőkönyvek feltöltése, a saját honlapon valamint a Nemzeti
Jogszabálytárban történő közzététele kiemelt odafigyelést igényel. Tekintettel a testületi
aktivitásra az ilyen jellegű adminisztrációs teher nem csökkent ebben az évben sem, és folyamatos
a nyomás a kollégákon, hogy mind a jogszabályi előírásoknak, mind a testület elvárásainak meg
tudjunk felelni. A Hivatalban dolgozó munkatársak magas fokú odafigyelése, szakmai
felkészültsége alapvető feltétele a helyi közösségeket érintő ügyek megfelelő ellátásának, a
képviselők és a helyi lakosok közötti jó kapcsolat fenntartásának, ápolásának. A jelenlegi
leterheltség mellett ez egyre nehezebben valósítható meg.
Az ülések száma az elmúlt 3 évben a következőképpen alakult:
2019-es táblázat:
2019. év

Bölcske
2019. november
30-ig
Madocsa
2019. november
30-ig
Nemzetiségi

Képviselő-testület

Bizottság

ülések
száma
30
(7 zárt)

határozatok
száma
260

ülések száma

18

151

9

73

4

28

0

0

16
(2 zárt)

határozatok
száma
82
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2018-as táblázat:
2018. év

Képviselő-testület
ülések
száma

Bölcske
2018.
december 12ig
Madocsa
2018.
december 12ig
Nemzetiségi

határozatok
száma
243

28
(6 zárt)

14
(1 zárt)

5

Bizottság
ülések
száma

határozatok
száma
218

26
(8 zárt)

148

9

71

21

0

0

2017-es táblázat:
2017. év

Bölcske
2017. december
14-ig
Madocsa
2017. november
30-ig
Nemzetiségi

VI.

Képviselő-testület

Bizottság

ülések
száma
21
(3 zárt)

határozatok
száma
224

ülések száma

19
(2 zárt)

129

5

42

5

13

0

0

22
(7 zárt)

határozatok
száma
323

Államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek:

2019. november 20. napjáig bezárólag a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalnál 2780 főszám
és 5864 alszám került iktatásra. A Madocsai Kirendeltségen 1626 főszám és 3583 alszám került
iktatásra.
1.) Anyakönyvi igazgatás:
2019. év
Születés
Házasság
Halál
Hazai ak.
Névváltoztatás/adatjavítás
Névadó
Teljes hat. apai elismerő ny.
Ak. kivonat

Bölcske
0
23
11
1
1
0
4
60

Madocsa
0
25
6
0
6
2
5
36
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2018. év
Születés
Házasság
Halál
Hazai ak.
Névváltoztatás/adatjavítás
Névadó
Teljes hat. apai elismerő ny.
Ak. kivonat

Bölcske
0
31 (17 külső helyszín)
18
0
17
2
6
76

Madocsa
0
13 (0 külső helyszín)
10
0
4
2
5
24

2017. év
Születés
Házasság
Halál
Hazai ak.
Névváltoztatás/adatjavítás
Névadó
Teljes hat. apai elismerő ny.
Ak. kivonat

Bölcske
0
22 (11 külső helyszín)
18
0
8
0
8
31

Madocsa
0
9 (0 külső helyszín)
12
0
6
0
5
26

2.) Népesség-nyilvántartási ügyek
2019. évben a székhely Hivatalnál 58 lakcímváltozás bejelentésre került sor ( 2018-ban, 58 db,
2017-ben 95 db, 2016-ban 110 db volt), Madocsán 2019-ban 33 lakcímváltozás került bejelentésre
( 2018-ban 81 db, 2017-ben 68 db, 2016-ban 51db volt).
3.) Hagyatéki eljárás:
2019. év
Hagyaték
ügyszám (főszám+alszám

Bölcske
57 + 199

Madocsa
34 + 64

2018. év
Hagyaték
ügyszám (főszám+alszám

Bölcske
34 + 68

Madocsa
32 + 73

2017. év
Hagyaték
ügyszám (főszám+alszám

Bölcske
41 + 82

Madocsa
34 + 64

4.) Hatósági bizonyítvány kiállítása ügycsoportonként:
2019. év
Hulladékgyűjtő edény igénylés
Adó –és értékbizonyítvány

Bölcske
6
101

Madocsa
3
15
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2018. év
Hulladékgyűjtő edény igénylés
Adó –és értékbizonyítvány

Bölcske
6
94

Madocsa
2
51

2017. év
Hulladékgyűjtő edény igénylés
Adó –és értékbizonyítvány

Bölcske
6
42

Madocsa
6
69

2019. év
Adóigazolás kiállítása

Bölcske
14

Madocsa
2

2018. év
Adóigazolás kiállítása

Bölcske
22

Madocsa
2

2017. év
Adóigazolás kiállítása

Bölcske
20

Madocsa
6

5.) Adóigazolás kiállítása:

6.) Ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek:
A telepengedélyezés, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendeltben foglalt feladat – és hatáskört a telep fekvése
szerint illetékes település jegyzője gyakorolja.
Az ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek száma az alábbiak szerint alakult az elmúlt 3 évben:
2019. év
Bejelentés köteles
Működési engedély köteles
Egyéb kereskedelem
Szálláshely
Telepengedély

Bölcske
6
0
3
0
3

Madocsa
2
1
0
0
0

2018. év
Bejelentés köteles
Működési engedély köteles
Egyéb kereskedelem
Szálláshely
Telepengedély

Bölcske
4
0
3
0
1

Madocsa
4
2
0
0
0
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2017. év
Bejelentés köteles
Működési engedély köteles
Egyéb kereskedelem
Szálláshely
Telepengedély

Bölcske
5
0
2
3
2

Madocsa
4
0
1
0
0

7.) Szociális igazgatás:
A településeken élők szociális helyzete komoly felelősséget helyez a Hivatal és a képviselők
vállára. Az önkormányzatok 2015. március 1-től kezdődően települési támogatások keretében
biztosíthatnak támogatást az általuk támogatandónak ítélt, és a helyi rendeletben szabályozott
élethelyzetekre. Madocsa a települési támogatások és szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2015.
(III.1.) önkormányzati rendeletében, Bölcske a települési támogatásokról szóló 2/2015. (III.1.)
önkormányzati rendeletében szabályozta az igényelhető támogatásokat.
A települési támogatások száma az elmúlt 3 évben az alábbiak szerint alakult:
BÖLCSKE 2019.

kérelmek

támogatott

Rendkívüli felzárkóztatási támogatás
Rendkívüli válságkezelési
Rendkívüli temetési segély
Rendkívüli szemétszállítási támogatás
Települési lakásfenntartási tám.
65. év felettiek karácsonyi támogatása
Nagycsaládosok karácsonyi támogatása
Települési gyógyszertámogatás
Szociális célú tűzifa

11
66
3
6
31
305
3
180

13
55
3
6
31
305
4
3
180

Települési támogatás összesen:

605

594

BÖLCSKE 2018.
Rendkívüli felzárkóztatási támogatás
Rendkívüli válságkezelési
Rendkívüli temetési segély
Rendkívüli szemétszállítási támogatás
Települési lakásfenntartási tám.
65. év felettiek karácsonyi támogatása
Nagycsaládosok karácsonyi támogatása
Települési gyógyszertámogatás
Szociális célú tűzifa
Települési támogatás összesen:

kérelmek
14
81
1
6
27
305
44
4
180
662

támogatott
13
81
1
6
27
305
44
4
180
662

decemberben
várható
0
30
0
0
6
300
11
0
kérelmek
bevétele 200

fellebbezés
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BÖLCSKE 2017.
Rendkívüli felzárkóztatási támogatás
Rendkívüli válságkezelési
Rendkívüli temetési segély
Rendkívüli szemétszállítási támogatás
Települési lakásfenntartási tám.
65. év felettiek karácsonyi támogatása
Nagycsaládosok karácsonyi támogatása
Települési gyógyszertámogatás
Szociális célú tűzifa
Települési támogatás összesen:

kérelmek
15
18
1
6
40
346
50
1
218
695

támogatott
15
18
1
6
38
346
50
1
203
678

fellebbezés

MADOCSA 2019
Temetési segély
Gyógyszertámogatás
Baba kelengye támogatás
Rendkívüli támogatás
Tűzifa támogatás
Települési támogatás összesen:

kérelmek
10
0
16
6
0
32

elutasított

fellebbezés

MADOCSA 2018
Temetési segély
Gyógyszertámogatás
Baba kelengye támogatás
Rendkívüli támogatás
Tűzifa támogatás
Települési támogatás összesen:

kérelmek
14
0
13
4
3
34

elutasított

fellebbezés

MADOCSA 2017

kérelmek
21
1
11
7
3
43

elutasított

fellebbezés

Temetési segély
Gyógyszertámogatás
Baba kelengye támogatás
Rendkívüli támogatás
Tűzifa támogatás
Települési támogatás összesen:

8.) Gyermekvédelmi ellátások, nevelésbe vétel:
A jegyző, mint I. fokú gyámhatóság állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát a Gyvt. rendelkezései alapján. Annak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév
augusztus 1-jén fennáll a tárgyév augusztus hónapjában, illetve a tárgyév november 1-jén fennáll a
tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást nyújt. A pénzbeli támogatás összege
esetenként 2019-ben: alapösszegű 6000 Ft és emeltösszegű 6500 Ft.
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A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az alábbiak szerint
alakult az elmúlt 3 évben:
2019
gyermek

Bölcske
69 (hátrányos helyzetű: 57)

Madocsa
20 (hátrányos helyzetű: 0 )

2018
gyermek

Bölcske
80 (hátrányos helyzetű: 61)

Madocsa
22 (hátrányos helyzetű: 0)

2017
gyermek

Bölcske
105 (hátrányos helyzetű: 81)

Madocsa
26 (hátrányos helyzetű: 2)

VII. Hirdetmények:
Föld eladással és haszonbérletbe adással kapcsolatos hirdetmények és árverési hirdetmények a
települések hirdetőtábláján 2019-ben összesen 161 db (Bölcske 96, Madocsa 65), 2018-ban
összesen 108 (Bölcske 62, Madocsa 46) esetben kerültek kihelyezésére. A földforgalmi
szabályozással kapcsolatos feladatok: Egyrészről a Kamara állásfoglalásait már nem csak
hirdetményi úton, hanem közvetlenül is közölni kell az állásfoglaláson névvel és címmel
rendelkező felekkel. Másrészről a földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló KT
döntés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.
A 2019-as évben nem került sor földbizottsági állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálására.
VIII. Közútkezelői hozzájárulás:
Tulajdonosi, illetve közútkezelői hozzájárulás szükséges olyan, közúti terület igénybevételével
járó átalakításhoz, építmény elhelyezéshez, mely hatósági eljárás keretén belül kerül
engedélyezésre. Bölcskén 2019-ben 45 db, 2018-ban 33 db tulajdonosi, illetve közútkezelői
hozzájárulás, míg Madocsán 2019-ben 17 db, 2018-ban 14 db közútkezelői hozzájárulás kiadására
került sor. Ezen felül Bölcskén 2019-ben 5 db, Madocsán 2019-ben 1 db közterület használati
engedély került kiadásra.
IX. Adó ügyek:
Az adóügyek az alábbiak szerint alakultak az elmúlt 3 évben:
2019. évi adóbevételek Bölcskén 2019. november 30-ig:

Adónem
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Idegen bevétel
Talajterhelési díj

adózók
száma adótárgyak
/fő/
/db/
975
1 053
1 340
332
10
-

múlt évi
folyó évi
hátralék
terhelés
1 890 800
3 737 330
8 614 130 19 847 460
17 630 185 34 561 647
54 000
453 600

ebből záró
nem
esedékes
kintlévőség hátralék

befolyt
összeg
3 651 315 2 259 351
18 284 278 10 940 553
87 072
37 472 666 27 107 465 18 435 035
453 600
54 000
-
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Mozgáskorlátozottság
miatt
gépjárműadó alól mentes adózók száma
ebből 2019-ben megállapított

14
1

Adóigazgatási ügyek:
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Jövedéki adó
Végrehajtás
Adó- és értékbizonyítvány
Adóigazolás
Egyéb igazgatási ügyek

60
848
313
12
0
24
101
15
44

2018. évi adóbevételek Bölcskén 2018. november 30-ig:

Adónem
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Idegen bevétel
Talajterhelési díj

adózók
száma adótárgyak
/fő/
/db/
980
1 008
1 218
324
12
4

Mozgáskorlátozottság
miatt
gépjárműadó alól mentes adózók száma
ebből 2018-ben megállapított
Adóigazgatási ügyek:
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Jövedéki adó
Végrehajtás
Adó- és értékbizonyítvány
Adóigazolás
Egyéb igazgatási ügyek

60
678
268
2
5
43
94
22
41

ebből záró
nem
esedékes
kintlévőség hátralék

múlt évi
folyó évi
hátralék
terhelés
befolyt összeg
1 938 922
3 840 417
3 382 118 2 397 221
7 174 338 19 206 733
16 626 014 9 755 057
72 392
16 858 327 41 556 381
37 663 363 28 963 166 18 643 259
-75 650
0
20 000
-55 650
54 000
162 000
162 000
54 000

10
2
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2017. évi adóbevételek Bölcskén 2017. november 30-ig:

Adónem
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Idegen bevétel
Talajterhelési díj

adózók
ebből
száma adótárgyak múlt évi folyó évi befolyt
felszámolás
/fő/
/db/
hátralék terhelés összeg
kintlévőség alatti cég
954
1774692 3803723 3394543
2183872
1008
1031 7477732 22009647 21388284
8099095
86315
362
7130930 30497172 29139830
8488272
1398109
11
553500
0
500000
53500
6
57800
75600
75800
57600

Mozgáskorlátozottság
miatt
gépjárműadó alól mentes adózók száma
ebből 2017-ben megállapított

11
2

Adóigazgatási ügyek:
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Jövedéki adó
Végrehajtás
Adó- és értékbizonyítvány
Adóigazolás
Egyéb igazgatási ügyek

44
481
276
5
1
96
42
20
16

2019. évi adóbevételek Madocsán 2019. november 30-ig:

Adónem
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Idegen bevétel
Talajterhelési díj

adózók
száma adótárgyak
/fő/
/db/
831
713
1080
214
6
4

múlt évi
hátralék
1 433 324
1 209 476
4 582 802
106 000
319 026

folyó évi
terhelés
8 613 751
13 777 227
26 459 333
52 185
0

ebből

befolyt
kintlévősé felszámolás
összeg
g
alatti cég
8 187 185 1 859 890
12 700 960 2 285 743
25 384 144 5 657 991 2 444 241
15 000
143 185
560
318 466
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Mozgáskorlátozottság
miatt
gépjárműadó alól mentes adózók száma
ebből 2018-ban megállapított

10
2

Adóigazgatási ügyek:
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Jövedéki adó
Végrehajtás
Adó- és értékbizonyítvány
Adóigazolás
Egyéb igazgatási ügyek

114
445
232
1
2
2
46
2
2

2018. évi adóbevételek Madocsán 2018. november 30-ig:

Adónem
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Idegen bevétel
Talajterhelési díj

adózók
száma adótárgyak
/fő/
/db/
854
689
990
220
3
4

Mozgáskorlátozottság
miatt
gépjárműadó alól mentes adózók száma
ebből 2017-ben megállapított

Adóigazgatási ügyek:

múlt évi
hátralék
1 294 983
1 227 610
4 998 495
337 633
677 306

8
1

folyó évi
terhelés
8 588 964
13 291 490
31 855 717
-200 967
-133 360

ebből

befolyt
kintlévősé felszámolás
összeg
g
alatti cég
8 366 456 1 517 491
13 055 348 1 463 752
31 038 981 5 815 231 2 332 187
41 666
95 000
214 920
329 026
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Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Jövedéki adó
Végrehajtás
Adó- és értékbizonyítvány
Adóigazolás
Egyéb igazgatási ügyek

113
334
242
2
3
144
51
2
5

2017. évi adóbevételek Madocsán 2017. november 30-ig:

Adónem
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Idegen bevétel
Talajterhelési díj

adózók
ebből
száma adótárgyak múlt évi folyó évi befolyt
felszámolás
/fő/
/db/
hátralék terhelés összeg
kintlévőség alatti cég
832
1392252 8514167 8481061
1425358
677
975 1298910 12010785 11812246
1487449
125309
225
5291441 25400391 25443337
5248495
1584550
26
363022
250500
262889
350633
9
1061641
184017
548352
697306

Mozgáskorlátozottság
miatt
gépjárműadó alól mentes adózók száma
ebből 2017-ben megállapított

9
4

Adóigazgatási ügyek:
Kommunális adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Jövedéki adó
Végrehajtás
Adó- és értékbizonyítvány
Adóigazolás
Egyéb igazgatási ügyek

38
318
231
2
2
152
69
6
4

X. A 2019-es évben lefolytatott választási feladatok:
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Az idei évben a köztársasági elnök 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki a 2019. évi Európai
Parlamenti választás időpontját Az Európai Parlamenti választás Bölcske és Madocsa községben is 3-3
szavazókörben zajlott.
Bölcske településen 819 fő választópolgár részvétele az alábbiak szerint alakult.
Szavazóhelyiség cím
Paksi utca 10.
(Egészségügyi Centrun)
Szentháromság tér 6.
(Rendezvényház)
Paksi utca 21.
(Óvoda)

Megjelent

Nem szavazott

300 fő (38,8%)

473 fő (61,2%)

275 fő (38,3%)

443 fő (61,7%)

244 fő (34,85%)

456 fő (65,15%)

Madocsa községben 704 fő választópolgár részvétele az alábbiak szerint alakult.
Szavazóhelyiség címe
Fő utca 19.
(Művelődési Ház)
Paksi utca 19.
(Óvoda)
Kossuth utca 2.
(Általános Iskola)

Megjelent

Nem szavazott

211 fő (43,77%)

271 fő (56,23%)

283 fő (44,84%)

348 fő (55,16%)

210 fő (47,41%)

233 fő (52,59%)

Mindkét településen a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt kapta a
legtöbb szavazatot.
A 2019. évben helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására is sor került. A 2019.
október 13. (vasárnap) napjára kitűzött választás Bölcske és Madocsa községben is 3-3 szavazókörben
zajlott.
Bölcske településen az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 1045 fő választópolgár
részvételével az alábbiak szerint alakult.
Szavazóhelyiség címe
Paksi utca 10.
(Egészségügyi Centrun)
Szentháromság tér 6.
(Rendezvényház)
Paksi utca 21.
(Óvoda)

Megjelent

Nem szavazott

377 fő (49,02%)

392 fő (50,98%)

367 fő (51,61%)

344 fő (48,39%)

301 fő (41,8%)

419 fő (58,2%)

A polgármester választás eredményeként a Bölcskei Helyi Választási Bizottság 22/2019. (X.13.)
határozatával megállapította, hogy a legtöbb szavazatot Baranya István független jelölt kapta.
Az önkormányzati képviselők választása eredményeként a Bölcskei Helyi Választási Bizottság
23/2019. (X.13.) határozatával megállapította, hogy a legtöbb szavazatot
- Kadvány Szilvia független,
- Almási Pál
független,
- Hanák Leó
független,
- Molnár Zsolt
független,
- Somogyi Csaba független,
- Varga Bálint
független jelölt kapta
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Bölcske településen a nemzetiségi önkormányzati választás 30 fő választópolgár részvételével az
alábbiak szerint alakult.
Szavazóhelyiség címe
Paksi utca 10.
(Egészségügyi Centrun)
Szentháromság tér 6.
(Rendezvényház)
Paksi utca 21.
(Óvoda)

Megjelent

Nem szavazott

23 fő (47,91%)

25 fő (52,09%)

2 fő (40%)

3 fő (60%)

5 fő (33,33%)

10 fő (66,67%)

A nemzetiségi önkormányzat eredményeként a Bölcskei Helyi Választási Bizottság 24/2019. (X.13.)
határozatával megállapította, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai a következő személyek
lettek:
- Farkas Sándor,
- Lakatos Sándor,
- Horváth Gyula.
Madocsa községben az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 878 fő választópolgár
részvételével az alábbiak szerint alakult.
Szavazóhelyiség címe
Fő utca 19.
(Művelődési Ház)
Paksi utca 19.
(Óvoda)
Kossuth utca 2.
(Általános Iskola)

Szavazókörben lakcímmel
rendelkezők
Megjelent
Nem szavazott
252 fő (52,17%)

231 fő (47,82%)

374 fő (59,27%)

257 fő (40,72%)

252 fő (57,01%)

190 fő (42,98%)

A polgármester választás eredményeként a Madocsai Helyi Választási Bizottság 30/2019. (X.13.)
határozatával megállapította, hogy a legtöbb szavazatot Baksa Ferenc független jelölt kapta.
Az önkormányzati képviselők választása eredményeként a Madocsai Helyi Választási Bizottság
31/2019. (X.13.) határozatával megállapította, hogy a legtöbb szavazatot
- Döme Gábor
független,
- Törjék Gábor Ferenc független,
- Magyar István
független,
- Komáromi József
független,
- Szintai László
független,
- Tarczal János
független jelölt kapta.
Összegzés:
A beszámolóban igyekeztünk – a teljesség igénye nélkül – a Hivatal munkájába átfogó betekintést
nyújtani. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Képviselő-testületeknek, a Polgármester Uraknak
és a leköszönt Gelencsérné Tolnai Klára polgármester asszonynak, hogy biztosították a zavartalan
munkavégzést, és egyben a Hivatal valamennyi dolgozójának köszönöm az éves munkáját, szorgalmát
és kitartását.
Bölcske, 2019. december 2.
Dr. Orbán Zsuzsanna
Jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT

BÖLCSKE RÉSZÉRE

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
………./2019.(XII.4.) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
munkájáról szóló beszámolóról
1. Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
melyet a jegyző a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján beterjesztett.
2. A Képviselő testület az 1 pontban hivatkozott beszámoló részeként megismerte a
2019. évi adóztatásról szóló beszámolót, melyet a jegyző a „helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g) pontja
alapján beterjesztett.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT

MADOCSA

RÉSZÉRE

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………./2019.(XII.4.) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
munkájáról szóló beszámolóról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
melyet a jegyző a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján beterjesztett.
2. A Képviselő testület az 1 pontban hivatkozott beszámoló részeként megismerte a 2019.
évi adóztatásról szóló beszámolót, melyet a jegyző a „helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g) pontja
alapján beterjesztett.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző

