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Bevezetés 

dr. Horváth Klára Bábolna Város Polgármestere 

A korábbi években lefektetett elvek, fejlesztési és beruházási célok megvalósításának 
előkészítését szolgálták 2017 döntései és intézkedései. Az ez évi munkánk 
eredményeképpen a jövőben megvalósuló fejlesztések és beruházások megfelelő és stabil 
alapot szolgáltatnak arra, hogy Bábolna tovább fejlődhessen, Bábolnán még jobb legyen 
élni, dolgozni és vállalkozni. 

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal szakmai munkáját az elmúlt években és a 
jövőben is úgy végzi, hogy az a település polgárai és vállalkozásai számára folyamatos, 
magas szintű szolgáltatást biztosítson és feladatkörében segítse az itt élők és dolgozók 
hivatali ügyeinek gyors, hatékony és szabálykövető elintézését.  

 

Horváth Márta Bana Község Polgármestere 

2017. évben Bana Község Önkormányzatának anyagi helyzete végre rendezett, stabil, 
pénzügyi gondok nem terhelnek bennünket. Nyertes pályázataink vannak, ami a 
későbbiekben is nagyon sok munkát, odafigyelést fognak igényelni.  Továbbra is nagy 
szükség van arra, hogy egy emberként álljunk ki és dolgozzunk, hiszen a cél közös, a falunk 
fejlődése.  Gazdálkodásunkat, ahogy az elmúlt időszakban is továbbra is a szigorú 
takarékosság, odafigyelés fogja jellemezni.  
A későbbiekben is élni kívánunk az önkormányzatiság lehetőségével, amihez még több 
egyeztetésre, néha békítésre lesz szükség, azért, hogy meg tanuljunk mindenki érdekében 
egészséges kompromisszumokat kötni. 
 Az önkormányzat intézkedései és céltudatos munkája meghozta, meghozza a gyümölcsét, 
és a megvalósult fejlesztések a mai kor követelményeinek megfelelő infrastruktúrával 
fogják szolgálni az itt élőket. 

 

Kocsis Gábor Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

A közigazgatás szerkezeti és strukturális átalakításának folyamata a mai napig nem ért 
végett, a jelenlegi kormányzati intézkedések is további változások lehetőségét vetítik előre. 
A már évek óta ígért „központi” bérfejlesztés az önkormányzati szférában ebben az évben 
sem valósult meg. A megfelelő szakmai munkát biztosító humánerőforrás megtartása 
érdekében a Képviselő-testület döntése lehetővé tette a teljesítményértékelésen alapuló 
személyi bérek alkalmazását néhány esetben, de a munkavállalók megtartása érdekében 
szükségesnek mutatkozik egy átfogó bérfejlesztés az állami és a versenyszféra által nyújtott 
mértékekben rejlő különbözőségek kiegyenlítéséhez vagy megközelítéséhez.  

2017-ben a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársával arra 
törekedtünk, hogy a közszolgálati munka ellátásának magas színvonala biztosított legyen a 
lakossági elvárások, és a jogszabályok előírásai szerint is. A munkánkról szóló 
visszajelzések alapján feladatainkat jól teljesítettük és ugyanezt a célkitűzést fogjuk szem 
előtt tartani 2018-ban is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevezetés 
 
2017 
 
Beszámoló 
Bábolnai Közös 
Önkormányzati  
Hivatal 

 



3 
 

 

A Bábolnai Közös 
Önkormányzati 
Hivatal bemutatása 
 
2017 
 
Beszámoló 
Bábolnai Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 

 

1. A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
általános bemutatása 

1.1. Általános bemutatás 
 

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 25-én kezdte meg a működését 
bábolnai székhellyel és banai kirendeltséggel. Jelen beszámoló a Közös Hivatal működésének 
2017. január 1. – október 30. közötti feladatellátását tartalmazza részletesen. 

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal jelenleg 16 fő köztisztviselőt, 1 fő közalkalmazottat, 
és 2 fő félállású munka törvénykönyve alá tartozó dolgozót foglalkoztat - az állam által 
finanszírozott maximális dolgozó létszám 19,3 fő. A munkatársak közül 5 fő rendelkezik 
diplomával, a többieknek középfokú végzettségük van, közülük 2 fő mérlegképes könyvelői 
végzettséggel is rendelkezik. Jelenleg 1 fő végez egyetemi és 1 fő főiskolai tanulmányokat. 
Minden dolgozó rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges szakképesítéssel, sőt néhányan 
speciális területet átölelő OKJ-s ismeretanyaggal is bírnak. 

A Közös Önkormányzati Hivatal Banai kirendeltségén 2 fő dolgozik állandó jelleggel: 1 
kirendeltség-vezető és 1 ügyintéző. 

A Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal 
ügyiratforgalma 2017. 
évben valamivel több, mint 
2016 ugyanezen 
szakaszában, ugyanis 2016. 
október 31-ig főszámra 
1436, alszámra 1984 
ügyiratot iktattunk, míg 
2017. október 31-ig 
főszámra 1475, alszámra 
1298 ügyirat került 
iktatásra.  

Az elmúlt időszakban a 
szakigazgatási ügyek közül 
az államigazgatási ügyek 
jelentős részét átvették a 
járások, ezért az 
államigazgatási ügyek súlya jelentősen csökkent az önkormányzati ügyekkel szemben, amely 
az ügyiratforgalmi statisztikákon is jól mérhető. A kormányzati elképzelések szerint a jövőben 
újabb államigazgatási ügyek kerülnek települési szintről járási szintre. 

 
1.2. A Hivatal vezetése 
 
A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti, akit az aljegyző helyettesít általánosan, 
illetve ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. A Hivatal vezetői tanácskozási joggal 
részt vesznek az Önkormányzatok bizottsági és testületi ülésein, valamint rendezvényein. Az 
Önkormányzatok működésével kapcsolatos döntések előkészítéséről és a feladatok ellátásáról 
gondoskodnak. A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői és munkavállalói tekintetében.  Az aljegyző, mint a bábolnai Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság elnöke kiemelten fontos feladatkört lát el a bábolnai Önkormányzat által 
lebonyolított közbeszerzések megvalósulása során.  
 
 

1. ábra - E-iktató program 
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2. Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyének tevékenysége 

2.1. Általános igazgatás 

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal általános igazgatási feladatai több különböző 
szakigazgatási ügycsoportot fognak át, amelyek közül a legjellemzőbbek az alábbiak: 

1. szociális és gyermekvédelmi ügyek, 
2. hagyatéki ügyek, 
3. népesség-nyilvántartással összefüggő ügyek, 
4. kereskedelmi és ipari engedélyezéssel összefüggő ügyek, 
5. parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos ügyek, 
6. szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek, 
7. anyakönyvi ügyek, 
8. birtokvédelmi ügyek, 
9. adóügyek, 
10. választási, népszavazási ügyek. 

2.1.1. Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ügyek 

Az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ügyek az önkormányzat által megállapított 
és az önkormányzat saját bevételei terhére megállapított ellátások körét ölelik fel. A 
szociális ellátásokat Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról és eljárásokról, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete szabályozza. A rendelet által szabályozott 
települési támogatások: 

 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési 
támogatás, 

 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolása, gondozása céljából 
folyósított települési támogatás, 

  gyógyszerkiadások viselésének segítése céljából folyósított települési támogatás, 
 karácsonyi ünnepek előtt felmerülő kiadások kompenzálása céljából folyósított 

települési támogatás, 
 rendkívüli települési támogatás. 

Rendkívüli települési támogatást 225 fő kapott 2017-ben. 

A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyeket egy fő ügyintéző bírálja el. A Szociális és 
Oktatási Bizottság és a polgármester hatáskörébe tartozó szociális ügyek előkészítése és 
végrehajtása az aljegyző és egy fő ügyintéző feladata. 

A fentieken túl a bábolnai gyermekek számára életkezdési támogatás (2017-ben 15 fő volt 
jogosult) és tanulmányi hozzájárulás (2017-ben 5 fő volt jogosult) lett megállapítva. 

Az államigazgatási gyermekvédelmi ügyeket jelenleg kizárólag a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával kapcsolatos ügyek teszik ki. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményről a jegyző dönt, illetve az ügyfelek ezirányú nyilatkozata 
esetén megállapítja a gyermekek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét is. 

Jelen beszámoló készítésekor 9 család 23 gyermeke részesül rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. A gyermekek közül 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 15 fő hátrányos 
helyzetű. 

A fentieken túl minden évben sor kerül a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjak 
megállapítására. 
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2.1.2. Hagyatéki ügyek 

A hagyatéki ügyekben egy fő ügyintéző jár el. 2017. évben 63 ügyirat került iktatásra bábolnai 
illetőségű hagyatéki eljárással kapcsolatban, ebből 15 volt társközségi vagy egyéb intézményi 
megkeresés. 

2.1.3. Népesség-nyilvántartással összefüggő ügyek 

A helyi népesség-nyilvántartási rendszer aktualizálását, frissítését egy fő ügyintéző végzi. 
Az ügyintéző kimutatásokat készít a létszámadatokról, az önkormányzat, valamint a 
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal felé. A korábban végzett lakcímnyilvántartással, 
lakcímkártya kiállítással kapcsolatos ügyintézés teljes mértékben okmányirodai 
feladatkörbe tartozik. 

2.4. Kereskedelmi és ipari engedélyezéssel összefüggő ügyek 

A kereskedelmi igazgatással kapcsolatos ügyeket az aljegyző végzi. A kereskedelmi 
igazgatással kapcsolatos ügyek az üzletek, illetve az üzlettel nem rendelkező kereskedők 
működésének nyilvántartását, engedélyezését, illetve felügyeletét jelenti. 

A kedvező gazdasági környezetnek köszönhetően az üzletek száma és tevékenysége stabil, az 
üzletek bezárása elenyésző. A kereskedelmi igazgatás körében a legjellemzőbb a nyitva-tartási 
idő változtatásával kapcsolatos, illetve üzlet nyitásának bejelentésére irányuló eljárások voltak 
idén is. A kereskedelmi ügyben indított eljárások száma 2017-ben 18 volt. 

Az ipari engedélyezéssel kapcsolatos ügyek a telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyeket ölelik 
fel. Ezen ügyek intézését a műszaki ügyintéző végzi. 2017-ben (2017. szeptember 30-ig) négy 
esetben került sor telepengedély kiadására. 

2.5. Parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos ügyek 

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. A belterületek esetén a parlagfűvel kapcsolatos eljárások lefolytatása jegyzői 
hatáskörbe tartozik. 

2017. év októberéig 106 alkalommal küldött felszólítást a Bábolnai Közös Önkormányzati 
Hivatal az ingatlanok gyom- és parlagfűmentesítésére vonatkozóan, az ingatlan tulajdonosai 
gyom- és parlagfűmentesítették ingatlanaikat. 

2.6. Szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek 

A jegyző hatáskörébe tartoznak a szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek. 2017-ben 
szálláshely üzemeltetési engedély nem került kiadásra. A hivatal által vezetett nyilvántartás 
szerint Bábolnán a legjellemzőbb a magánszálláshelyek üzemeltetése. 

2.7. Anyakönyvi ügyek 

Jelenleg egy anyakönyvvezető látja el az anyakönyvezési feladatokat. Az anyakönyvvezető 
kezeli a születési, házassági és a halotti elektronikus anyakönyvet, valamint közreműködik a 
házasságkötéseknél, a névadóknál és a jelesebb házassági évfordulóknál. 

A születési és a halotti anyakönyvi esemény bejelentésre, orvosi bizonyítvány alapján kerül 
feldolgozásra, míg a házasságkötés előzetes bejelentésre -30 napos várakozási idő után - az 
esemény idején kerül az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásba. 

A jegyző a házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben felmentést 
adhat, 2017-ban erre 4 alkalommal került sor. 
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Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezésével 
kapcsolatos iratok felterjesztése is az anyakönyvvezető feladata. 2017-ben 2 ilyen eset volt.  

Magyar állampolgár külföldi állampolgárral történő házasságkötéséhez szükséges iratok 
felterjesztése 2017-ben két esetben történt. Állampolgársági ügyekben 2017-ben nem került 
sor eskü/fogadalom tételre. 

Házasságkötéseknél 2017. évben 19 alkalommal működött közre az anyakönyvvezető. 

Születés anyakönyvezése idén nem történt, azonban haláleset anyakönyvezése során a halotti 
anyakönyvbe 2017-ban 17 bejegyzés került.  

Mindösszesen 14 névváltoztatás iránti kérelem érkezett 2017-ben ez idáig. 

Anyakönyvvezetői feladat a fentieken túl a rendezetlen családi jogállású gyermek 
jogállásának rendezése. Ebben az esetben a leendő szülők általában önként kérik a teljes 
hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételét. E nyilatkozat felvételére 2017-ben 16 esetben 
került sor. 

2.8. Birtokvédelmi ügyek 

A birtokvédelmi ügyek vonatkozásában az eljárás 2015-ben megváltozott és az új eljárási 
szabályok hatására a korábbi hatósági jellegű eljárás bírósági eljárás jellegét öltötte magára. 
Az új eljárási szabályok alapján a jegyző a birtokvédelmi ügyekben passzív szerepbe 
kényszerült, kizárólag a felek által előadott bizonyítékok alapján dönt, maga bizonyítási 
eljárást nem kezdeményezhet. A jegyző a döntését 15 napon belül hozza meg, amely az 
eljárások gyors lefolyását eredményezi. 

2017-ben ez idáig mindösszesen hat birtokvédelmi kérelem érkezett be. A beérkezett kérelmek 
közül  négy esetben elutasító, két esetben a birtokvédelmet megállapító döntés meghozatalára 
került sor. 

2.1.9. Adóügyek 

Az adóügyi feladatok jegyzői hatáskörbe 
tartozó államigazgatási ügynek minősülnek. 

2013. február 25. napjától a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal adóügyi munkatársai 
látják el Bábolna Város és Bana Község 
adóügyi feladatait. Szervezetileg az adó 
ügyintézők a Pénzügyi Csoporthoz tartoznak. 

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
adóügyi tevékenysége magában foglalja a 
helyi adókra, és a gépjárműadóra vonatkozó, törvényekben és más jogszabályokban előírtakra 
figyelemmel az önkormányzat által bevezetett adók előírásával, nyilvántartásával, 
kezelésével, beszedésével, elszámolásával, adóellenőrzéssel, az adók- és adók módjára 
behajtandó köztartozások beszedésével, az adózással összefüggő bejelentések, kérelmek, 
nyilatkozatok intézésével, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadásával kapcsolatban előírt 
feladatokat. 

Az alábbi táblázat az adókivetések számának alakulását mutatja 2014-tő 2016-ig terjedő 
évekre vonatkozóan: 

Adónem Bábolna Város 
Önkormányzata 

Bana Község Önkormányzata 

2014. év 2015. év 2016. év 2014. év 2015. év 2016. év 
építményadó 226 226 240 - - - 
telekadó 128 126 127 - - - 
iparűzési adó 487 391 420 139 117 126 
magánszemélyek 
kommunális adója 

 
1.293 

 
1.293 

 
1.286 

 
567 

 
566 

 
576 

gépjárműadó 2.092 2.133 2.041 679 682 750 
talajterhelési díj 9 12 10 17 10 18 
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Bábolna vonatkozásában az iparűzési adó kivetések számának változása azzal indokolható, 
hogy 2014. évben az egyéni vállalkozóktól is bevallást kért a Hivatal, amit az adóalanyok 
esetenként több évre visszamenőleg nyújtottak be. 

Amennyiben az adózók az adó megfizetésével késedelembe esnek, abban az esetben 
felszólítás kiküldésére és amennyiben szükséges végrehajtási eljárás kerül megindításra. 

Tájékoztatásképpen a következő táblázatok a befolyt adóbevételek adónemenkénti 
megoszlását mutatja Bábolnán és Banán, összehasonlítva az idei adatokat az elmúlt évek 
adataival (adatok E Ft-ban): 

Bábolna 

Adónem 2014. év 2015. év 2016. év 2017.09.30. 

építményadó 107.268 108.162 103.942 103.019 

telekadó 30.558 24.641 18.445 14.665 

iparűzési adó 435.708 503.348 575.874 442.289 

magánszemélyek kommunális 
adója 

6.363 6.398 3.906 3.726 

pótlék, bírság  732 379 131 1.372 

helyi adók összesen 580.629 642.928 702.298 565.071 

gépjárműadó (40 %) 19.496 21.206 16.158 15.832 

talajterhelési díj 648 589 591 217 

 
Bana 

Adónem 2014. év 2015. év 2016. év 2017.09.30. 

iparűzési adó 27.414 37.094 35.082 25.501 

magánszemélyek kommunális 
adója 

2.542 3.007 2.842 2.443 

pótlék, bírság  191 465 185 84 

helyi adók összesen 30.147 40.566 38.109 28.028 

gépjárműadó (40 %) 3.610 3.758 3.968 4.035 

talajterhelési díj 662 615 357 381 

 

A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága felé negyedéves 
jelentési kötelezettség van, amit a Kincstár által rendelkezésre bocsátott ÖNKADÓ 
programmal kell teljesíteni. 
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2.1.10. Választási, népszavazási ügyek 

2017. november 07-től napjától kezdetét veszi a 2018. évi országos választások 
lebonyolításának előkészítése. A választás lebonyolításában a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozóiból álló Helyi Választási Iroda működik közre.  

A választás előkészítése, illetve lebonyolítása komoly feladatot jelentett a hivatali 
apparátusnak, ugyanis a nemrégiben bevezetett szoftver működésében mindig adódnak 
változtatások. A választás lebonyolításához gondoskodni kell a névjegyzék 
összeállításáról, a program teszteléséről, illetve a választás napján folyamatosan 
felügyelni kell a lebonyolítást. 

 

 

Bábolnai 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal  
székhelyének 
tevékenysége 
 
2017 
 
Beszámoló 
Bábolnai 
Közös 
Önkormányzati  
Hivatal 
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Hivatal 

 

2.2. Költségvetési gazdálkodás  

A pénzügyi csoport fő feladata Bábolna Város és Bana 
Község Önkormányzata és az általuk fenntartott 
költségvetési szervek (Bábolnai Közös Önkormányzati 
Hivatal, Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, 
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ, Bábolna Városi 
Könyvtár-, Művelődési és Sportközpont, Banai Bóbita 
Egységes óvoda-bölcsőde és a Bana Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat) pénzügyi, tervezési, 

beszámolási és egyéb adatszolgáltatási, számviteli feladatainak, valamint a helyi adókkal 
kapcsolatos teendőinek ellátása.  

A pénzügyi csoport személyi állománya 7 fő (4 fő könyvelő, 2 fő adóügyi előadó, 1 fő 
pénzügyi csoportvezető). 

A csoport munkáját az éves költségvetés határozza meg, mely a költségvetés tervezésével 
kezdődik. A költségvetés idén is elfogadásra került, illetve elfogadásra került a költségvetés 
végrehajtása (zárszámadás is). A pénzügyi csoport folyamatosan figyelemmel kíséri az 
önkormányzatok bevételeit, kiadásait, előkészíti a rendelet módosításokat, évközi 
beszámolókat. A beszámolókat a képviselő-testületek idén is jóváhagyták. 

Bábolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja az alábbi 
táblázat (E Ft-ban) 

Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 

Működési bevétel 887.133  816.076  894.086  918.654 648.647 

Felhalmozási bevétel 196.715  198.863  167.590  232.082 612.581 

Összes bevétel 1.083.848    1.014.939  1.061.676  1.150.736 1.261.228 

Működési kiadások 652.258  535.042  561.221  591.052 628.325 

Felhalmozási kiadások 218.188  310.509  300.629  279.610 525.170 

Összes kiadás 870.446  845.551  861.850  870.662 1.153.495 

 
Bana Község Önkormányzata és intézményei összevont adatai az alábbiak (E Ft-ban): 
 

Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 

Működési bevétel 241.051  115.042  131.009  164.475 155.989 

Felhalmozási bevétel 8.245  12.641  16.319  0 40.463 

Összes bevétel 249.296  167.683  147.328  164.475 196.452 

Működési kiadások 229.540  130.549  105.604  109.073 114.414 

Felhalmozási kiadások 11.043  22.131  23.320  11.101 39.845 

Összes kiadás 240.583  152.680  128.924  120.174 154.259 

A főkönyvi könyvelés a CGR programmal, a Kincstár felé történő beszámolók készítése a 
Magyar Államkincstár által biztosított és folyamatosan karbantartott KGR-K11, az ebr42 és 
az ÖNEGM programokkal történik. Az illetmények számfejtését a Magyar Államkincstár 
Megyei Igazgatósága végzi, helyben csak a változó bérek és a tiszteletdíjak számfejtése 
biztosított. 
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2.3. Vagyongazdálkodás  

A vagyongazdálkodási és műszaki ügyeket mindképpen külön fejezetben érdemes tárgyalni 
tekintettel arra, hogy az utóbbi években a járási hivatalok felállításával és a feladatok állam 
általi átvételével a hatósági ügyintézéstől az önkormányzati hivatalok tevékenységének 
súlypontja a vagyongazdálkodás irányába tolódott el. 

A vagyongazdálkodási tevékenységet egy fő műszaki ügyintéző látja el szorosan 
együttműködve a pénzügyi csoporttal. A vagyongazdálkodás keretében az idén is az alábbi 
feladatok kerültek ellátásra: 

- településrendezéssel kapcsolatos feladatok előkészítése, 
- településrendezési terv módosításának kezdeményezése, egyeztetési eljárások 

lefolytatása, 
- egységes településkép kialakításának elősegítése, 
- a jóváhagyás előtt véleményezi az illetékességi területén a helyi építési szabályzatot 

és a településrendezési terveket, 
- kártevőirtások koordinálása, 
- együttműködés a településgazdával növénytelepítéseknél – megrendelések 

lebonyolítása, 
- erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok, 
- kapcsolattartás az egyes közművek kezelőivel, valamint az engedélyezési 

eljárásokban közreműködő szakhatóságokkal; 
- a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésénél és engedélyeztetési eljárásban 

közreműködés, 
- intézményi távleolvasós vízmérők által mért adatok felügyelete és riasztás esetén 

intézkedések megtétele, 
- intézményi gázórák leolvasása, 
- szemétszállítás megrendelése a temetői konténerek telítettsége esetén; 
- közvilágítási hibabejelentések a szerződés szerinti karbantartásért végző cégek felé, 

valamint a hálózatot érintő meghibásodások esetén az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 
felé, 

- a vízügyi szervek kezelésébe nem tartozó belvíz-védekezési műveken, és a helyi 
jelentőségű kisebb vízfolyásokon gondoskodik a karbantartásról és a 
vízkárelhárításról, 

- közműellátottságról szóló igazolások kiadása, 
- hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése, 
- Vízügyi hatóság felé adatszolgáltatás az önkormányzati kutak állapotáról és 

vízminőség vizsgálatáról, 
- költségelvű bérlakásokkal kapcsolatos éves jelentés elkészítése, 
- energiafelhasználási beszámoló elkészítése, 
- Buszforduló épülete, Központi Park pavilon és a játszótéri WC épület 

üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatok ellátása, 
- helyi közutakkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, helyi közutak 

tisztántartásával és a helyi közutakkal kapcsolatos munkálatok megszervezése, 
koordinálása, intézkedések megtétele, hatósági teendők ellátása, 
önkormányzati intézmények tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi 
felülvizsgálatának feladatai, 

 

Bábolnai Közös 
Önkormányzati 
Hivatal  
székhelyének 
tevékenysége 
 
2017 
 
Beszámoló 
Bábolnai Közös 
Önkormányzati  
Hivatal 
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- kapcsolat tartása a tűzvédelmi ellenőrzéssel megbízott szakemberrel, évenkénti 
kötelező tűz- és balesetvédelmi oktatás megszervezésében közreműködés, 

- az önkormányzat területén végzett beruházási, felújítási, karbantartási feladatokkal 
kapcsolatos műszaki ellenőrzési feladatok ellátása (kivéve, ha a Képviselő-testület 
kívülálló műszaki ellenőrt jelöl ki), 

- a beruházásokat érintő szerződéskötések előkészítése, munkaterület, illetve műszaki 
átadás-átvételi eljárások lebonyolítása, majd a teljesítésigazolások elkészítése; 

- az építési engedély köteles beruházásoknál engedélyezési eljárás lebonyolítása, a 
kivitelezéshez kapcsolódó építési napló nyitása, közreműködés annak vezetésénél, 
majd a kivitelezés befejezése után lezárása, 

- a beruházási, felújítási, karbantartási munkálatok átadásával, üzembe helyezésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, az ezekkel kapcsolatban benyújtott számlák 
leigazolása, pénzügyi csoportvezetőnek továbbítása, 

- közreműködés az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokkal kapcsolatos 
ügyintézésben (pályáztatás, lakásbérleti szerződés előkészítése, lakóváltozás 
lejelentése a közmű szolgáltatók felé stb.), 

- az önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítésének előkészítése – telkek 
bemutatása, szerződés tervezetek áttekintése, kitűzött telekhatárpontok átadása. 

3. ábra - Termálkút 
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2.4. Egyéb feladatok  

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal a 2.1-2.3. pontban meghatározott feladatokon túl 
számos egyéb közvetlenül igazgatási, költségvetési, illetve vagyongazdálkodási 
feladatokhoz nem kapcsolódó feladatot lát el. A feladatok közül kiemelésre érdemesek az 
alábbiak: 

1. intézmény és vállalkozásfelügyelet, 
2. pályázatkezelés, 
3. közbiztonsági feladatok, 
4. kommunikáció, sajtókapcsolat, 

2.4.1. Intézmény és vállalkozásfelügyelet 

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja folyamatosan figyelemmel 
kíséri az önkormányzati intézmények gazdálkodását, intézi és menedzseli a gazdálkodásukat. 
Intézményfelügyelettel kapcsolatosan folyamatos szakmai segítségnyújtásra és 
tájékoztatásra kerül sor. 

A pénzügyi csoport az önkormányzati tulajdonú Bábolnai Szennyvízkezelő és Szolgáltató 
Kft. (2016. szeptember 29-től Bábolnai Városgazda Kft.) és Bábolnai Televízió Nonprofit 
Kft. ügyeinek vitelét is folyamatosan támogatja, közreműködik az adatszolgáltatási és 
gazdálkodási teendőinek ellátásában. 

2.4.2. Pályázatkezelés 

A településfejlesztési elképzelések megvalósításának érdekében egyre nagyobb számban 
szükséges és indokolt a kiírásra kerülő pályázatokon való részvétel. Ehhez tartozik, illetve 
ebből fakad az alapvető projektek generálása és nyomon követése, melyek a település egészét 
érintik. Ennek érdekében a pályázati referens tartja a kapcsolatot a kistérségi, megyei és a 
regionális közigazgatási szervekkel. 

Pályázatok figyelése nem kizárólag az önkormányzati projektekre terjed ki, hanem a 
pályázati referens figyelemmel kíséri azon pályázati kiírásokat is, melyek a civil életet, 
illetve sportéletet segíthetik. Kiemelendő, hogy a pályázati referens segítséget nyújt az 
önkormányzati intézmények, valamint a polgárőrök pályázat írásainál is. 

Pályázat célja Kiíró szervezet Pályázott összeg Elnyert összeg Saját erő 

Büszkeségpont létrehozása 
Bábolnán 

Közép- és Kelet-európai 
Történelem és 
Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány 

3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 340 000 Ft 

Idősbarát Önkormányzat 
Díj 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, 
Belügyminisztérium 

Idősbarát 
Önkormányzat Díj + 

1 000 000 Ft 

még nem született 
döntés 

- 

Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi 
szemléletben - 
kedvezményezett térségek 
Térségi együttműködés a 
Concó mentén (EFOP-
1.5.3-16; Konzorciumi 
partnerként)  

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

500 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 

Humán kapacitások 
fejlesztése térségi 
szemléletben - 
kedvezményezett térségek 
Térségi együttműködés a 
Bakonyaljától a Dunáig 
(Konzorciumi partnerként) 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

500 000 000 Ft 
még nem született 
döntés 

- 

TOP-1.4.1-15-KO1 - A 
foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével Százszorszép 
Óvoda és Bölcsőde 
felújítása Bábolnán 

Széchenyi 2020 
Magyarország Kormánya 

60 000 000 Ft 60 000 000 Ft 0 Ft 

 

 

Bábolnai Közös 
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Önkormányzati  
Hivatal 
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Pályázat célja Kiíró szervezet Pályázott összeg Elnyert összeg Saját erő 
TOP-3.2.2-15-KO01 
- Önkormányzatok 
által vezérelt, a helyi 
adottságokhoz 
illeszkedő, megújuló 
energiaforrások 
kiaknázására irányuló 
energiaellátás 
megvalósítása, 
komplex fejlesztési 
programok keretében 
Önkormányzati 
intézmények földgáz 
alapú primerenergia 
felhasználásának 
csökkentése 
Bábolnán 

Széchenyi 2020 
Magyarország 
Kormánya 

198 000 000 Ft 198 000 000 Ft 0 Ft 

KEHOP-5.4.1-16 - 
Szemléletformálási 
programok 
Energiatudatos 
szemléletformálás           
Bábolna Város 
Önkormányzatának 
szervezésében 

Széchenyi 2020 
Magyarország 
Kormánya 

4 958 080 Ft 
még nem született 
döntés 

- 

KEHOP-5.4.1-16 - 
Szemléletformálási 
programok 
Energiatudatos 
szemléletformálás            
Bábolnáért 
Alapítvány 
szervezésében 
Támogatást igénylő 
alapadatai 

Széchenyi 2020 
Magyarország 
Kormánya 

4 993 640 Ft 
még nem született 
döntés 

- 

TOP-2.1.1-15-KO1 - 
Barnamezős területek 
rehabilitációja                      
Az egykori téglagyári 
terület megújítása 
Bábolnán 

Széchenyi 2020 
Magyarország 
Kormánya 

590 000 000 Ft 590 000 000 Ft 0 Ft 

TOP-1.2.1-16 
Társadalmi és 
környezeti 
szempontból 
fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Széchenyi 2020 
Magyarország 
Kormánya 

97 740 094 Ft  
még nem született 
döntés 

- 

Erasmus+ Youth 
mobility 

Tempus 
Közalapítvány 

15 600 euro 
még nem született 
döntés 

- 

Testvér-települési 
programok és 
együttműködések 
Óvodások találkozója 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

1 660 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 

2.4.3. Közbiztonsági feladatok 

A hatályos jogszabályok alapján településenként 
biztosítani kell egy közbiztonsági referenst, amely 
kapcsolatot teremt az önkormányzat és a Komárom-
Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
között. 2012. évtől kezdődően a közbiztonsági 
referensek segítik az Igazgatóság munkáját és 
folyamatos tájékoztatást nyújtanak a felkészülés 
időszakáról. 

2017-ben több, a Katasztrófavédelem által végzett 
helyszíni ellenőrzés történt, melyet folyamatosan 
végeznek egész évben. Ezen kívül közbiztonsági 
referens továbbképzés is megrendezésre került a 
Katasztrófavédelem által, mely általános 
felkészítésből, árvízi védekezésből, valamint települések, társasházak, lakások, idősek 
otthona és hajléktalan szállók tűzvédelméből állt. 
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2.4.4. Kommunikáció és sajtókapcsolat 

A települési lakosokkal való 
kapcsolattartás és a jogszabályok által 
előírt nyilvánosság biztosítására Bábolna 
Város Önkormányzata a www.babolna.hu 
honlapot üzemelteti. A település hivatalos 
honlapjának folyamatos frissítéséért, 
megfelelő karbantartásáért a Bábolnai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársai területüknek megfelelően 
felelnek. 

A Hivatal dolgozói kezelik és működtetik Bábolna Város Önkormányzatának facebook 
oldalát, amelyen keresztül a lakosság információkkal való ellátása korszerű módszerrel és 
hatékonyan biztosítható. 

A helyi vállalkozásokkal kapcsolatos kommunikáció 
erősítést szolgálja a negyedévente készülő 
önkormányzati hírlevél is. A hírlevél a helyi 
vállalkozások számára releváns híreket, 
információkat tartalmazza. 

A fentieken túl a pénzügyi csoport a Bábolnai 
Televízió Nonprofit Kft. képújságában és az 
Önkormányzat havonta ingyenesen megjelenő 
lapjában, a Bábolnai Fórumban megjelenő hirdetések 
felvételét is intézi. 

A Hivatal dolgozói a megyei újságokkal (24 óra, 
Kisalföld) is tartják a kapcsolatot, minden héten az adott hétre vonatkozó eseményekről 
tájékoztatják az újságokat, a megjelent cikkeket szemlézik, kigyűjtik, az érdekelt felekhez 
eljuttatják. A kigyűjtött cikkek a Hivatalban 2003-től kezdve elérhetők. 
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3. Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal Banai 
Kirendeltségének tevékenysége 

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal Banai Kirendeltsége a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal megalakulásával egyidejűleg jött létre a Banai Polgármesteri Hivatal 
Bábolna Város Polgármesteri Hivatalába való beolvadásával. Immáron több, mint három éve 
folyik a közös munka. 

Tekintettel arra, hogy a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal Banai Kirendeltségén a 
kirendeltségvezető és az igazgatási előadó dolgozik, ezért indokolt a beszámolóban a 
tevékenységüket szétválasztani. 

3.1. Kirendeltségvezető 

A kirendeltségvezető látja el a képviselő-testületi ülések és a bizottsági ülések 
előkészítéséhez, végrehajtásához szükséges feladatokat, gondoskodik a jegyzőkönyvek 
elkészítéséről, Kormányhivatalhoz történő eljuttatásáról, valamint a jegyző mellett az 
önkormányzati munkában folyamatosan részt vesz. 

Tekintettel arra, hogy Bana községben Nemzetiségi Önkormányzat is működik, ezért a 
Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítése, döntéseinek végrehajtása is a 
feladatkörébe tartozik. 

Képviselő-testületi 
anyagok 

Pénzügyi- és 
Településfejlesztési 
Bizottsági anyagok 

Szociális Bizottsági 
anyagok 

Nemzetiségi 
Önkormányzati 
anyagok 

19 db ügyirat 8 db ügyirat 15 db ügyirat 3 db ügyirat 

97 határozat; 15 
rendelet 

66 határozat 77 határozat 15 határozat 

A fentieken túl a kirendeltségvezető az alábbi feladatokat látja el: 

- bizottsági és képviselő-testületi ülések anyagainak előkészítése, jegyzőkönyvek és 
dokumentáció elkészítése, törvényességi ellenőrzésre történő beküldése, 

- önkormányzati rendeletek feltöltése, rendelet nyilvántartás vezetése, 
- határozat nyilvántartás készítése, vezetése, 
- beszámolók, jelentések, munkatervek elkészítése, 
- közreműködés az önkormányzati rendezvények megszervezésében, 
- önkormányzati beruházások ügyintézése, kivitelezési munkák koordinálása, 
- közbeszerzési eljárások koordinálása, utóellenőrzési eljárás indítása, dokumentáció 

elkészítése, benyújtása, 
- önkormányzati épületek energetikai felülvizsgálatának ügyintézése, 
- kapcsolattartás hatóságokkal, közműszolgáltatókkal, 
- kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, 
- iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek, napi posta kezelése, 
- kommunális ügyek intézése, 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos 

ügyek intézése, 
- közérdekű bejelentések, panaszok intézése (3 db ügy), 
- adók módjára behajtandó köztartozások iratainak kezelése (40 db ügy), 
- településrendezési és területrendezési, valamint települési arculati kézikönyv 

készítési ügyek (4 db ügy), 
- környezet és természetvédelmi hatósági ügyek intézése (1 db ügy), 
- területrendezési hatósági eljárások lebonyolítása (2 db ügy), 
- építési ügyekben adatkérés, igazolás kérés, tájékoztatás (17 db ügy), 
- talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés (1 db ügy), 
- hatósági bizonyítványok kiállítása (3 db ügy), 
- közterület-használati ügyek (7 db ügy), 
- közterületi fakivágási ügyek (4 db ügy), 
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- fölművelési, termőfölddel kapcsolatos ügyek, egyéb közzétételi kérelmek (35 db 
ügy), 

- méhészek és méhvándorlás nyilvántartás vezetése (1 db gyűjtő ügyirat), 
- pályázatfigyelés, pályázatok készítése (3 db ügyirat) 
- középiskolákkal kötendő együttműködési szerződések előkészítése, 
- érintésvédelemmel, tűzoltó-készülékek ellenőrzésével, játszótér-ellenőrzéssel 

kapcsolatos határidők nyomon követése, ellenőrzési napló vezetése, 
- önkormányzati és óvodai kötelező statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése, 

benyújtása, 
- Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatában való közreműködés, jelentések 

elkészítése, 
- szolgáltatói szerződések (E-on, GDF Suez, stb.,), vagyonbiztosítással kapcsolatos 

szerződés, útfelújításra vonatkozó szerződés, földhaszonbérleti szerződések 
nyilvántartása, ügyintézése, szerződés nyilvántartás készítése, vezetése. 
 

3.2. Igazgatási előadó 

Az igazgatási előadó tevékenysége alapvetően három nagyobb részre osztható: 

1. Önkormányzati ügyek előkészítése, végrehajtása, 

A.1. Az önkormányzati ügyek előkészítése, végrehajtása magában foglalja a Szociális 
bizottsági ülések előkészítését, előterjesztések elkészítését és iktatását, a zárt ülés 
jegyzőkönyveinek elkészítését, határozatok elkészítésének kiküldését. 

2017. év október 31-ig a Szociális bizottság zárt ülés keretében – 7 alkalommal - a 
rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket vitatta meg. Összesen 29 db 
kérelem érkezett, elutasításra nem került sor. 

A költségvetési irányzatból eddig: 

- Pénzbeli támogatásban 24 fő részesült, összesen 315 000 Ft  
- Természetbeli támogatásban – tűzifa – 5 fő részesült, összesen 89 500 Ft került 

kifizetésre.  

A.3.   A Polgármester által nyújtható rendkívüli települési támogatásra 3 fő nyújtott be 
kérelmet, részükre összesen 70 000 Ft került kifizetésre. Egyik esetben sem történt 
elutasítás. 

A.4.  2017. júniusában az Önkormányzat által nyújtható települési támogatások körét a 
Képviselő-testület kibővítette  

A Gyermekszületési település támogatással melyet a Szociális Bizottság bírál el, és 
gyermekenként 100 000 Ft-al támogat. A beszámolási időszakban 8 kérelem 
érkezett, és ezek közül 7 kérelem felelt meg a rendeletben foglaltaknak, így 700 000 
Ft került kifizetésre. Egy kérelem elutasításra került, mert a rendeletben előírtak nem 
teljesültek. 

A.5.   A másik ilyen új támogatási forma a Temetési célú települési támogatás, mely 
támogatás elbírálását a képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalta. A beszámolás 
időszakában 12 kérelem érkezett és mindegyik megfelelt a jogszabályi előírásoknak, így a 
kérelmezők részére 1 200 000 Ft került kifizetésre. 
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2.      Jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási feladatok ellátása 

B.1. A jegyző hatáskörbe utalt települési támogatások közé tartozó lakhatási támogatás 
folyósítása intézményi támogatásként a kérelmező által megjelölt szolgáltató felé 
utalással történik. Azon családoknak, akiknek háztartásában előrefizetős 
fogyasztásmérő készülék működik, a támogatást annak feltöltésére kell fordítani. 

Bana Községben a lakhatási támogatásra 12 kérelem érkezett, elutasításra nem került 
sor, így 12 család részére biztosítjuk a támogatást. A támogatást az E.ON 
Energiaszolgáltató Kft, a FŐGÁZ Zrt. valamint a Pannon-Víz Zrt közüzemi 
számláinak csökkentésére kérnek a rászorulók. A támogatás összege 2500 Ft, mely 
összeget a Képviselő-testület 2017. június hónaptól, az év végéig havi 5000 Ft-ra 
emelt. A beszámolási időszakban 502 500 Ft került kifizetésre. 

- Az E.ON Energiaszolgáltató Kft felé jelenleg 8 család részére utal támogatást a 
Hivatal havi 40 000,- Ft értékben, ebből 2 család előre fizetős mérővel felszerelt 
órával rendelkezik. 

- A FŐGÁZ Zrt. felé jelenleg 3 család részére utal támogatást a hivatal havi 15 000,- 
Ft értékben. 

- A Pannon-Víz Zrt. felé jelenleg 1 család részére utal támogatást a hivatal havi 5 
000,- Ft értékben. 

  B.2.    A jegyző hatáskörébe utalt települési támogatások közül a beszámolási időszakban 
gyógyszertámogatásra 10 fő nyújtott be kérelmet. Elutasításra nem került sor, jelenleg 
10 személy részére biztosítjuk az ellátást, összesen havi 83 815 Ft összegben. A 
2017.01.01. és 2017.10.31. időszakban 649 805 Ft támogatás került kifizetésre. A 
gyógyszertámogatás összegét a Képviselő-testület 6 000 Ft-ban maximalizálta, de 
2017. június hónaptól az év végéig terjedő időszakra 8 000 Ft-ra emelte. 

3. A jegyző hatáskörbe tartozó, az igazgatási előadó által ellátott feladatok: 

- TAKARNET program kezelése, amely keretében tulajdoni lap másolatok kerültek 
lekérdezésre közigazgatási ügyekben (90 lekérdezés, ebből 54 hagyatéki ügy, 36 
közigazgatási ügy), 

- adó- és értékbizonyítványok kiállítása (39 db, amelyből 24 hagyatéki ügy, 15 
végrehajtási ügy), 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása (22 kérelem, 18 
megállapítás és 4 elutasítás; 18 családból jelenleg 45 gyermek részesül rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben), 

- Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek (40 
ügy) 

- Hagyatéki ügyek (20 ügy) 

Az igazgatási előadó által ellátott egyéb feladatok: 

- Közfoglalkoztatottak ügyeinek intézése (2017 évben 1 turnusban 5 főt vont 
közfoglalkoztatásba az Önkormányzat egy éves időtartamra. Nyári Diákmunka 
keretében 2 turnusban 5-5 diák foglalkoztatása történt.) 

- Honvédelmi, katasztrófavédelmi ügyek 
- Anyakönyvi és állampolgársági ügyek teljes körű ellátása, 
- Iktatási feladatok, titkársági és egyéb feladatok ellátása 
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4. Összegzés 

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal elmúlt 12 havi munkáját áttekintve 
megállapítható, hogy a jogszabályi környezet változása folyamatos kihívások elé állítja az 
önkormányzati igazgatást. 

A 2017-os évet értékelve kiemelendő, hogy pénzügyi területen megkezdődött az ASP 
rendszer használata, egyéb területein pedig az ügyintézés átstrukturálásának az előkészítése. 

2017. másik kiemelt és sok feladatot adó tevékenysége a Bábolna Város Önkormányzata 
által tervezett szabadidőparki, fürdő és uszoda beruházások megalapozására szolgáló 
közbeszerzési projekt koordinálása volt. A jövő évben megkezdődő kivitelezési munkák és 
a 2018 tavaszán lebonyolításra kerülő országgyűlési választások biztosan erős leterheltséget 
fognak jelenteni munkatársaink számára. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal a 2017. évre 
vonatkozó feladatainak eleget tett, a Képviselő-testület által meghatározott kötelezettségeit 
végrehajtotta. 

 

Bábolna, 2017. november 2. 

 

 

 

                                                                                   Kocsis Gábor s.k. 
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