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Bevezető
Egy polgármesteri hivatal a települési önkormányzat működésével, valamint a polgármester, illetve a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntés-előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat lát el.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) rendkívül komplex és
szerteágazó munkát végez. Államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek lefolytatása mellett előkészíti a Tiszaújvárosban működő képviselő-testületek döntéseit és
közreműködik azok végrehajtásában, valamint koordinálja az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkáját is.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Hivatal
tevékenységéről.
Jelen beszámoló az információk, adatok összegzésével, tényszerűségre törekedve mutatja be a feladatok ellátását, mennyiségét, valamint értékeli az elvégzett munkát abból
a szempontból, hogy az mennyire felelt meg a jogszabályoknak, a helyi szabályzatoknak, döntéseknek, előírásoknak, és – nem utolsó sorban – mennyire felelt meg a helyi
társadalom, valamint a saját magunk által megfogalmazott elvárásoknak, színvonalnak, minőségnek és értékrendnek.
Az értékelő, áttekintő összegzés a szervezeti egységek által készített 2020. évre vonatkozó beszámolók, az elmúlt évet érintő különböző dokumentumok (ellenőrzések, vizsgálatok eredményei, nyilvántartások, stb.), továbbá a gyakorlati tapasztalatok felhasználásával készült.
A dokumentum kitér a szakmai, a működést érintő hivatali feladatokra és részben általános megállapítások, részben a részterületek konkrét tevékenységeinek ismertetésével
mutatja be a 2020. évi hivatali feladatellátást, teljesítményt.
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I. A Polgármesteri Hivatal humánerőforrás helyzete
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) számú önkormányzati rendelete értelmében
2020-ban a Hivatal engedélyezett maximális létszáma 70 fő volt, melyből 2020. december 31-én 68 álláshely volt betöltve.
Fluktuáció
A Polgármesteri Hivatalban 2020-ban 8 dolgozónak szűnt meg a közszolgálati jogviszonya. Ez az arány az utóbbi évekhez képest növekedett (2019-ben 5 fő volt). 5 főnek
közös megegyezéssel, 2 fő bérköltség támogatott, Mt. szerinti határozott idejű foglalkoztatottnak a „határozott idő lejárta” jogcímmel, 1 főnek pedig lemondással szűnt
meg a közszolgálati jogviszonya. A megnövekedett fluktuáció és a vírushelyzet okozta
munkarend változás, a feladatok átütemezése, a megbetegedések, vagy a hozzátartozók
fertőzöttsége miatti hiányzások nehezítették a kiegyensúlyozott és nyugodt munkavégzést.
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyt 9 fő, határozott idejűt 1 fő létesített. A
munkatársak kiválasztásánál, a szakmai felkészültségen túl a közszolgálat iránti elkötelezettség, a felelősségtudat, a megbízhatóság is fontos szempont volt.
2020-ban 2 dolgozó volt Cseden és Gyeden, az ő helyükön helyettesítőként, határozott
idejű közszolgálati jogviszonyban dolgoztak kollégák.
Személyi állomány mutatói
A hivatali személyi állomány iskolai végzettség szerinti összetételét jellemzi, hogy
változatlanul magas a felsőfokú végzettségűek aránya (76%). További pozitívum,
hogy a felsőfokú végzettségűek között sok a másoddiplomával is rendelkező dolgozó
(34%).
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak életkor szerinti megoszlását vizsgálva látható,
hogy az évek óta tartó, magasabb életkor felé történő eltolódás megállt és 2,5%-kal
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növekedett a 30 év alattiak aránya, 1,5-ről 4 %-ra, ami még mindig kevés az összlétszámhoz képest. A 31 és 40 év közöttiek aránya 15,5%-ról 16%-ra nőtt a tavalyi
arányhoz képest, a 41 és 50 év közöttiek aránya 3%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Ez a korosztály adja a hivatali létszám közel felét (45%). Az 50 év felettiek
aránya 35%, nem változott a 2019. évhez képest. Ennél a korosztályi aránynál a magasabb nyugdíjkorhatár miatt növekedés várható.
A hivatali munkaviszonyban töltött időt elemezve, a Hivatalban a rövid ideje, 0 és 1 év
közötti jogviszonnyal rendelkezők aránya lényegesen változott, több mint duplájára
emelkedett az előző évihez képest (6%-ról 14,1%-ra), ugyanígy az 1 és 3 év közötti jogviszonnyal rendelkezők aránya is megduplázódott (4%-ról 8,5%-ra). Ennek oka az új
dolgozók alkalmazásával magyarázható. A 10-20 év hivatali munkaviszonyban töltött
idővel rendelkezők aránya 28%-ról 19,7%-ra csökkent. A 20 év feletti hivatali jogviszonnyal rendelkezők aránya tovább növekedett, 31%-ról 32,4%-ra. Általánosságban
elmondható, hogy a dolgozók életkorának emelkedésével (50 év felett) egyenes arányban nő a hivatalban hosszabb ideje dolgozók aránya is. A 20 év feletti hivatali jogviszonnyal rendelkező munkatársakban nagy a hivatástudat, a közigazgatási pálya iránti
elkötelezettség (ezért is maradtak ezen a pályán). Ők jellemzően azok, akik nyugdíjazásig tervezik köztisztviselői státuszuk megőrzését.
Képzések, továbbképzések tapasztalatainak értékelése
A Polgármesteri Hivatal munkatársai a jogszabályban előírt képesítési előírásokkal
rendelkeznek. A megújuló elvárások miatt a szakmai ismeretek bővítése, fejlesztése
azonban elengedhetetlenül szükséges a magas színvonalú munkavégzés biztosítása,
fenntartása érdekében.
A képzések és továbbképzések a kialakult pandémiás helyzet miatt 2020. évben szinte
kizárólag a kötelezően elvégzendő képzésekre korlátozódtak. Az ezeken felül megvalósult továbbképzések általában jogszabály módosításokhoz kapcsolódtak. A tavalyi
év első negyedében a képzések jelenléti, majd az év hátralévő részében túlnyomó részt
online formában valósultak meg, melyeken a hivatal néhány érintett köztisztviselője
vett részt.
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A képzéseken történő megjelenés vagy a kurzushoz a hozzáférés biztosítása, az új ismeretanyag, a szabályok elméleti és gyakorlati elsajátítása megfelelő munkaszervezést
igényelt mind a vezetői, mind a dolgozói szinten.
A közigazgatási, és önkormányzati igazgatási feladatok gyakori változása, módosulása
miatt többen részt vettek különböző témákban online szakmai napokon, tájékoztatókon, ezzel is alkalmazkodva a korszerű közigazgatás igényeihez.
Az új jogszabályok megismeréséhez, a szakmai ismeretek bővítéséhez hivatali szinten
biztosított a képzések és a folyamatos továbbképzés lehetősége.
A 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján a köztisztviselők éves továbbképzése
négy éves időszakokban történik, melynek második szakasza 2018. január 1-jén indult.
Dolgozóink 2020. évben képzési kötelezettségüket közszolgálati továbbképzési programokkal, ezen belül szakmai és kompetencia fejlesztő ismereteket, vezetői ismereteket, valamint általános közigazgatási ismereteket nyújtó programokkal teljesítették.
A fenti jogszabály előírja, hogy két témakörben – a korrupció-megelőzés, és az Alaptörvény értékeit bemutató képzések terén – minden dolgozónak kötelező egy kurzust
teljesítenie. Ezen kötelezettségüknek az újonnan érkezett köztisztviselőink eleget tettek.
Az ágazati jogszabályokban előírt, kötelező továbbképzések elvégzésére is lehetőség
nyílt a fenti rendszer keretében. Az első továbbképzési ciklus folyamán a könyvviteli
szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése, a közigazgatási alapvizsga és szakvizsga, valamint az ügykezelői alapvizsga is bekerült a képzések közé. A minősített
tananyagokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosította.
A köztisztviselők számára jogszabály által kötelezően előírt szakmai képzés keretében
2020. évben sikeres közigazgatási alapvizsgát, közigazgatási szakvizsgát, valamint
ügykezelői alapvizsgát 1-1 fő teljesített.
A könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzését 7 fő, az ÁBPE II.
(Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ) Ál-
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lamháztartási Számvitel – belső ellenőrök részére – témában megtartott, jogszabályban
előírt kötelező továbbképzést 1 fő teljesítette.
A szakképzettséget nyújtó, valamint kötelező programokon túl a kollégák részt vettek
a munkakörükhöz kapcsolódó szakmai napokon, konferenciákon, program fejlesztések
által indokolt előadásokon.
Összességében elmondható, hogy a Hivatal minden dolgozója teljesítette a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, a munkáltató, valamint a különböző
ágazati jogszabályok által előírt képzési kötelezettségét.
Munkamorál
A 2020. évben 1 esetben fegyelmi eljárás indítására került sor kötelezettségszegés alapos gyanúja miatt. A fegyelmi eljárás tartama alatt a köztisztviselő jogviszonya lemondással megszűnt, ezért a fegyelmi eljárás is megszüntetésre került.
E dolgozón kívül más köztisztviselő munkavégzésével, munkamoráljával, hivatalon
belüli és kívüli magatartásával, megnyilvánulásával kapcsolatban kifogás nem merült
fel.
Kitüntetések, elismerések
Állami kitüntetésben nem részesült 2020-ban hivatali dolgozó, ágazati kitüntetést kapott 1 munkatárs (Tiszaújvárosért a Közszolgálatban Évi Díj). Címadományozás lehetőségével a Hivatal vezetése nem élt.
A személyi állománnyal összefüggő kimutatásokat az 1-3. sz. mellékletek tartalmazzák.
A humánerőforrás helyzetével kapcsolatosan kiemelendő, hogy az elmúlt években egy
tudatosabb, fegyelmezettebb, ugyanakkor humánus létszámgazdálkodást folytattunk.
Egy-egy jogviszony megszűnésekor körültekintően vizsgáltuk a munkakör betöltésének szükségességét. Több esetben a feladatok átcsoportosításának, illetve a belső
munkafolyamatok optimalizálásának köszönhetően elkerülhetővé vált a kieső munkatárs pótlása. Létszámleépítésre nem került sor.
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Fontos hangsúlyozni továbbá azt is, hogy bár egyes munkafolyamatok automatizáltak
ugyan, de a színvonalas közszolgáltatás egyik záloga továbbra is a tapasztalt, képzett
személyi állomány. A kvalifikált és a közigazgatás iránt elkötelezett munkaerő megtartása, illetve kiválasztása egyre nagyobb kihívást fog jelenteni a jövőben.
A koronavírus okozta világjárvány elleni védekezés, a hivatali dolgozók és egyben
a város lakossága egészségének megóvása mellett a közigazgatási feladatok zavartalan ellátása jelentette a legnagyobb kihívást a 2020. évben.
A dolgozók egészségének a megőrzése és védelme munkáltatói kötelesség. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Az ebből fakadó kötelezettségemnek eleget téve – nem utolsó sorban felelősséget érezve a kollégák egészségének megóvásáért – a munkavédelmi szakértővel és a
megválasztott munkavédelmi képviselőkkel közösen elvégeztünk egy kockázatértékelést, melynek során áttekintettük a vírussal összefüggő veszélyforrásokat, valamint
meghatároztuk milyen óvintézkedések, védőfelszerelések szükségesek a fertőzésveszély minimalizálása érdekében.
A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat követelt meg. Nem volt ez másként a
munkajog és a munkaszervezés területén sem. Olyan munkajogi intézkedéseket dolgoztunk ki, amelyek révén minden munkavállaló megkapta a teljes bérét a távollét idejére is. A hivatali munkaszervezés terén is rendhagyó szabályokat voltunk kénytelenek
bevezetni, mely érintette mind az ügyfélfogadást, mind pedig a kollégák munkarendjét. Az új munkavégzési forma példamutató együttműködést, fegyelmezett hozzáállást
követelt a munkatársaktól és a vezetőktől egyaránt, hiszen ennek nem volt korábbi
gyakorlata.
A változásokhoz igazodó és humánus megoldásokat keresve sikerült elérni, hogy a
polgármesteri hivatal dolgozói meg tudtak birkózni a betegségek és a családtagok fertőzöttsége miatti hiányzások ellenére a járvány okozta nehézségekkel. Felelősségteljes
hozzáállásuknak köszönhetően nem csökkent a hivatali munka színvonala, a határidők
betartásra kerültek és a városlakók megelégedésére tudtuk teljesíteni feladatainkat.
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II. Hivatali ügyintézés
Az ügyintézés elemzése és értékelése az egyes szakmai feladatokhoz kapcsolódó
ügyek intézésére vonatkozó szabályok betartásának, teljesítésének, minőségének vizsgálata alapján történik. Álláspontom szerint a hivatali ügyintézés objektív alapon történő megítéléséhez a hatósági döntések ellen benyújtott jogorvoslatok számának, a
Hivatal tevékenységét érintő különböző felügyeleti és egyéb ellenőrzéseknek, valamint
az ügyfelek jelzéseinek, észrevételeinek elemzése ad segítséget.
Ebben a fejezetben ezen tényezők vizsgálatát helyezem a középpontba.

1. Ügyiratforgalom
A Hivatal iktatott ügyiratai számának (főszám, alszám) alakulását az alábbi táblázat
szemlélteti:
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A fenti táblázatból az látszik, hogy az előző évhez képest csökkent ugyan az iktatott
iratok száma, de az azt megelőző évekhez képest még mindig magasabb ügyiratforgalmat bonyolítottunk az elmúlt esztendőben. A 77313 db irat beiktatása azt jelenti,
hogy havonta átlagosan 6443 db irat beiktatására került sor. Ez azonban nem egyenletes, vagyis egyes hónapokban több, míg más hónapokban kevesebb irat kerül beiktatásra.
Az ügyiratforgalom megoszlásának aránya évek óta nem változik, a legtöbb ügyirat
továbbra is a hatósági ügyeket intéző osztályoknál, csoportoknál keletkezik.
Az iktatott iratok számát a 4. sz. melléklet tartalmazza.
A 2018. év a magyar közigazgatásban a digitális átállás éveként kulcsfontosságú változást hozott az ügyintézési kultúrában. 2018. január 1-jétől alkalmazandó az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény). Az E-ügyintézési tv. 1. §
17. pont b) alpontjának, valamint 108. § (1) bekezdésének megfelelően Tiszaújváros
Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2018. január 1. napjától köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint.
Az E-ügyintézési tv. a magánszemélyek részére megteremti a lehetőséget arra, hogy
ügyeiket elektronikus úton intézzék, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek,
valamint az ügyfélként eljáró jogi képviselők részére az elektronikus út igénybevétele
kötelező. Mindezeken túl az ügyintézésért fizetendő közterhek, adminisztratív díjak,
bírságok megfizetése elektronikus úton is teljesíthető.
Az elektronikus ügyintézés folyamatában az informatikai háttér (tárgyi és személyi
erőforrások) fejlesztése meghatározó szerepet tölt be, lehetővé téve az elektronikus
úton érkező iratok fogadását, a döntések hitelesítését, valamint azok elektronikus úton
történő kézbesítését. Olyan, új informatikai rendszerek, programok kerültek bevezetésre, mint például az ASP szakrendszerek. Az ASP szakrendszeren túl az ügyfelek ún. Epapír szolgáltatáson keresztül is adhatnak be kérelmet.
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Az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése egy nagyon időszerű és egyben szükségszerű lépés volt a magyar közigazgatásban. Az ügyfél oldaláról számos
előnnyel jár az, hogy a helyi hatósági, önkormányzati ügyek ilyen módon is elintézhetővé válnak.
A 2020. évben keletkezett ügyiratforgalmat ebből a szempontból vizsgálva megállapítható, hogy a beérkezett ügyek kb. 30 %-a már valamelyik elektronikus platformon
érkezett.
Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy az e-közigazgatás bevezetése a hatóság, jelen
esetben a Hivatal vonatkozásában, jelentős adminisztrációs teher növekedéssel járt és
jár együtt.

2. Az ügyintézési határidők
Az ügyintézési határidők mindig is sarkalatos pontjai voltak és lesznek a közigazgatásnak. Betartásuk azonban számos körülménytől függ. Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek esetében az ügyintézési határidőket 2017. december 31-ig
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény, 2018. január 1-től az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok határozták meg. Ezzel
összefüggésben az utóbbi években megfigyelhető tendencia, hogy a jogalkotó szándéka egyértelműen az ügyintézési határidők rövidítése irányába mutat. Az évtizedeken át
hatályban lévő 30 napos határidő az utóbbi években már 21 nap volt, azonban számos
ügytípus esetében a 8 napos elintézési határidő az irányadó.
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2020-ban az ügyintézési határidők túllépése miatt fellebbezés, panasz nem érkezett.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az elmúlt évben a több, mint 13.000 db első
fokon meghozott hatósági döntés során egyetlen alkalommal sem kellett az ügyfélnek eljárási illetéket visszafizetni.

Mindezekből is következően a Hivatallal szemben támasztott elvárások tekintetében
kiemelkedő szempont az ügyintézési határidők betartása és azok ellenőrzése.
Összességében megállapítható, hogy az ügyintézési határidők betartása megfelelő
volt.

3. A Hivatal tevékenységének törvényessége, ellenőrzése
A hivatali munka törvényességének kérdése, vizsgálata elsősorban a képviselőtestületi, bizottsági döntéseknél (rendeletek, határozatok), valamint a hatósági ügyintézés tekintetében vetődik fel.
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020-ban összesen 8 nyilvános és 6 zárt ülést tartott, melyek során 92 napirendet tárgyalt, 14 rendeletet alkotott
és 98 határozatot fogadott el. Ezen túlmenően – a veszélyhelyzet időszakaiban érvényes jogrendnek megfelelően – született 69 db polgármesteri határozat és 11 rendelet.
A bizottságok az elmúlt évben átruházott hatáskörben nem hoztak döntést.
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A testületi döntésekkel kapcsolatosan sem az illetékes Kormányhivatal, mint felügyeleti szerv, sem pedig a lakosság részéről törvényességi vagy egyéb észrevétel
nem érkezett.
A hatósági ügyintézés törvényességének értékeléséhez a szakmai, felügyeleti vizsgálatok megállapításai és a jogorvoslati eljárások adatai, tapasztalatai nyújtanak eligazodást, segítséget.
Az elmúlt évben az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyekben meghozott
döntések összefoglaló adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
Ágazat

Elsőfokú Határozat Elsőfokú Végrehajtási Eljárást lezáHatósági
döntések
eljárásban eljárásban
ró végzés
bizonyítvány
száma
hozott
hozott vég(elutasítás,
egyéb
zés
megszüntetés)
végzés
5 013
151
110
1
442
Államigazgatási 5 717
összesen
7 409
114
0
0
0
Önkormányzati 7 523
összesen
13 240
12 422
265
110
1
442
Polgármesteri
Hivatal
A fenti számadatokat vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt esztendőhöz képest
számottevő változás nem történt ezen a téren.
Az elsőfokú döntésekkel szembeni jogorvoslatokkal kapcsolatos adatokat az alábbi
táblázat szemlélteti:
A II. fok
MódosíFellebMegsemmisított vagy Helyben- MegMegbezések
tette és új eljávisszavont hagyta változtatta semmisítette
száma
rásra utasította
döntések
POLGÁRMESTERI
HIVATAL
Önkormányzati
ügyben
Államigazgatási
ügyben

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0
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A döntések számát, valamint a fellebbezések és a jogorvoslati eljárásban született
döntések eredményét figyelembe véve megállapítható, hogy a hivatali ügyintézés
2020. évben is szakszerű és törvényes volt.
Hasonló megállapítást lehet tenni a hivatalt érintő szakmai, hatósági felügyeleti ellenőrzések, vizsgálatok tapasztalatai alapján is.
A Hivatal által végzett tevékenységet az alábbi szervek ellenőrizték az elmúlt évben:
 Állami Számvevőszék (A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése). Az ellenőrzés megállapította,
hogy a választási iroda (vagyis a Polgármesteri Hivatal) a helyi önkormányzati
választás előkészítéséhez, lebonyolításához rendelkezésre álló pénzeszközöket
szabályszerűen használta fel, illetve az elszámolás szabályszerűen történt.
 Állami Számvevőszék (Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok
integritásának ellenőrzése). Az ÁSZ megállapította, hogy a Hivatal biztosítja a
szervezeti integritás, működés és vezetés, valamint a pénz- és vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó alapvető szabályozási feltételeket. A Hivatal 5-ös osztályzatot, illetve értékelést kapott.
 Tiszaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (Takarnet használata).
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (képviselő-testület zárt
ülésén hozott döntések nyilvánosságra hozatalának gyakorlata). A vizsgálat
eredményeként a zárt üléseken meghozott határozatok közzétételi rendszerét felülvizsgáltuk és visszamenőleg pótoltuk hiányosságainkat. Áttanulmányozva a
2019 novemberében megjelent NAIH tájékoztatót, változtattunk az addig alkalmazott gyakorlaton.
 Tiszaújvárosi Járási Hivatal Hatósági Osztály (temetők fenntartása, üzemeltetése). A hatóság mindent rendben talált.
 Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi központi költségvetésből származó tá-
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mogatások elszámolásának szabályszerűsége, a támogatások felhasználásának
jogszerűsége). A hatósági ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult le.
 Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása). A hatósági ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult le.
A beszámolót érintő időszakban összesen 7 alkalommal vizsgálták külső szervek a
Hivatal tevékenységét.
Az ellenőrzést végző szakemberek több alkalommal magas színvonalúnak minősítették
a Hivatal munkáját.
A külső felügyeleti ellenőrzéseken túlmenően – a belső kontrollrendszer keretében – a
Hivatal belső ellenőrei 2020-ban a házi pénztár, a kiküldetések elszámolása, valamint
a számviteli rend és a bizonylati fegyelem ellenőrzése tárgyában, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak átadott pénzeszközök tekintetében végeztek vizsgálatot. Az
ellenőrzés tapasztalatait figyelembe vesszük és beépítjük a munkafolyamatokba.
Fentieken túl, minden szervezeti egység rendelkezik éves ellenőrzési tervvel, melyet
kiegészít a vezetői ellenőrzés rendszerének alkalmazása is.
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III. A Hivatal szervezeti egységeinek tevékenysége
A Hivatal az elmúlt év során is a 2013. január 1-től működő osztályszerkezetben működött. Az alábbiakban az egyes szervezeti egységek, valamint az azokba nem sorolt
munkatársak tevékenységét ismertetem.

1. Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Az osztály feladatait 2020-ban – vezetőkkel (osztályvezetővel, osztályvezetőhelyettesekkel, csoportvezetővel) együtt – 29 fő látta el. Az Adó és Végrehajtási Csoport átlaglétszáma 8 fő, a Pénzügyi és Számviteli Csoport átlaglétszáma 9 fő, a Fejlesztési, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Csoport átlaglétszáma 10 fő volt.
Az év folyamán 1 ügykezelő segítette az osztály munkavégzését.
Pénzügyi és Számviteli Csoport
A Pénzügyi és Számviteli Csoport 8 fő munkatársból és 1 fő csoportvezetőből áll. Az
I. félévben 1 fő tartósan távol volt, feladatait a csoporton belüli helyettesítéssel oldottuk meg. Munkaviszonyának megszűnését követően szeptembertől – a már 2020 márciusától ügykezelőként tevékenykedő munkatárssal – betöltésre került a pénzügyi
munkatársi álláshely. A személyi változás miatt a csoporton belül bizonyos feladatok
átcsoportosításra kerültek az egyes munkatársak között.
Az Áht. előírásainak való megfelelés érdekében a bevételi és kiadási előirányzatok a
költségvetési rendeletben bemutatásra kerültek költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban. Az év során az Önkormányzat 2020. évi költségvetésére, a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatokon túl több alkalommal készítettünk javaslatot
pénzügyi tárgyú döntésekre vonatkozóan.
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A gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelő időközönként adatot szolgáltattunk a Magyar Államkincstár felé (elemi költségvetést, időközi költségvetési jelentést, mérlegjelentést, éves beszámolót készítettük).
A likviditás folyamatos fenntartása érdekében, biztonságos, átgondolt gazdálkodás
folytattunk. Figyelembe véve a kialakult koronavírus járványügyi helyzetet, csak a
legszükségesebb beruházások, felújítások valósultak meg, nem kerültek kiutalásra teljes mértékben a tervezett támogatások. Nem valósult meg a tervezett rendezvények
jelentős része, mely szintén megtakarítást jelentett mind a személyi és járulékjellegű
kiadások, mind pedig a dologi kiadások tekintetében. Többletkiadást jelentett viszont a
járványelleni védekezés miatt szükségessé vált tesztek, védőeszközök, fertőtlenítő szerek, stb. vásárlása, egyéb szolgáltatások igénybevétele. A járvány jelentős hatással volt
a bevételekre is. A beszedett gépjárműadó helyben maradó 40%-a 2020. január 1-jétől
a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. Egyes szoláltatások
a járványügyi központi intézkedések miatt hónapokig szüneteltek, illetve csak korlátozott mértékben voltak végezhetőek.
Költségvetés és pénzügyi tárgyú döntések előkészítése
2020. évben is a legfontosabb, és legnagyobb döntés-előkészítő munka a költségvetési
javaslat elkészítése volt. A tervezési munka fázisai:
 az intézmények tervezési adatainak, számításainak felülvizsgálata az ágazati
jogszabályok figyelembevételével,
 bevételek kimunkálása,
 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal előirányzatainak kidolgozása, a szakmai
osztályok által kidolgozott tervszámok felülvizsgálata,
 indoklás, rendelettervezet, határozatok kidolgozása,
 egyeztetés szakmai osztályokkal, tisztségviselőkkel, intézmények vezetőivel,
Városi Érdekegyeztető Fórummal.
A Képviselő-testület 2020 februárjában fogadta el az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelettel, mely az év során három alka-
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lommal (júniusban, szeptemberben és decemberben), illetve 2021. évben egy alkalommal (februárban) módosult.
A költségvetés módosítására vonatkozó javaslat előkészítése igen időigényes feladat.
Intézményi adatszolgáltatások feldolgozása, többletigények felülvizsgálata, átvezetések a kiemelt előirányzatok között, testületi döntések számbavétele, egyeztetések az
érintett osztályokkal, vagy más érintett szervezetekkel, személyekkel, tisztségviselőkkel. Mindezek után készíthető a számszaki táblázat, majd a szöveges indokolás.
Az év során az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása érdekében hozott döntések, a költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó költségvetést érintő
egyéb javaslatok mellett több alkalommal készítettünk javaslatot pénzügyi tárgyú döntésekre vonatkozóan.
A költségvetési rendelettel egyidejűleg elkészítésre került Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó javaslat.
A költségvetés hatályba lépéséig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet szerint
gazdálkodott az Önkormányzat, mely rendeletet 2019 decemberében készítettünk el.
2020 áprilisában tájékoztattuk a Képviselő-testületet az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet végrehajtásáról.
Pénzügyi ellenőrző tevékenység, szakmai felügyelet
Fontos feladat volt az intézményi gazdálkodás ellenőrzése. Az ellenőrzés területei:
 a költségvetési javaslatok felülvizsgálata,
 2019. évi maradvány elszámolása,
 az intézményektől beérkező pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések áttekintése, a költségvetés teljesítésének figyelemmel kísérése,
 a saját hatáskörű előirányzat módosítások, átcsoportosítások ellenőrzése,
 állami támogatás igénylésének, módosításának, elszámolásának ellenőrzése,
 finanszírozás előtt az intézmény számlaegyenlegének ellenőrzése.
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A költségvetési szervek pénzellátása, betétlekötés
Az önkormányzat költségvetési rendeletének egyik tájékoztató táblája az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási ütemterv, és ezzel összhangban az intézmények
finanszírozási terve, mely az éves pénzellátás alapja. Az intézmények a havonta esedékes összegeket heti finanszírozási tervben aktualizálják.
A heti finanszírozási napokon intézkedtünk – az intézményi számlaegyenleg figyelembevételével – a számlavezető bank felé az önkormányzati támogatás, illetve készpénzfelvétel engedélyezéséről. A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ esetében – a zavartalan működés biztosítása érdekében – heti két alkalommal történik a finanszírozás.
Könyvvezetési feladatok, beszámoló készítés
Az osztály feladata Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdasági eseményeinek folyamatos, naprakész könyvelése. Ez magában foglalja többek között az alábbi feladatokat:
1. banki kivonatok, házipénztár könyvelését,
2. szerződések, bejövő számlák rögzítését,
3. a házipénztári kifizetések, nem rendszeresen jelentkező juttatások számfejtését,
4. a költségvetés eredeti előirányzatainak, azok módosításainak könyvelését,
5. kimenő számlák kiállítását, követelések beszedését, egyenlegközlők kiküldését,
6. a tárgyi eszközök aktiválását, valamint a negyedévente elszámolásra kerülő értékcsökkenés könyvelését,
7. az egyéb állományváltozások, valamint belső átvezetések könyvelési tételeinek
rögzítését,
8. kötelezettségvállalást megelőző fedezetvizsgálatot, fedezethiány esetén javaslatot az átcsoportosításra.
A napi munkavégzés során a számviteli munkatársak folyamatosan nyomon követték a
különböző részletező kódon kimutatott előirányzat maradványok alakulását és a kötelezettségvállalások teljesülését.
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A gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelő időközönként adatot szolgáltattunk a Magyar Államkincstár felé (elemi költségvetést, időközi költségvetési jelentést, mérlegjelentést, éves beszámolót készítettük).
Vagyonnyilvántartás, vagyonhasznosítás
Az osztály feladata az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok – telkek, épületek,
lakások, nem lakáscélú helyiségek, közterületek –, ingóságok nyilvántartása, hasznosításra vonatkozó döntések előkészítése és a hasznosítás végrehajtása. Az ingatlanvagyon kataszter vezetése folyamatos és felülvizsgálata határidőben megtörtént, melyről
a Magyar Államkincstárt is tájékoztattuk.
2020. évben a belső szabályzatunkkal összhangban a képviselő-testületi tagok részére
használatba adott tárgyi eszközök, valamint az immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, kis értékű tárgyi eszközök (kivéve a koncesszióba, vagyonkezelésbe, használatba adott eszközöket) leltározására került sor.
2020. december 31-én Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában 17 szolgálati
lakás, 13 szociális bérlakás volt. A szolgálati lakások működtetési feladatait 2015. július 1-jétől a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ látja el.
Adó és Végrehajtási Csoport
Az Adó és Végrehajtási Csoport tevékenységét az osztályvezető-helyettessel együtt
összesen 8 fő látta el (1 fő azonban 2020. január 02-től 2020. október 11-ig terjedő
időszakban tartósan keresőképtelen állományban volt).
A csoport legfontosabb feladatai az alábbiak:
-

ellátja a hatáskörébe utalt elsőfokú adóhatósági, adóigazgatási feladatokat,

-

illetékességi területén ellenőrzést végez a helyi adók vonatkozásában,

-

ellenőrzi a helyi adók bevallását, befizetését,

-

kiadja az adóigazolásokat, az adó- és értékbizonyítványokat és az önkormányzati intézményeket érintő pénzügyi teljesítést megelőző lejárt határidejű tartozásról és adókötelezettségről szóló igazolásokat,
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behajtja az adótartozásokat, az adókat, az adók módjára behajtandó köztartozásokat, az önkormányzat egyéb kintlévőségeit.

Az adózás területén 2016-ban helyi iparűzési adó vonatkozásában jelentős adómérséklés történt, az adókulcs 1,5%-ra csökkent. A csökkentés 25%-os adópreferencia évente
mintegy 1,3-1,5 milliárd forint „kedvezményt” jelent a vállalkozások számára a korábbi 2%-os általános adómértékhez képest. 2020-ban adómérték változás, adókedvezmény szűkítése, megszüntetése egyetlen adónemben sem történt, így településünkön –
a hasonló nagyságú városokhoz viszonyítva – továbbra is változatlanul ezen alacsony
adómérték van hatályban.
2020-ban a veszélyhelyzet miatt ugyanakkor számos törvényi változás történt, mely
jelentős hatást gyakorolt az önkormányzat bevételeire is:
 A gépjárműadó korábbi 60% - 40%-os központi költségvetés és önkormányzat
közötti forrás megosztása évközben visszamenőleges hatállyal megváltozott és
ennek eredményeként 2020. évtől ezen a jogcímen beszedett bevétel kizárólag a
központi költségvetést illeti meg. Ezzel a 2020. évre tervezett 53 millió Ft bevétel kiesett.
 A gépjárműadó beszedése és nyilvántartása törvényváltozás miatt 2021. január
1-jével átkerült a NAV hatáskörébe. Az önkormányzatnak csak a fenti időpontot megelőző adóztatási feladatok lezárására maradt meg a hatásköre.
 2020. március 24. és 2020. július 3. között az 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet
alapján szünetelt az adóvégrehajtás és új eljárások indítását is korlátozta a szabályozás.
 Az idegenforgalmi adó felszámítására, beszedésére és befizetésére 2020. április
26-ától moratórium lépett hatályba.
 A 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban esedékes helyi
iparűzési adó bevallások és befizetések határidejét – ideértve a 2019. évi bevallást is – 2020. szeptember 30-áig halasztotta a Kormány.
 A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítési (feltöltési) kötelezettség 2020. július
15-ével megszűnt. Ezzel a 415 millió forintra tervezett feltöltés 97 %-a kiesett.
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 Az építményadó részeként működő reklámadó 2020. július 15-ével kivezetésre
került a helyi adókról szóló törvényből.
 Az ideiglenes helyi iparűzési adó is megszűnt 2020. december 31-ével.
2018. január 1-jével a vállalkozói körben kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartási rendszer, melynek adóhatósági bevezetésére lépésről lépésre haladva folyamatosan
került sor. Mindennapossá vált az ügyfélkapu, hivatali és cégkapu használata. 2018.
március végén az adóhatóság – az iktatási rendszer januári átállását követően – új központi számítógépes adó nyilvántartási rendszerre (ASP) állt át, mely továbbra is jelentős adminisztrációs többletterhet eredményez a dolgozók számára. Az átállást követően 2020-ban és jelenleg is folyamatosan zajlik a rendszer fejlesztése és a felmerülő
hibák javítása.
A kapcsolattartási szabályok megváltozása miatt a honlap adózást érintő információbázisának frissítése kiemelt feladattá vált, miután a veszélyhelyzetre tekintettel megváltozott bevallási határidőkről, adminisztrációs és előlegszámítási szabályokról folyamatosan tájékoztatni kellett a vállalkozókat.
A törvényi változások az adminisztráció területén is jelentős változásokat okoztak:
 2020. január 1-jétől a NAV adatszolgáltatása a székhely szerinti átjelentést követően kibővült a telephelyekre vonatkozóan is.
 2020. január 1-jétől lehetőség nyílt az adóalanyoknak, hogy iparűzési adóügyben az eljárni jogosult képviselőjüket is a NAV-on keresztül jelentsék be.
 Törvényi kötelezés miatt a NAV által alkalmazott kitöltő program 2020. január
1-jétől már jelzi az oda beérkezett hibás, ellentmondást tartalmazó HIPA bevallást, azzal, hogy az nem terjed ki maradéktalanul az előlegek számítására.
 Ugyanakkor a HIPA bevallások E-Önkormányzaton keresztüli elektronikus benyújtásának lehetősége – 3 évnyi fejlesztést követően – 2020. december 31-ével
véglegesen megszűnt.
A bejelentkezések, változás-bejelentések egyablakossá tétele (a NAV átjelentések feldolgozása és megtöbbszöröződő darabszáma és az önkormányzati adóhatóság számára
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nem releváns adattömege) olyan adminisztrációs többletterhet jelentett, ami más adóhatósági munkától (ellenőrzés) vonta el az időt. A törvényi változásokból eredő adózói adminisztráció csökkentését a központi programrendszer a mai napig nem tudja
hibátlanul, illetve rugalmas, feldolgozóbarát módon kezelni, ezáltal a vállalkozók esetében számos feldolgozási és nyilvántartási problémát kellett egyedi módon megoldani, hibajavításokat kezdeményezni és végezni, továbbá párhuzamosan – papír alapon
és digitálisan – egyaránt szükséges volt a nyilvántartásokat, beadott dokumentumokat,
bevallásokat vezetni, tárolni és kezelni az adatvesztés elkerülése és az áttekinthetőség
érdekében.
Az E-Önkormányzat Portál jelenleg – a HIPA bevallás benyújtás kivételével – minden
adózást érintő ügyben lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. A portál használata mindennapossá vált, ezen a felületen indított ügyek száma megtöbbszöröződött,
a sikeres lekérdezések száma 2020-ban 5726 db volt.
Helyi iparűzési adó vonatkozásában – a törvényben előírt szabályozásnak megfelelően
– 2020-ban még két lehetőség volt a HIPA nyomtatvány elektronikus beküldésére. A
NAV csatornán keresztül beérkezett HIPA bevallások száma a bevallási darabszám
70-75%-a, a fennmaradó az E-Önkormányzat Portálon keresztül érkezett, ugyanakkor
hibaaránya – elsősorban az előleget érintően – még mindig nagyobb volt, mint az EÖnkormányzat rendszeren beküldött bevallásoké. Ezek javítása, az elektronikus értesítések megküldése szintén számos többletfeladatot jelentett. 2021. január 1-jétől már
csak és kizárólag a NAV rendszerén keresztül lehet HIPA bevallást – visszamenőleg is
– benyújtani, így az E-Önkormányzati Portál egyik legtöbbet használt ezen online fejlesztése megszűnt. A portál szolgáltatása 2020. március közepén kibővült az internetes
(bankkártyás) ún. EFER fizetéssel is, mely a veszélyhelyzetben számos előnyt biztosított a természetes személyek és vállalkozók adókötelezettségének kényelmes és díjmentes rendezésére, részben kiváltva ezzel a csekkes és helybeni bankkártyás fizetési
lehetőségeket. Sajnos a gépjárműadó hatáskörének megváltozásával ez a szolgáltatás is
elveszítette jelentőségét.
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Adóügyi statisztikák
Az összes adóbevétel terén az eredeti tervezetthez képest összességében – pénzforgalmi szemléletben – 7,28%-kal kevesebb bevétel realizálódott, a gépjárműadó helyben
maradó 40%-a elvonásának, a feltöltési kötelezettség július 15-ei eltörlésének és az
idegenforgalmi adó április 26-tól történő mentesítésének köszönhetően. Az építményadó esetében a tervezettnek megfelelően, az IFA, a HIPA és a szankciós bevételek terén a tervezett alatt alakultak a bevételi számok. Ugyanakkor a módosított előirányzathoz képest a pénzforgalmi teljesítés 101,36%-os mértékű. Más adóból, díjból bevétel
lényegében nem származott, az adók módjára történő végrehajtás az elővezetési költségekre szűkült, saját bevételeink ezen a területen is megszűntek.
A kivetéses adónemek mértékváltozása hiányában az adókivetést érintő ügyiratforgalom lényegesen nem változott. A bejelentkezés, változás-bejelentés egy ablakos rendszerének fokozatos törvényi bevezetésével ugyanakkor az adminisztrációs terhek tovább megnövekedtek, a NAV átjelentéssel kapcsolatos ügyiratforgalom dinamikusan
bővült. A pandémián túl a feldolgozást nehezítette az e területért felelős munkatárs
2019. év végétől 2020. év októberéig tartó folyamatos betegállománya. 2020. évben
utolsó alkalommal került sor a két adó- adóelőleg-befizetési időszakra korlátozódó
(7000, illetve 6000 db) csekknyomtatásra, illetve annak postai úton való megküldésére. Jogszabályból eredően számlaegyenlegeket elektronikus úton szeptemberben az
elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, illetve az azt választó folyamatosan működő
adóalanyoknak (magánszemélyeknek) küldtünk.
Tájékoztatási kötelezettségek az osztály másik csoportja felé negyedévente, a MÁK
felé eltérő gyakorisággal, jogszabályban meghatározott időközönként merültek fel.
Pénzügyi teljesítést (kifizetést) megelőző lejárt esedékességű tartozásokról, fennálló
adókötelezettségről, illetve székhely, telephely hiányáról kérésre a képviselő-testületi
határozat alapján 53 esetben adtunk ki (belső) igazolást az önkormányzati társaságoknak és intézményeknek. Hatósági jogkörben kiadott
-

nemleges adóigazolások száma:
 2015. év 105 db
 2016. év 132 db
 2017. év 171 db
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 2018. év 170 db
 2019. év 148 db
 2020. év 149 db
-

adó és értékbizonyítványok száma:
 2015. év 213 db
 2016. év 327 db
 2017. év 345 db
 2018. év 340 db
 2019. év 314 db
 2020. év 280 db

2020-ban is rendelkezésre állt az adóbefizetések teljesítésére az OTP terminálon történő hivatali bankkártyás fizetési lehetőség. Ezt a készpénzkímélő fizetési módot főként
– márciusban és szeptemberben – a magánszemélyek gépjárműadó kötelezettség teljesítése kapcsán vették igénybe. A helyben teljesített kártyás befizetések (vásárlások)
összege:





2017. év 2.940.607 Ft
2018. év 3.728.241 Ft
2019. év 5.674.592 Ft
2020. év 4.142.677 Ft

Az elmúlt évek dinamikus növekedéséhez képest a 2020. évi 27 %-os csökkenés elsősorban a veszélyhelyzetből adódó ügyfélfogadási korlátozásoknak köszönhető, melyet
kiegészített a 2020 márciusától induló internetes bankkártyás fizetési szolgáltatás
(EFER). Az új pénzügyi szolgáltatás E-Önkormányzat Portálon keresztül érhető el,
melynek összege és tételszáma:
 2020. év 1.231.043 Ft; 106 db.
Adóvégrehajtás
A 2020-as évben az adóhatósági végrehajtási cselekmények száma kevesebb volt az
előző évekhez képest. Az adminisztráció növekedése mellett visszafogottan alkalmaztuk a végrehajtási eszközöket, figyelemmel az év során alkalmazott gazdaságot és a
lakosságot érintő korlátozó intézkedésekre, különös tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, il-
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letve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, 2020.
március 24-től 2020. július 3-ig tartó végrehajtási moratóriumra. A fentiek alapján az
adott intervallumban minden végrehajtás szünetelt – beleértve a NAV számára átadott
végrehajtásra megkeresések is –, újak indítására ezen idő alatt nem került sor. A különleges szabályok alapján a folyamatban lévő ügyek esetében egy letiltásra került sor,
így annak a visszafizetéséről kellett rendelkezni.
A göngyölített, lejárt esedékességű, de el nem évült hátralékállomány ugyanakkor – az
adók módjára behajtandó köztartozások nélkül – a 2020. évben jelentősen, 161 785 E
Ft-tal csökkent. A csökkenés több tételből tevődik. Az egyik egy építményadó kötelezettség, mely egy alapítvány utólag benyújtott feltételes adómentességi nyilatkozatból
eredő csökkenés, több tétel késedelmesen teljesített feltöltési kötelezettségekből származik, melyek 2020. első felében kerültek rendezésre, továbbá a végrehajtási jog elévülése miatt számos behajthatatlan tétel került kivezetésre.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lejárt esedékességű hátralék az idő- 258 930 302 465 329 330 301 371 281 088 286 323 380 418 218 633
szak végén (E Ft)

Az adóvégrehajtási tevékenység számos eleme közül a legjelentősebb továbbra is a
hatósági átutalások (inkasszók) száma és összege:

Hatósági
átutalás (db)
Hatósági
átutalás

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 187

1 665

1 394

1 424

1 165

1 637

1014

408

348 265 250 776 169 819 142 035 122 366 98 129

85 069

38 934

59 769

40 178

16 376

(E Ft)
Teljesülés
(E Ft)

52 346

42 899

38 760

45 232

27 749
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2020-ban az inkasszók darabszáma, benyújtott összege jelentősen csökkent, és ezzel
párhuzamosan a beszedett adó is kevesebb lett. Az eredményességet tekintve már kedvezőbb a mutató, miután a hatékonyság – a beszedett adó összege a benyújtott inkaszszók aránya – 47,23%-ról 42,06 %-ra mérséklődött.
A gépjárműadó tartozások csökkentése érdekében az év második felében – a hatékonysága miatt – a gépjármű 1 évi adótartozása miatti forgalomból történő kivonás
kezdeményezéséről szóló értesítés kiküldését alkalmaztuk több mint 3-szor annyi gépjármű esetében, mint 2019-ben. Ezen igazgatás rendészeti eljárás – mint tágabb értelemben vett végrehajtási cselekmény – igen kimagasló, 91%-ot meghaladó eredményességgel zárult.
Összességében elmondható, hogy 2020-ban szinte minden végrehajtási cselekmény
(inkasszók, letiltások, NAV átadások, zálogjog bejegyzések, követelésfoglalás) kevesebb volt, és a végrehajtás alá vont adózók száma és összege is csökkent. Végrehajtási
kifogás 2020-ban sem érkezett.

Felszámolási ügyek
2020-ban 6 darab olyan új felszámolási eljárás indult, ahol hitelezői igénnyel éltünk,
ebből 3 esetben vagyon és iratanyag hiányában egyszerűsített felszámolással várható a
napokban a lezárás. A bejelentett hitelezői igények összege: 22.508.374 Ft.

Elévülés
Főszabály szerint az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási
cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Végrehajtáshoz
való jog elévülése miatt 2020 évben és 2021. év elején, a zárást megelőzően
64.242.252 Ft elévült tőke és pótléktartozás kivezetésére került sor, melyek 99,06%-a
(63.639.760 Ft) a felszámolással már több, mint 4 és fél éve megszűnt és törölt, továbbá kényszertörlési eljárás során megszűnt, cégnyilvántartásból törölt társaságokat terhelte.
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A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés
összegét – ideértve a tételes elszámolású fizetési kötelezettséget is – hivatalból vagy
kérelemre az általa nyilvántartott, az adózót, a tartozás megfizetésére kötelezett személyt terhelő más tartozásra számolja el, vagy tartozás hiányában azt hivatalból törli.
Elévülés miatt – tartozás hiányában – 2.826.117 Ft túlfizetését törölte az adóhatóság.

Méltányossági, előlegmérséklési ügyek
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.)
Korm. rendelet szerint 2020. április 22-től 2020. július 18-ig – az általános szabályokon túl – különleges és egyszerűsített fizetési könnyítési és adómérséklési szabályok
voltak hatályban, mely könnyített szabályokat minden adónemre, így a helyi adókra is
alkalmazni kellett. A nem természetes személyeket érintő eljárások illetékkötelezettsége 2020. december 31-ével végleg megszűnt.
2020. évben ugyanakkor mindössze 4 kérelem érkezett, mely kérelmek egyike sem a
fenti intervallumban került előterjesztésre. A kérelmekből 2 irányult részletfizetésre, 1
halasztásra, továbbá 1 kérelem késedelmi pótlék elengedésére. A hatóság mind a 4
kérelmet helyben hagyta, az átütemezett tartozások rendezése maradéktalanul megtörtént. 2020. évben késedelmi pótlék jogcímen 260.847 Ft követelés elengedésére került
sor.
Az adózó az adóelőleg esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az általa
bevallott adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak
(év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az
előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Előlegmérséklés jogcímén –
a pandémia ellenére – mindössze 17 kérelem érkezett az előző évi 16-hoz képest. A
2020. adóévre előírt előlegekből kérelemre összesen 23.248.038 Ft törlésére került sor,
elsősorban a társaságok telephely megszűnésére tekintettel. 2 esetben a hatóság elkésettség címén elutasította az előterjesztéseket.
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Egyéb végrehajtási tevékenység
2020. évben az első lakáshoz jutok tartozása és térítési díj ügyében 15 új fizetési meghagyásos eljárás indult, jelenleg 253 eljárás van folyamatban (2019-ben 150 végrehajtási eljárás volt az önálló bírósági végrehajtónál folyamatban.) A behajtott, beszedett,
nem adóhatósági végrehajtási ügyben befizetett bevételek megközelítették a 2.121 E
Ft-ot (2019-ben 6.635 E Ft került beszedésre). A csökkenés egyrészt betudható a járványügyi vészhelyzetből fakadó már korábban említett végrehajtási moratóriumnak,
továbbá annak, hogy a 2019. évi teljesítésben szerepelt egy 2.000 E Ft-ot meghaladó
egyszeri tétel. Az első lakáshoz jutók kölcsönének törlesztéséből a pandémia elhúzódása miatt biztosított halasztás miatt, valamint figyelemmel arra, hogy a könnyen értékesíthető ingatlan végrehajtási eljárások már lezárultak, jelentős megtérülés (bevétel)
nem várható. Az étkezési térítési díjhátralékok átlagosan alacsonyabb összegűek, ingatlanfedezet nem szerepel mögötte, így behajtásuk számos esetben bizonytalan, fajlagos költségük a tőketartozás arányában igen jelentős, sokszor meghaladják magát a
tartozás összegét is.
Az Adó és Végrehajtási Csoport munkájával kapcsolatos statisztikai adatok az 5. sz.
mellékletben találhatóak.
Fejlesztési, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Csoport
A Fejlesztési, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Csoport létszáma 2020. évben összesen 10 fő volt, melyből 2 fő városfejlesztési, 2 fő városüzemeltetési munkatárs, 4 fő közterület-felügyelő, 1 fő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokért
felelős gazdasági munkatárs, valamint 1 fő osztályvezető-helyettes.
2020. őszén 1 fő közterület-felügyelő munkavállaló kérte munkaviszonyának megszüntetését, valamint az 1 fő hosszabb ideje táppénzen lévő városüzemeltetési munkatárs nem a csoporthoz került vissza, de feladatai többségét magával vitte. A közterületfelügyeletnél a létszám csökkenés nem okozott gondot, problémát, a feladatok újraosztásra kerültek.
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Közterület-felügyelet
A közterület-felügyelők napi járőrözésük során végzik a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött
tevékenység szabályszerűségének ellenőrzését, a közterület rendjére és tisztaságára
vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek megakadályozását, tetten érés esetén
szankcionálását. Közreműködnek a közterület, az épített és a természeti környezet, a
közbiztonság és a közrend védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, rendszeresen ellenőrzik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtását, közreműködnek az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, ellenőrzik a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatát. 2020. évben is a
közterület-felügyelet a Polgármesteri Hivatalban lévő megfigyelő központban végezte
a közterületi és az intézményi kamerák megfigyelését elsősorban hétvégenként, péntek
és szombat éjszaka.
Az elmúlt évben – az előző évekhez hasonlóan – a közterület-felügyelő munkatársak is
részt vettek szeptember hónapban az iskolai gyalogos átkelőhelyek biztosításakor.
2020. évben önkormányzati rendeletünk alapján 4 db üzemképtelen gépjármű
elszállítására került sor.
Városfejlesztés
A 2020 márciusában kezdődő járványügyi veszélyhelyzet negatív gazdasági hatásai
nagyban átalakították az önkormányzat 2020. évi fejlesztési elképzeléseit.
Az elmúlt évben kevés tervezési szerződést kötöttünk, melynek magyarázata, hogy
még vannak előző években készíttetett, de nem kivitelezett terveink.

2020. évben az alábbi kivitelezéseket hajtottuk végre:
A Munkácsy Mihály út 42-48. számú épület mögötti játszótéren öntött gumiburkolattal
ellátott, kétállásos hinták beépítése valósult meg, valamint a homokozó fölé napvitorlát
telepítettünk.
A Király közben szintén napvitorla került felszerelésre a homokozó fölé.
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A Bethlen Gábor úti játszótérre 3 db kültéri fitnesz eszközt telepítettünk, gumi
burkolattal ellátott felületre.
A Szivárvány Óvoda keleti oldalán lévő aszfaltozott felületű járda felfagyott,
repedezett volt a felülete és botlásveszélyes. A rekonstrukció során megújult a járda
felülete, mely térkő burkolatos kialakítást kapott. A járda felújításával együtt járt a
kapcsolódó, korábbi tipegőlapos, három bekötőjárda felújítása is, mely szintén térkő
burkolatot kapott.
Megvalósult az „okos zebra” kiépítése a Szent István, valamint az Örösi utakon,
biztonságosabbá

téve

ezáltal

a

gyalogos

közlekedést

a

két

forgalmas

gyalogátkelőhelyen.
Megtörtént tavasszal a Református Óvoda villamos hálózatának teljes felújítása.
Megújult a Széchenyi és a Hunyadi általános iskolák külső homlokzata, mely
hőszigetelést kapott, megvalósult mindkét helyszínen a tető hő- és vízszigetelése, a
Hunyadi iskola tetejére napelem került felhelyezésre, valamint mozgássérült WC
került kialakításra.
Nyár folyamán elbontásra került a Sajó úti csatornán a gyalogos áteresz.
2020. évben is sor került a karácsonyi díszvilágítás megújítására, melynek keretében a
megújult a Városközponti tér karácsonyfáján a fényfüggöny, új díszgömbök kerültek
beszerzésre a fákra, valamint a díszvilágítás pótlás beszerzésére került sor.
Az elmúlt évben 23 db társasház, illetve lakásszövetkezet vett részt az önkormányzat
által kiírt energetikai és gépészeti felújításokat támogató pályázaton. A társasházak,
illetve lakásszövetkezetek energetikai korszerűsítéseket (bejárati ajtók cseréjét, valamint a közös használatú helyiségekben nyílászárók cseréjét), és gépészeti beruházásokat (ivóvíz, csapadékvíz és szennyvízvezeték rekonstrukciót, szellőző rendszerek tisztítását, lépcsőházi világítások korszerűsítését, villamos hálózat-, lift felújítást és fűtéskorszerűsítést) hajtottak végre. Ez összesen 1293 db lakást érintett és 13.442 E Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk. 2020 évben az energiaracionalizálási és gépészeti, illetve egyéb feladatok támogatása előirányzat terhére a testület 10 rendkívüli igény
támogatásáról döntött 3.684 E Ft összegben, mely 421 lakást érintett. A Csoport bonyolította a támogatási megállapodások megkötését a társasházakkal, évközben a levelezést, részvételt a műszaki átadáson és az elszámolások pénzügyi ellenőrzését.
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Gazdasági társaságainkkal kapcsolatos feladatok
A gazdasági munkatárs feladatát képezi az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságokkal kapcsolatos előterjesztések elkészítése, a tulajdonosi döntések
előkészítése, illetve elkészítése, a levelezés bonyolítása a cégekkel, valamint a
közhasznú

feladatok

ellátására

vonatkozó

pénzügyi

támogatást

tartalmazó

megállapodások elkészítése. Munkakörébe tartozik továbbá a kapcsolattartás az ÉRV.
Zrt.-vel, a víziközművekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok, mint pl.
szerződések kötése, megrendelések, adatszolgáltatások elkészítése, előterjesztések
készítése, fejlesztések nyomon követése.
Városüzemeltetés
A már említett járványügyi veszélyhelyzet miatt a meleg aszfaltozás és a térburkolat
süllyedések helyreállítása is később, csak július hónapban indult a városban, a kora
tavaszi kezdés helyett.
Ősszel került sor a keresztirányú és kézzel festett útburkolati jelek megújító festésére,
a város zöldterületei egész évben gondozottak voltak.
A „Zöldülő Tiszaújváros” program végrehajtására 68 db többször iskolázott sorfa,
valamint 32 db örökzöld ültetésére kötöttünk szerződést a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft.-vel.
A Városi Köztemetőben meghibásodott trafó helyett új került beszerzésre.
A téli hónapokban problémamentesen zajlott a hótolás és síkosságmentesítés, ezeket a
közterület-karbantartási, gondozási feladatokat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. végezte a hivatali munkatársak koordinálása mellett.
A Képviselő-testület 2020. július 1. napjától kezdődően hatályon kívül helyezte a 12
tonna súlykorlátozást Tiszaújváros belterületén, meghagyva a korábbi 5 tonna súlykorlátozással érintett útszakaszokat, ezért a közúti táblákat levetettük.

A közterület-felügyelők tevékenységéről szóló kimutatást a 6. sz. melléklet
tartalmazza.
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2. Jogi és Igazgatási Osztály
Az osztály működéséhez kapcsolódó szakmai feladatok az előző évben az aljegyző, az
osztályvezető-helyettes és egy fő csoportvezető irányítása mellett valósultak meg.
Az osztály működését 2020. február 29-ig az alábbi három funkcionális csoport, majd
március 1-től az építéshatóság B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalhoz történő átszervezését követően két csoport biztosította (2020. december 31-i állapot szerinti létszámmal – kivéve az Építéshatósági Csoportot):
-

Jogi, Igazgatási és Infokommunikációs csoport: Konczné dr. Ujj Éva osztályvezető-helyettes + 7 fő

-

Ügyviteli Csoport: Takács Erzsébet csoportvezető + 10 fő

-

Építéshatósági Csoport (2020. február 29-ig): 2 fő (közvetlenül az aljegyző vezetése mellett)

Jogi, Igazgatási és Infokommunikációs Csoport
Törvényességi feladatok
Az osztály egyik fő feladata a törvényességi munkában való részvétel. Ennek keretében gondoskodtunk a rendelettervezetek hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetéséről, valamint az osztályok által készített előterjesztések tartalmi és formai szempontból történő ellenőrzéséről. Az előterjesztések száma 2020. évben összesen 170 db
volt, amelyből 11 db szóbeli előterjesztés – jellemzően bizottsági üléseken.
A rendelettervezetek megfeleltetése a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.
14.) IRM rendeletnek (a továbbiakban: IRM rendelet) továbbra is nagyfokú alaposságot és odafigyelést igényel az osztály munkatársai részéről, tekintettel arra, hogy az
IRM rendelet rendkívül részletesen szabályozza a kötelezően alkalmazandó formulákat.
A rendelettervezetek előkészítése során az előterjesztést az érintett osztály kijelölt
munkatársa, a rendelettervezetet pedig – igény esetén – a Jogi és Igazgatási Osztály
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jogi munkatársa készítette el. A munkamódszernek köszönhetően az elkészített előterjesztés és a rendelettervezet kevesebb korrekciót igényelt. A Hivatal munkájának pozitív megítélése szempontjából fontos, hogy a jogszabályoknak és a szakmai szempontoknak egyaránt megfelelő rendelettervezetek készüljenek.
Az osztály az előző évben is közreműködött a rendelettervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásában, mely társadalmi egyeztetést az önkormányzat hivatalos honlapján
lévő fórumon keresztül, valamint a hirdetőtáblán való közzététel útján kell lefolytatni.
A honlapon lévő fórumon keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett rendelettervezetről. A hirdetőtáblán közzétett rendelettervezettel kapcsolatos véleményét, javaslatát bárki eljuttathatja írásban, postai úton
a polgármesteri hivatal részére. A véleményezésre legalább 5 munkanapot kell biztosítani. 2020-ban 12 rendelettervezet került közzétételre a fórumon, illetve kifüggesztésre
a hirdetőtáblán. Vélemény, észrevétel, javaslat egy alkalommal sem érkezett.

Jogi feladatok
E feladatkör ellátása során elvégeztük a kötelezettségvállalások, szerződések, megállapodások előzetes jogi kontrollját, bonyolultabb szerződések esetén azok megfogalmazását, szükség esetén a Mészáros Ügyvédi Irodával történő egyeztetést. Az osztályok
felkérésére értelmeztük a jogszabályokat, jogi tanácsot adtunk. Az elmúlt évben is
több száz szerződés, megállapodás ellenőrzésére, megfogalmazására került sor.
2020. évben három jogi végzettséggel rendelkező munkatárssal láttuk el ezeket a feladatokat, azonban a ránk háruló igen nagy mennyiségű munka ellenére is gyorsan és
hatékonyan végeztük munkánkat. Véleményem szerint a szakmai munka minőségének
megőrzése mellett sikerült eleget tenni ezen kötelezettségünknek.
A hivatal közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos ügyeinek előkészítését, lebonyolítását
és koordinálását az elmúlt év során az aljegyző és a közbeszerzési ismeretekkel rendelkező jogi munkatárs látta el a Mészáros Ügyvédi Iroda közbeszerzési tapasztalatokkal rendelkező ügyvédjének közreműködésével. A szakmai feladat részletes értékelésére a IV. fejezet 3. pontjában kerül sor.
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Birtokvédelmi eljárás
Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. Akit birtokától megfosztanak
vagy birtoklásában zavarnak, az a települési önkormányzat jegyzőjétől 1 éven belül
kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző
a bizonyítékok mérlegelését követően az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért
folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt
köteles. A jegyző a birtokvédelmi eljárásban kérelemre a hasznok, károk és költségek
kérdésében is jogosult határozni. 2020-ban 6 esetben kellett lefolytatni birtokvédelmi
eljárást.
A társasházak törvényességi felügyelete
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § értelmében a társasház
működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. Tiszaújváros közigazgatási területén a társházak törvényes
működési rendjének felügyeletét a Jogi, Igazgatási és Infokommunikációs Csoport
végzi. E feladatkörében kivizsgálja a beérkezett panaszokat, bekéri az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat), majd értesíti a panaszost, illetve a társasház törvényes képviselőjét a megtett intézkedésekről. Az eljárás hivatalból, vagy bejelentésre indul, melynek eredményeként,
ha a jegyző a működés jogszabályba ütközését állapítja meg, írásbeli felhívást bocsát
ki a törvényes működés helyreállítására. Ha a társasház a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az elmúlt évben e feladathoz kapcsolódóan a fent nevezett jogszabály 27/A. §-ába
ütközést nem találtunk. Egy 2018. évi eljárás lezárására került sor, mely esetben a közös képviselő együttműködési készsége, és jogsértés csekély mértéke miatt nem nyújtottunk be keresetet a bírósághoz.
Fentieken kívül több esetben érkezett olyan személyes megkeresés, amely jogi tanácsadásra irányult.
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Közzétételi kötelezettség
A Polgármesteri Hivatal weboldalán található közzétételi struktúra az új jogszabályi
előírásoknak megfelelően folyamatosan frissítésre került. A szabályzatban meghatározott adatok beküldése az osztályoktól a szabályzat rendelkezéseinek megfelelően megtörtént. Az adatok közzétételi egységenként összegyűjtésre, valamint rendszerezésre
kerültek. Az adatok hivatali honlapon történő közzététele, aktualizálása folyamatos.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, illetve e törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet előírja a pályázatot befogadó szerv adatszolgáltatási kötelezettségét a pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatok, illetve a pályázati eljáráson kívül beküldött egyedi támogatási igények vonatkozásában.
A 2020. évben befogadott és elbírált pályázatok (egyesületek, civil szervezetek támogatása; lakásszövetkezetek és társasházak részére lakóépületek energiatakarékosságot
célzó beruházásainak támogatása) esetében került sor adatok feltöltésére a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapra.

Informatikai feladatok
Az elmúlt évben az informatika területén az alábbi jelentősebb beruházások történtek:
A 2019-2020. években kivitelezett közterületi kamerarendszerhez kapcsolódóan megtörtént a régi Bosch kamerák beintegrálása az új Milestone rendszerbe (15 db licensz
vásárlása és telepítése).
Három helyszínen (Erőmű Klubház, Kemping, Városi Könyvtár) a régi, meghibásodott
kamerák helyett új kamerák beüzemelésére került sor.
A felvételek rögzítéséhez és tárolásához új célhardver beszerzése és beüzemelése is
megvalósult.
A Hivatal épületének megfigyelését ellátó kamerarendszer szintén felújításra került. A
felújítás keretén belül 2 db hibás kamera cseréje történt meg, valamint a kamerafelvételek tárolási kapacitását kellett megnövelni.
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Az önkormányzat közösségi webkamerát szerzett be és telepített a Hivatal épületére.
Az elmúlt évben a magasabb informatikai biztonsági szint elérése érdekében megvalósult a szerverpark mentését ellátó infrastruktúra átköltöztetése a Kazinczy Közösségi
Ház szerverszobájába.
Nagyobb volumenű informatikai eszközbeszerzés keretén belül monitorok, nyomtatók,
számítógépek, laptopok és egyéb eszközök megvásárlására került sor a Hivatal számára.
Az ALCATEL IP telefonközpont mobil hívásait bonyolító 2G GSM modemek lecserélésre kerültek modernebb 4G modemekre.
Anyakönyv
A beszámoló időszakában összesen 186 anyakönyvi esemény történt. Születés anyakönyvezésére ebben az évben nem került sor. Házasságkötés 110 esetben, halál ténye
76 esetben lett anyakönyvezve. A házasságkötések kulturált, méltó körülmények között biztosítottak a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében.
Az anyakönyvi ügyintézés során foglalkozni kell azokkal az esetekkel, amikor az itt
kezelt születési vagy házassági anyakönyvben át kell vezetni a házasság felbontását
vagy halálesetet, esetleg névváltozást stb. A névváltoztatási, névmódosítási kérelmek
száma 50 volt.
Hagyatéki ügyintézés
A hagyatéki ügyekkel kapcsolatos iktatott ügyiratok száma 328 volt 2020. évben.
Hagyatéki ügyintézés során az elhunyt állandó lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban folytatják le a hagyatéki leltár felvételére irányuló eljárást.
Az elkészített hagyatéki leltárokat az adó- és értékbizonyítvánnyal felszerelve a területileg illetékes közjegyzőhöz továbbítottuk.
Amennyiben az elhunyt nem tiszaújvárosi lakos volt, de a hagyatéki vagyonról nyilatkozni tudó hozzátartozó állandó tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik, úgy a társhatóságok belföldi jogsegély keretében keresik meg Hivatalunkat a hozzátartozó meghallgatása céljából, a jogszabálynak megfelelően elektronikus formában, mely megkeresésnek minden esetben eleget tettünk.
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Központi Címregiszter (KCR)
2015. január 1. napján kezdte meg működését a központi címregiszter (továbbiakban:
KCR), mely a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására szolgál.
Ez egy olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára.
A központi címregiszter vezetése, működése és az egységes címkezelés részletes eljárási szabályait a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.)
Korm. rendelet (KCR rendelet) tartalmazza. A nyilvántartás naprakész vezetése hivatali szinten 2020. március 1-jétől a Jogi és Igazgatási Osztályon belül a Jogi, Igazgatási
és Infokommunikációs Csoportba tartozó szervezési koordinációs munkatárs feladata
volt.
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 10.
által – az ingatlan-nyilvántartási adatokban történt változás kapcsán (telekmegosztás,
épületfeltüntetés) – megküldött KCR-es adatlap felülvizsgálata után, amennyiben
szükséges, a házszámról szóló határozatot meghoztuk, majd az elektronikus központi
rendszerben rögzítettük.
2020. évben az újonnan kialakított telkek, illetve megépített és használatba adott lakóépületek kapcsán, továbbá meglévő, de az ingatlan-nyilvántartásban helytelenül, vagy
címadat nélkül szereplő ingatlanok tekintetében is megtettük a szükséges intézkedéseket.
Ipari és kereskedelmi, valamint egyéb igazgatási feladatok
Az ipari és kereskedelmi igazgatás feladata alapvetően az üzletek működési engedélyének kiadása, módosítása, visszavonása, kereskedelmi tevékenységet végző kereskedők nyilvántartásba vétele, a működő üzletek törvényességi ellenőrzése, vásárok, piacok engedélyezése, a bevásárlóközpontok bejelentése, telepengedélyezési eljárások
lefolytatása, valamint a fizető vendéglátó tevékenységet végzők hatósági nyilvántartásba vétele, törlése, a vásárlók könyvének hitelesítése stb.
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A kereskedelmi és az ipari tevékenységek végzése, illetve a szálláshelyek üzemeltetése
során megkülönbözetünk bejelentés-köteles és engedély-köteles tevékenységeket, termékköröket. A bejelentéshez kötött tevékenység a szabályszerű bejelentést követően
megkezdhető, az eljáró hatóság feladata a nyilvántartásba vételre és a közreműködő
hatóságok utólagos tájékoztatására (már működő üzlet, szálláshely, telephely tekintetében), az ellenőrzésre, illetve – jogszabálysértés megállapítása esetén – a szankcionálásra korlátozódik. Az engedély-köteles kategóriába tartozó eljárás során a tevékenység csak az eljárás lefolytatását követően (szakhatósági állásfoglalások beszerzése,
helyszíni szemle megtartása után) kiadott engedély birtokában kezdhető meg.
A bejelentéshez kötött tevékenységet a jogszerű bejelentést követően, a kizárólag üzletben forgalmazható termékek forgalmazása esetében pedig a működési engedély
megadásával egyidejűleg nyilvántartásba vesszük.
Nyilvántartásunk szerint Tiszaújváros területén az elmúlt évben 43 új üzlet működésének bejelentésére, engedélyezésére került sor, 57 esetben történt változás bejelentés, és
31 üzlet működésének megszűnését jelentették be.
Ipari tevékenységgel kapcsolatos telepengedélyezési eljárások lefolytatására 1 esetben
került sor az elmúlt évben, 6 esetben pedig bejelentés-köteles ipari tevékenységgel
kapcsolatos igazolás kiadására.
A zenés-táncos rendezvények engedélyezése vonatkozásában 2020. évben 1 esetben –
Tiszaújváros Városnapok - Szent István Nap – kellett eljárni.
Alkalmi vásár megtartása vonatkozásában nem került sor eljárás lefolytatására.
Településünkön a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező kereskedelmi és
egyéb szálláshelyek száma 2 db. Az elmúlt évben 3 új szálláshelyet vettünk nyilvántartásba, módosításra 6 esetben került sor, és 14 db szálláshely üzemeltetésnek megszüntetését jelentették be.
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Ügyféltájékoztató
E feladatkört az elmúlt évben két munkatárs (egyik munkatárs fő feladatkörben, a másik pedig helyettesítőként) látta el. Az ügyféltájékoztató munkatársak az ügyfelek általános tájékoztatása mellett a hatósági bizonyítványok kiállításával, költségmentesség
igénybevételéhez szükséges igazolások, vagyoni igazolások kiállításával, talált tárgyak
nyilvántartásával, valamint a hirdetmények, helyi rendeletek kezelésével, elektronikus
közzétételével, a jubileumi emléklap és a Tiszaújváros kártya kiállításával kapcsolatos
feladatokat végeznek.
Az ügyfélszolgálattal összefüggő statisztikai adatok a 7. sz. mellékletben találhatóak.
Szervezési és koordinációs, valamint marketing feladatok
A feladatot egy munkatárs végezte, aki ellátta az osztály által szervezett rendezvények
szervezésével kapcsolatos feladatokat, melynek keretében folyamatosan együttműködött a Polgármesteri Hivatal más osztályaival és egyéb szervezetekkel az előkészítés
során, illetve közreműködött a rendezvények megvalósításának koordinálásában. Továbbá a munkájához tartozik a marketing tevékenységhez kapcsolódó feladatok elvégzése (közérdekű információk megjelentetése, a különféle napi-, hetilapokban, elektronikus felületeken az önkormányzatról szóló információk megjelentetése, kiadványok
megrendelése, számlák kezelése, nyilvántartások vezetése stb.).
Ügyviteli Csoport
A szervezeti egység tevékenységi körébe az alábbi főbb feladatok tartoznak:
Titkársági munkatársak által ellátott feladatok
A tisztségviselők munkáját segítő titkársági munkatársak látták el a polgármester és az
alpolgármesterek, valamint a jegyző és az aljegyző feladatellátásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Szervezték a tisztségviselők protokoll tevékenységét, részt
vettek a reprezentáció megszervezésében. Megszervezték és egyeztették a képviselői
fogadóórákat. Részt vettek a testületi és bizottsági ülések, valamint egyéb rendezvények, megbeszélések feltételeinek biztosításában, az ehhez kapcsolódó megrendelések
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előkészítésében. Közreműködtek a különféle anyagbeszerzésekben. Vezették a helyiséghasználati nyilvántartást.
A titkársági munkatársak munkájukat a tisztségviselőkhöz kapcsolódóan látják el. Elvárásaiknak mindenkor meg kell felelniük, illetve a rájuk bízott feladatokat pontosan
és határidőben végre kell hajtaniuk. Munkájuk során elvárás velük szemben az udvarias és segítőkész magatartás tanúsítása. Ezen követelmények szem előtt tartásával végezték tevékenységüket.
Iktató által ellátott feladatok
A hivatali iratok iktatását az iktató munkatársai látják el. Fő feladatuk az iratok érkeztetése, iktatása, továbbítása az ügyintézők számára, továbbá az iratok határidős kezelése, szerelése, csatolása, irattárazás, selejtezés, levéltári átadás, valamint a küldemények
postázása, meghatározott időközönként kimutatások, illetve statisztikát készítése az
osztályvezetők és a jegyző részére.
Az iratkezeléssel, iktatással kapcsolatos munkavégzés alapja – a vonatkozó jogszabályok mellett – az Iratkezelési Szabályzat. Az év elején határidőben eleget tettünk a
2019. II. félévi hatósági adatszolgáltatási kötelezettségünknek, melynek határideje
2020. január 31. volt. A statisztikai adatgyűjtés rendszerének változása miatt már nem
évente, hanem félévente kell a hatósági ügyekről statisztikai adatokat szolgáltatni,
amelynek teljesítése az előírt határidőben megtörtént.
2020. év szeptemberétől elkezdődött a szokásos éves selejtezés, a B.-A.-Z. Megyei
Levéltár a selejtezési engedélyt 2020. október 22-én kelt levelében adta meg.
Az iktatásban nagy változást jelent, hogy 2018. január 1-től bevezetésre került az ASP
Iratkezelő Szakrendszer. A program használatával kapcsolatban a kezdetektől felmerülnek kisebb-nagyobb problémák a hivatal munkatársai részéről, különösen az elektronikus ügyintézés során ellátandó feladatokat illetően.
2019. évben kezdődött meg a Magyar Posta részéről az elektronikus tértivevény bevezetésének tesztelése, végleges bevezetésére 2020. július 1-től került sor. A Polgármesteri Hivatalban az elektronikus tértivevény teljes körű használatának bevezetése megtörtént.
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Leíróban ellátott feladatok
A leíróban dolgozó munkatárs közreműködött a testületi anyagok összeállításában,
leírásában, sokszorosításában, rendszerezésében, „házon belüli” továbbításában. Gondoskodott a testületi és nemzetiségi önkormányzatok kivonatainak elkészítéséről, az
érintettek részére történő megküldéséről, az előterjesztések Önkormányzati Tájékoztató Rendszerbe történő feltöltéséről. Végezte a képviselő-testületi ülésekről készült
videófelvételek honlapra történő feltöltését. Közreműködött a hivatali dolgozók által
elkészített anyagok leírásában, sokszorosításában, postakész állapotban történő elkészítésében.
A fentieken túlmenően az Ügyviteli Csoporthoz tartoztak továbbá a gépjárművezető,
valamint a telefonközpontot kezelő tevékenységek is.

3. Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály
Az Osztály – élén osztályvezetővel – szervezetileg 2 csoportból áll. Az osztályon dolgozó köztisztviselők száma 10 fő.
 Intézményfelügyeleti és Sport Csoport: csoportvezető + 3 fő,
 Szociális Csoport: osztályvezető-helyettes + 4 fő
Intézményfelügyeleti és Sport Csoport
A csoport által ellátott területeken jelentkező feladatok az alábbiak szerint foglalhatók
össze:
Egészségügy
Az év során folyamatosan figyelemmel kísértük az egészségügyi alap-, és szakellátás
gyógyító-megelőző tevékenységét. A Rendelőintézettel való rendszeres egyeztetések
alapján gondoskodtunk a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet működéséhez kapcsolódó pénzügyi tárgyú döntések előkészítéséről. Javaslatot készítettünk a nem egészségbiztosítási alapból finanszírozott otthoni szakápolás további működésére, felülvizsgáltuk és aktualizáltuk az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes
közreműködői szerződéseket, valamint a köznevelési intézményekkel megkötött meg-

BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

42

állapodásokat. Az elmúlt évben sor került a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatójának minősítésére, valamint lefolytattuk a gazdasági igazgatói megbízására
vonatkozó pályázati eljárást. Az elmúlt év folyamán két alkalommal módosítottuk az
egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendeletet. Fentieken túl előkészítettük Tiszaújváros Egészségtervének végrehajtásáról szóló 2018-2019. évi cselekvési tervben foglaltak megvalósulásának értékelésére, és a következő időszak (2020-2021.) cselekvési tervére vonatkozó javaslatot.
Egész éves feladat volt az iskola-egészségügyi ellátás finanszírozásához kötődő
fenntartói feladatok koordinálása, melyhez kapcsolódóan elvégeztük az iskolaorvosi
ellátáshoz szükséges tanulói létszámok meghatározását. A finanszírozó felé
teljesítendő jelentési kötelezettségünknek minden esetben határidőben eleget tettünk.
A házi gyermekorvosokkal együttműködve folytattuk a HPV elleni védőoltásprogramot.
2020 októberében kezdetét vette a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonnyá történő
átalakulásával kapcsolatos fenntartói döntések előkészítése, valamint az év folyamán
figyelemmel kísértük a hatóságoknak a koronavírus járvány megelőzése érdekében
hozott döntéseinek Rendelőintézetben történő végrehajtását.
Humánszolgáltatás
A jogszabályi előírások figyelembevételével 2020. évben is felülvizsgáltuk és módosítottuk a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló helyi rendeletet, továbbá beszámolót készítettünk
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2019. évben végzett tevékenységéről. Előkészítettük a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ működéséhez kapcsolódó
pénzügyi tárgyú döntéseket, gondoskodtunk azok végrehajtásáról, továbbá előkészítettük a „Tiszaújváros babát vár" program folytatásával kapcsolatos fenntartói döntéseket. Az elmúlt évben sor került a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének minősítésére is.
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2020-ban is közreműködtünk az állami támogatás igényléséhez, módosításaihoz, és
elszámolásához

kapcsolódó

adatszolgáltatásban,

továbbá

gondoskodtunk

a

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működéséhez biztosított állami finanszírozás
igényléséhez szükséges fenntartói intézkedések előkészítéséről, az elszámolások határidőben történő teljesítéséről. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve elláttuk a
helyi szociálpolitikai kerekasztal működtetésével kapcsolatos feladatokat.
A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében kihirdetett veszélyhelyzet
ideje alatt folyamatosan figyelemmel kísértük a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatásokat érintő központi utasításokat, eljárási rendelkezéseket, azok intézményben történő végrehajtását, valamint gondoskodtunk a
járvány elleni védelmi intézkedés megszervezéséhez szükséges adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséről.
Intézményműködtetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ törvényes működését folyamatosan
figyelemmel kísértük. Az egyeztetések az intézmény igazgatójával, az illetékes munkatársakkal és a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkatársaival
folyamatosak és rendszeresek voltak. Előkészítettük az intézményi feladatellátást érintő változásokhoz kapcsolódó fenntartói döntéseket (a felnőtt étkeztetés igénybe vétele
feltételeinek meghatározása, intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolítása), továbbá a polgármesteri utasítástól való eltérésekre irányuló intézményi igényekkel kapcsolatos döntéseket.
Közreműködtünk az állami támogatás igényléséhez, a módosításaihoz kapcsolódó
adatszolgáltatásban.
Jóváhagyásra beterjesztettük az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, módosítottuk az intézmény Alapító Okiratát.
Köznevelés
Az intézmény korábban megszokott működési rendje a koronavírus járvány elterjedésének megakadályozását célzó helyi és központi intézkedésekhez igazodóan került
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kialakításra. 2020. március 17. és május 24. között a teljes intézményre vonatkozó
rendkívüli szünet elrendelésére került sor, míg 2020 szeptemberétől a működés az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrend szerinti protokoll helyi kialakításával (intézkedési terv) került megszervezésre, az Oktatási Hivatal által szükség szerint – egyegy telephelyre, vagy csoportra vonatkozóan – elrendelt rendkívüli szünet érvényesítése mellett.
A 2020. évi óvodai köznevelési feladatellátás során előkészítettük az óvodai felvétellel, továbbá az óvoda nyári zárva tartási rendjének meghatározásával kapcsolatos fenntartói döntéseket. Sor került a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai
Programjának módosításához kötődő fenntartói egyetértésre, az intézmény éves munkatervének elfogadására, az indítható óvodai csoportszámok meghatározására vonatkozó döntések előkészítésére.
Előkészítettük az állami fenntartó vagyonkezelésében lévő ingatlanokat érintő átszervezéshez kapcsolódó, a tulajdonos önkormányzatot megillető vélemény kialakítására
vonatkozó javaslatokat, továbbá közreműködtünk a Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerületi Központ, továbbá a Szerencsi Szakképzési Centrum működési támogatására biztosított keretösszeg felosztására vonatkozó javaslat előkészítésében.
Az év során az alap- és középfokú oktatásban részt vevő tanulók ösztöndíj támogatására vonatkozóan lebonyolítottuk az aktuális félévek tekintetében az ösztöndíjak átadásához kötődő adminisztratív feladatokat.
Kultúra, sport
A veszélyhelyzet időszaka alatt a Korm. rendeletek, valamint a polgármesteri határozatok alapján a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (a továbbiakban:
TMKK) látogatókat nem fogadott, az intézmény rendezvényei – néhány kivételtől eltekintve – elmaradtak. A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2020. május 5 napjától, míg a
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár 2020. június 2. napjától részleges könyvtári szolgáltatást biztosított. A fentiek alapján a TMKK-val kapcsolatos fenntartói feladatok egyez-
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tetése, döntések előkészítése, a feladatok végrehajtása minden esetben a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett zajlott.
Az önkormányzat kulturális feladatainak ellátását elsősorban a döntés előkészítés folyamatában segítettük. Munkaterv szerint fenntartói elfogadásra, jóváhagyásra előterjesztettük a TMKK által készített Tiszaújvárosi Települési Értéktár tevékenységével
kapcsolatos beszámolókat, továbbá az integrált kulturális intézmény kétéves beszámolóját, a 2021. évi szakmai munkatervét, valamint a Hamvas Béla Városi Könyvtár
2020. évi szakmai munkatervét és 2019. évi beszámolóját, a TMKK magasabb vezetői
beosztás megbízással történő ellátásához kapcsolódó döntéseket. Előkészítettük a
közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez szükséges
fenntartói döntéseket, a 2020. évi rendezvények támogatásáról, valamint a 2021. évi
rendezvényterv elfogadásáról szóló előterjesztéseket. Előkészítettük a Kulturális Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához kapcsolódó, továbbá a rendezvényterv tartalék keretének felhasználására vonatkozó, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntéseket. Az előző év kiemelt feladata volt az integrált kulturális intézmény munkavállalóinak jogviszonyváltásával kapcsolatos fenntartói döntések előkészítése.
Koordináltuk Tiszaújváros új Kulturális Stratégiájának elkészítését. A könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges önkormányzati igénybejelentés elkészült, a kapcsolódó intézkedéseket elvégeztük. Határidőben benyújtottuk az
Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, valamint a kulturális normatíva összegének felhasználásáról készített adatszolgáltatásunkat. A megvalósult rendezvények szakmai, pénzügyi tervét, valamint a
pénzügyi elszámolását és beszámolóját írásos tájékoztató formájában készítettük el.
Elkészítettük a 2021. évi városi rendezvényekhez kötőtő óriásplakátok kihelyezésének
ütemezését.
A munkatervben szereplő és tervezett feladatok határidőben végrehajtásra kerültek.
Határidőben testület elé terjesztettük a 2019. évi DSE, illetve a kiemelt sportágak támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat. A sportegyesületektől érkezett javaslatok alapján elkészítettük a Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2020. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére vonatkozó előterjesztést.
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Előkészítettük a diáksport 2020. évi támogatási keretösszegének felosztására vonatkozó polgármesteri hatáskörben hozott döntéseket, továbbá a diáksport egyesületek
Sportcentrum uszodájában igénybe vehető uszodahasználati támogatására vonatkozó
megállapodásokat.
Koordináltuk Tiszaújváros új Sportfejlesztési Koncepciójának elkészítését. Elvégeztük
a támogatásokkal, elszámolásokkal, beszámolókkal kapcsolatos ellenőrzéseket.
Adatot szolgáltattunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére az önkormányzati tulajdonban lévő sportcélú ingatlanok kihasználtságáról.
Civil szervezetek, támogatások
Az önkormányzat által 2020. évre a civil szervezetek, egyesületek számára meghirdetett felhívásra beérkezett pályázatok támogatására vonatkozó javaslatról – a járványügyi korlátozások figyelembevételével – a júniusi ülésen döntött a Képviselő-testület.
A támogatásban részesült civil szervezetekkel támogatási megállapodást készítettünk
elő, illetve figyelemmel kísértük a támogatási összegek kiutalását.
A támogatottak szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását tartalmilag értékeltük.
A támogatásoknál a szerződéskötés és elszámolás során ellenőriztük a testületi döntések végrehajtását, a kapott támogatás szerződés szerinti felhasználását, a szükséges
intézkedéseket megtettük (hiánypótlás).
2020. évben összesen 9 esetben készítettünk elő átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntést. A döntések közül 6 esetben a 2020. évi civil támogatási keret felosztása során fennmaradó keretösszegből történő támogatásra, 1 esetben a rendezvényterv
tartalékából való kiegészítő forrás biztosítására, 1 esetben az évfordulós rendezvényekre biztosított keretből, valamint 1 alkalommal a kulturális stratégia megvalósítását
szolgáló keretösszegből nyújtott támogatás odaítéléséről döntött a polgármester. Ezen
túl a Képviselő-testület felhatalmazása alapján szintén átruházott hatáskörben hozta
meg döntését 7 esetben a DSE, 5 esetben a DSE uszodahasználat 2020. évi keretösszegének, 1 esetben kiemelt sportágat képviselő sportegyesület óraszám átcsoportosítása
tárgyában.
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentés alkalmával tájékoztattuk a Képviselő-testület tagjait.
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Partnervárosi kapcsolatok
A partnervárosi kapcsolatok ápolásával összefüggő feladatok a járványügyi helyzetnek
megfelelően online, telefonos, illetve papír alapú kommunikációban valósultak meg.
Valamennyi személyes találkozással járó rendezvény, program elmaradt.
Egyéb munkatervi feladatok:
Az országos szakmai szervezetek ajánlása, továbbá a Kormányhivatal javaslata alapján
új, a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására került sor 2020 júniusában.
Folytattuk az egyeztetéseket a TMKK Helytörténeti Gyűjteményében történt megelőző
műtárgyvédelmi ellenőrzés kapcsán készült intézkedési terv végrehajtásához kötődően.
Szociális Csoport
Ez a részleg szinte kizárólag hatósági munkát végez. A Polgármesteri Hivatal egészét
tekintve itt bonyolódik a legnagyobb ügyfélforgalom.
A Szociális csoport tevékenysége a benyújtott kérelmek függvényében alakult. A
munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása teljes körű volt.
Tiszaújváros Város Önkormányzata a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával együttműködve, a Szociális csoport koordinálásával, 2020. február 20-án tartotta meg a gyermek veszélyeztetettségét és az egyén, család krízishelyzetét észlelő és jelzőrendszer éves szakmai tanácskozását.
Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2020. évben 295 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, kérelem elutasítására nem került sor.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján a gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásához kapcsolódóan augusztus és novem-
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ber hónapokban alapösszegű (6.000 Ft), illetve emelt összegű (6.500 Ft) pénzbeli támogatást nyújt az arra jogosultak részére. 2020. évben 110 alapösszegű és 185 emelt
összegű utalvány igénylésére került sor, összesen 1.863.000 Ft összegben.
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
A települési önkormányzat jegyzője kérelemre határozatban állapítja meg a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és a további jogosultsági feltételeknek
(alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakókörnyezet)
megfelelő gyermekek részére a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzet
fennállását. 2020. évben 58 esetben került sor hátrányos helyzet és 44 esetben halmozottan hátrányos helyzet megállapítására.
Önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyek
A városlakók életkörülményeinek fenntartása és javítása érdekében egyes támogatások
vonatkozásában 2020. évben kedvező módosítások történtek. Ezek között említhető,
hogy az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról,
valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása során sor került számos szociális támogatás vonatkozásában – a jogosultsági értékhatár és a támogatás mértének emelésével – az ellátás kiterjesztésére.
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére nyújtott települési támogatás:
Települési ápolási támogatásban 2020. évben 50 fő részesült, a felhasználás összege
14.551.000 Ft volt.
Adósságcsökkentési települési támogatás:
Adósságcsökkentési települési támogatásban 2020. évben 9 háztartás részesült, a felhasználás összege 1.684.000 Ft volt.
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Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok közül a leggyakoribb és a
legnagyobb összegű továbbra is a távhőszolgáltatási, valamint melegvíz- és
csatornahasználati díjtartozás. Ezt követi a közös költség hátralék, valamint az épületés fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék.
Rendkívüli települési támogatás:
Rendkívüli települési támogatásban 2020-ban 1025 fő részesült, a felhasználás összege
66.361.000 Ft volt.
Települési lakhatási támogatás:
Települési lakhatási támogatásban 2020. évben 170 háztartás részesült, a felhasználás
összege 7.110.000 Ft volt.
Tűzifa támogatás, bérlettámogatás:
2020. január és február, valamint december hónapban családonként 38.100 Ft értékű
tűzifa kiszállítására került sor, átlagosan 112 család részére. A tűzifa támogatás nyújtására a rendkívüli települési támogatás előirányzatának terhére, saját forrásból került
sor.
A Képviselő-testület a X/233-21/2012. 72/Ökt. határozat 1.g./pontjában döntött arról,
hogy a 2012/2013. tanévtől – a Tiszaszederkény városrészben lakóhellyel rendelkező
hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók számára – az iskolába járás költségeihez a
havi bérlet árának megtérítésével járul hozzá. A havi 1.820 Ft bérlettámogatás rendkívüli települési támogatás formájában történő biztosítására, 1 tanuló részére – a digitális
oktatás elrendelése miatt – csak a január-március hónapokra került sor.
Kábel TV előfizetési díjtámogatás:
A kábel TV előfizetési díjtámogatás a 65. életévüket betöltött személyek részére nyújtott ellátás. 2020. évben 1935 fő részesült kábel TV előfizetési díjtámogatásban, a felhasználás összege 38.532.023 Ft volt.
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Hulladékszállítási díjtámogatás:
A kábel TV előfizetési díjtámogatáshoz hasonlóan a hulladékszállítási díjtámogatás is
a 65. életévüket betöltött személyek részére nyújtott ellátás. A hulladékszállítási díjtámogatás tekintetében 2020. évben 2012 fő részesült ellátásban, 37.971.913 Ft összegben.
Egyszeri év végi támogatás:
Egyszeri év végi támogatásban 2020. évben 1104 fő részesült, a felhasználás összege
24.024.000 Ft volt.
Gyermekes családok év végi támogatása:
2020. évben 244 fő részesült gyermekes családok év végi támogatásában, a
felhasználás összege 6.963.000 Ft volt.
Fiatalok életkezdési támogatása:
A fiatalok életkezdési támogatásának célja, hogy a felnőtté váló gyermek önálló élete
indulásakor biztonságosabb anyagi háttérrel kezdhesse meg a továbbtanulást, a pályakezdést, az otthonteremtést és a családalapítást. 2020. évben 123 gyermek részesült
életkezdési támogatásban, a falhasználás összege 6.150.000 Ft volt.
Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása:
Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának célja a Tiszaújvárosban született, illetve hosszabb ideje a városban élő, itt dolgozó, és letelepedni kívánó fiatalok első lakáshoz jutásának elősegítése.
2020. évben 18 fő részére került sor az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatás megállapítására, összesen 20.225.000 Ft összegben.
Születési támogatás:
Születési támogatásra az a 2017. január 1-jén, vagy azt követően született tiszaújvárosi
lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, akinek valamelyik törvényes képviselője a
gyermek születését megelőző egy évben már folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezett, és életvitelszerűen tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A születési támogatás
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összege 15.000 Ft, melyet a szülők természetbeni támogatás, utalvány formájában vehetnek igénybe. 2020. évben 68 gyermek részesült a támogatásban, a felhasználás öszszege 1.020.000 Ft volt.
Táboroztatási támogatás:
2020. évben táboroztatási támogatás megállapítására a járványügyi helyzet miatt nem
került sor.
Iskolakezdési támogatás:
Iskolakezdési támogatásban 186 fő részesült 2020. évben, a felhasználás összege
1.860.000 Ft volt.
Bursa Hungarica:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára 11 fő regisztrált az EPER-Bursa rendszerben, és töltötte fel pályázatát elektronikusan. A fenti létszámból 7 fő nyújtotta be a pályázatát az önkormányzathoz nyomtatott
formában, minden hallgató „A” típusú pályázatot nyújtott be, ösztöndíjra valamennyien jogosultságot szereztek. „B” típusú pályázat nem érkezett be önkormányzatunkhoz.
2020. évben összesen 10 hallgató részesült ösztöndíjban, a felhasználás 450.000 Ft
volt.
Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény:
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében az önkormányzat az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményeken túl – egyéni rászorultság alapján – további kedvezményeket biztosított. 2020. évben 21 fő részesült
szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben.
A Képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola által
megállapított gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény fedezetéhez támogatást biztosított. A szociális alapú gyermekétkeztetés térítési díjtámogatás vonatkozásában a felhasználás 318.815 Ft volt.
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Szünidei gyermekétkeztetés
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni ellátásként az önkormányzat a hátrányos, és halmozottan hátrányos gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
kiskorú gyermekek részére, akik Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyükön élnek.
2020. évben 13 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú vette
igénybe a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetre vonatkozó szünidei gyermekétkeztetést,
melyből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 8 volt. 5 gyermek az
önkormányzat fenti döntése alapján részesült szünidei gyermekétkeztetésben, melynek
költségigénye 38.909 Ft volt.
A szociális és gyermekvédelmi támogatások tekintetében a forrást Tiszaújváros Város
Önkormányzata a 2020. évi költségvetéséből biztosította, kivételt képez a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére nyújtott szünidei gyermekétkeztetés, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásához kapcsolódó pénzbeli támogatás, ahol a forrás állami támogatásból biztosított.
A szociális ügyek tekintetében 2020. évben 1 esetben került sor fellebbezés benyújtására, melyet az ügyfél visszavont, így az eljárás megszüntetésre került.
A szociális támogatásokkal kapcsolatos kimutatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
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4. Szervezeti egységbe nem sorolt munkatársak
Személyzeti munkatársak
A beszámoló időszakában 2 fő látta el a területtel kapcsolatos feladatokat.
Gondoskodtak a személyzeti és munkaügyi területtel összefüggő képviselő-testületi,
bizottsági döntésekhez (rendeletek, határozatok, állásfoglalások) kapcsolódó előterjesztések szakszerű, megalapozott és jogszabályoknak megfelelő előkészítéséről.
Ellátták a Hivatal munkatársainak személyi és munkaügyeit, szervezték és előkészítették az új munkavállalók kiválasztását, a személyi állomány jogviszony megváltozásával, megszűnésével kapcsolatos ügyeket. Közreműködtek a továbbképzések megszervezésében.
A Hivatal állományán túl, elvégezték az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
vezetőivel, valamint az önkormányzati intézmények vezetőivel és a gazdaságvezetőivel kapcsolatos személyi és munkaügyi feladatokat (a kinevezések, átsorolások, munkaügyi iratok elkészítése, személyi anyagaik kezelése és nyilvántartása).
Előkészítették a polgármester számára az intézményvezetők feletti egyéb munkáltatói
jogkör gyakorlása során tett munkajogi intézkedéseket (jutalmazás, munkából való
távolmaradás engedélyezése, tanulmányi szerződés, munkáltatói igazolások, stb.).
Ők készítették el a különféle kitüntetésekkel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket
is, melyek száma a kibővült kitüntetési formáknak köszönhetően jelentősen megnőtt.
Belső ellenőr
Az elmúlt év első felében a belső ellenőrzési tervben szereplő feladatokat 2 fő regisztrált belső ellenőr látta el köztisztviselői státuszban, akik az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdésében meghatározott
engedéllyel rendelkeznek és megfelelnek az előírt képesítési követelményeknek. A
létszám 2020. július 1-jétől 1 főre csökkent, ugyanis a jogszabály változások eredményeképpen egyikük az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vonatkozásában látja el a belső ellenőri feladatokat. A Hivatal belső ellenőrei a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 15. § (9) bekezdése alapján az önkormányzati
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költségvetési szervek, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 80. § (2) bekezdése szerinti megállapodások alapján pedig a
nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzését is ellátták. A belső ellenőrzési feladatellátás jogszabályi kereteit az Áht. és Bkr. vonatkozó paragrafusai, valamint a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és az államháztartásért felelős miniszter által kiadott
módszertani útmutatók alapján készült belső ellenőrzési kézikönyv előírásai képezték.
A belső ellenőrök az éves belső ellenőrzési terv végrehajtása során a feltárt hiányosságokról a költségvetési szervek vezetőit tájékoztatták, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságának, minőségének javítását célzó javaslatokat megfogalmazták.
A 2020. évi belső ellenőrzési terv a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően kockázatelemzés alapján került összeállításra. Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységeinek kockázati besorolása megtörtént, melynek alapján kiválasztásra kerültek
az ellenőrzendő területek. Ennek eredményeképpen a 2020. évi belső ellenőrzési terv
10 db pénzügyi, szabályszerűségi és 4 db rendszerellenőrzést tartalmazott. Törekedtünk a teljeskörűségre, hiszen a Hivatalon kívül önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, valamint államháztartáson kívülre adott támogatások ellenőrzésére is sor
került.
A Hivatal belső ellenőrei feladataikat 2020. évben is a Bkr. előírásainak megfelelően
végezték. A tevékenység alapját Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért
felelős miniszter által közétett módszertani útmutatók és a hivatal belső ellenőrzési
kézikönyve, valamint Tiszaújváros jegyzője által a konkrét ellenőrzésre vonatkozóan
kiadott ellenőrzési programok és megbízólevelek képezték.
A bizonyosságot adó tevékenység keretében a belső ellenőrzés elemezte, értékelte az
irányítási folyamatokat és a belső kontrollrendszer kialakítását, működését aszerint,
hogy azok eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan szolgálták-e a szervezet céljainak megvalósulását.
A belső ellenőrzés által készített ellenőrzési jelentések megállapításaira a vizsgált költségvetési szervek a Bkr. 45. §-ában meghatározott intézkedési tervet készítettek a fela-
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datok, felelősök és határidők megjelölésével. Az intézkedési tervek végrehajtását a
belső ellenőrzés egyrészt utóvizsgálat keretében, másrészt pedig az intézményi beszámolás keretében ellenőrizte és a végrehajtott intézkedéseket megfelelőnek találta. A
legfontosabb megállapítás e vonatkozásban az, hogy csalásra, korrupcióra utaló jelek
nem merültek fel, valamint lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés – mely magas kockázatot jelent a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából
– nem fordult elő.
Az ellenőrzési jelentések alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és költségvetési szervei a kockázatok kezelése érdekében kialakított folyamatrendszert – mely a
gazdálkodási tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását, valamint az elszámolási kötelezettségek teljesítését biztosítja – jól működtették.
A 2020. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatait részletesen az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztés tartalmazza.
Jegyzői referens
A jegyzői referens rendszeresen felmerülő feladatainak teljesítése során közreműködött a képviselő-testületi, bizottsági döntésekhez kapcsolódó előterjesztések szakszerű,
megalapozott és jogszabályoknak megfelelő előkészítésében, a hivatal, valamint az
önkormányzat belső szabályzatainak aktualizálásában, jegyzői utasítások előkészítésében, továbbá gondoskodott a hivatal/önkormányzat által kötött szerződések törvényességi szempontból történő véleményezéséről.
A közérdekű adatigénylések jogi hátterének vizsgálata után előkészítette a válaszokat.
Közreműködött a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos (NAIH) hatósági eljárásokban, valamint a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos éves jelentéstételi kötelezettség teljesítésében.
Igény szerint vett részt hatósági ügyek intézése során, illetőleg döntés-előkészítést
végzett egyes (vízügyi, társasházak törvényességi felügyelete stb.) hatósági ügyekben.
A Hivatal, valamint az Önkormányzat által kötött szerződéseket készített elő, illetve
részt vett egyes jogszabályok értelmezésében, ennek keretében tanácsadással segítette
az egyes osztályok munkáját.
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Szükség szerint elvégezte a határozatok, hivatalos iratok adatvédelmi szempont szerinti vizsgálatát, valamint az iratok anonimizálását.
Szervezeti felelősként ellátta a belső kontroll koordinátori feladatokat a vonatkozó jogszabály alapján.
A fentieken túl a tavalyi évben sor került az időközi országgyűlési képviselő választásra, melynek során a jegyzői referens részt vett a választási bizottságok (szavazatszámláló bizottságok, OEVB) munkájának előkészítésében, a választás technikai lebonyolításának koordinációjában.
Pályázati referens
A polgármesteri hivatal, az önkormányzat, az önkormányzati fenntartású intézmények
és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pályázati lehetőségeit a 2020. év
során is a pályázati referens kísérte figyelemmel. A pályázaton való részvételi javaslat
esetén az érintettek, tisztségviselők tájékoztatását, valamint az előterjesztés elkészítését is a pályázati referens készítette.
A pályázatokkal kapcsolatos előkészítő tevékenységet, a résztvevőkkel a kapcsolattartást, a feladatok koordinálását, a pályázat közreműködő szervezetével történő kapcsolattartást, valamint a felmerülő problémás kérdések megoldását, egyeztetését a referens
végezte.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes információkat a következő fejezet 3. pontja tartalmazza.
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IV. A Hivatal főbb feladatainak végrehajtása
1. A Képviselő-testületek, bizottságok tevékenységéhez
kapcsolódó feladatok
A hivatali szakmai feladatok kiemelt területe a testületi és a bizottsági döntések szakszerű előkészítése, törvényességének biztosítása, valamint a döntések szabályoknak
megfelelő hatékony, eredményes és gyors végrehajtása.
Magyarország Kormánya első alkalommal 2020. március 11. napján, majd november
4-én a koronavírussal összefüggésben veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ezzel egy időben
egy speciális jogrend lépett életbe. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladatés hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.
Döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. Így többek között a polgármester dönthet az önkormányzat költségvetése terhére olyan, előre nem tervezett kiadások teljesítéséről is, amely feltétlenül szükséges a
veszélyhelyzet ideje alatt a megelőzéshez, védekezéshez, illetve a károk csökkentéséhez.
A veszélyhelyzeti időszakok rendkívüli kihívások elé állították a Hivatalt, hiszen a
rendszerváltás óta ilyen speciális jogrend bevezetésére nem volt példa Magyarországon. Úgy kellett a képviselő-testület nevében eljárva meghozott polgármesteri döntéseket előkészíteni és végrehajtani, hogy közben – a fertőzés veszély minimalizálása
miatt – a Hivatal erőteljesen csökkentett létszámmal működött.
A döntések előkészítése során el kellett végezni az ún. szükségesség-arányosság tesztjét, amely rendkívül összetett és felelősségteljes jogi munkát jelentett.
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A Képviselő-testület üléseivel és a közmeghallgatásokkal kapcsolatos főbb statisztikai
adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Nyilvános ülés
Rendes ülések száma
Rendkívüli ülések száma
Ülések száma összesen
Tárgyalt napirendi pontok
száma
Hozott határozatok száma
Elfogadott rendeletek száma
Veszélyhelyzetben hozott határozatok száma
Veszélyhelyzetben hozott rendeletek

7
1
8

Zárt
Közmeghallgatás Összesen
ülés
6
0
13
0
1
6
0
14

76

16

-

92

76
14

22
-

-

98
14

-

-

69

-

-

11

A 2019. évi adatokhoz viszonyítva 2020. évben a testületi ülések száma a koronavírus
járvány miatt számottevően csökkent, viszont a határozatok és rendeletek száma is
növekedést mutat a veszélyhelyzetben hozott döntéseket is figyelembe véve.
A bizottságok üléseinek száma 23 volt 2020-ban. A bizottságok szerkezetében, létszámában és személyi összetételében nem történt változás a beszámoló időszakában.
A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek határidőre elkészítésre és megküldésre
kerültek a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal felé. Álláspontom szerint a Képviselőtestület elé kerülő előterjesztések, az ott meghozott határozatok, és megalkotott rendeletek megfelelő szakmai színvonalon történő előkészítését jelzi, hogy a döntésekkel,
azok törvényességével kapcsolatos észrevétel, kifogás sem a Kormányhivatal, sem
pedig a lakosság részéről nem érkezett.
A nemzetiségek jogairól szóló törvényben, valamint a tárgyban megkötött együttműködési megállapodásokban foglaltaknak megfelelően a Hivatal az elmúlt évben is tevékenyen segítette a Tiszaújvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok munkáját.
Folyamatosan biztosítottuk az ingyenes helyiséghasználatot, valamint a Hivatal munkatársai – elsősorban pénzügyi, számviteli, jogi és adminisztrációs területeken – rend-
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szeresen segítették működésüket. A nemzetiségi testületek üléseinek és közmeghallgatásainak száma 2020-ban 12 volt, melyeken 28 napirendet tárgyaltak és 34 határozatot
hoztak.
A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések száma a beszámoló időszakában 170 db
volt.
A testületi előterjesztésekre, a testületi döntések végrehajtására vonatkozó szabályokat,
előírásokat a belső szabályzat tartalmazza, mely részletesen tartalmazza az anyagok
elkészítésének és egyeztetésének rendjét és a vonatkozó határidőket. Az esetek túlnyomó részében a napirendre kerülő előterjesztések a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt határidőben feltöltésre kerültek és ezáltal megtekinthetővé váltak a
képviselők számára. A határidő csúszások elsősorban az egyeztetések elhúzódása, valamint sok esetben a Hivatalon kívül álló okokra (pl. a jogszabályok késői megjelenése) vezethetőek vissza.
Az SZMSZ alapján a rendelettervezetet és annak indokolását társadalmi egyeztetésre
kell bocsátani. Ezen kötelezettségének a Hivatal valamennyi esetben eleget tett. A
közzétett rendelettervezetekkel összefüggésben észrevétel, javaslat eddig egyetlen
esetben sem került benyújtásra.
A törvényességi felügyeleti visszajelzések, a helyi tapasztalatok alapján összességében
megállapítható, hogy a testület elé kerülő előterjesztések tervezetének színvonala
2020. évben is jó volt, megfelelő hátteret biztosítottak a szakszerű, megalapozott, törvényes döntések meghozatalához.
A testületi, bizottsági döntések végrehajtása
A testületi, bizottsági döntések érdemi végrehajtásának ellenőrzése érdekében a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület negyedévente tájékoztatást
kap, melyet a 2020. évet figyelembe véve a Képviselő-testület valamennyi esetben
elfogadott.
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A Képviselő-testület (ideértve a veszélyhelyzet időszakában a polgármester által – a
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva – meghozott döntéseket is) az elmúlt évben 167 határozatot hozott (2019-ben 144 volt), ezekben összesen 686 feladat
lett meghatározva, mely nagyságrendileg megfelel az előző évi adatoknak. Fontosnak
tartom hangsúlyozni, hogy 2020. évben sem fordult elő végre nem hajtott határozat.
Részletesebb adatokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

2. Hatósági feladatok
A képviselő-testületekkel és a bizottságokkal összefüggő feladatok mellett a Hivatal
által végzett tevékenységek közül a másik nagy halmaz a hatósági ügyek intézése.
A hatósági ügyek alapvetően két nagy csoportra oszthatóak: A magasabb szintű jogszabályok (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet) által előírt anyagi és eljárási
jogszabályok rendelkezései szerint intézendő államigazgatási hatósági ügyekre, valamint az egyes önkormányzatok hatáskörébe tartozó ún. önkormányzati hatósági ügyekre.
A Hivatal valamennyi osztálya végez hatósági ügyintézést és tekintettel arra, hogy az
egyes szervezeti egységek munkáját részletező fejezetben már áttekintést adtam ezekről a területekről is, ezért a beszámoló ezen részében csak néhány általános megállapítást teszek.
Az elmúlt években a területi közigazgatás rendszere jelentősen átalakult, a változások
a hatósági ügytípusokat is nagymértékben érintették. A reform lényege, hogy az évtizedeken keresztül az önkormányzatok (jegyző) hatáskörébe tartozó államigazgatási
ügyek az államhoz kerüljenek, az önkormányzatok pedig elsősorban önkormányzati
hatósági ügyekkel és településüzemeltetéssel foglalkozzanak. A 2013. január 1-től
működő járási hivatalokhoz kerültek tehát elsősorban az okmányirodában intézhető
ügyek, a szabálysértések, valamint egyes szociális igazgatási ügytípusok. Az elmúlt
évben a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó ügytípusok tekintetében az építéshatósági feladatok kormányhivatalhoz kerülésével történt változás.
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A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a hatósági eljárási szabályok
változása mellett több új közigazgatási eljárási jogintézmény is bevezetésre került
2016. január 1-től. A módosítások célja az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása volt. Ebből következően csökkent az
engedélyhez kötött tevékenységek köre, több ügytípus esetén rövidültek az eljárási
határidők.
Az ügyintézési határidő meghosszabbítását kizárta a jogalkotó. Az eljárás felfüggesztésének lehetőségei leszűkültek.
Az eljárások egyszerűsítése érdekében bevezetésre került az ún. sommás eljárás. A
kérelemre indult eljárások esetén van erre lehetőség, ahol a jogszabály – meghatározott
feltételek fennállása esetén – főszabállyá teszi az azonnali, de legfeljebb nyolc napon
belüli döntéshozatalt.
Életbe lépett továbbá a függő hatályú döntés jogintézménye is, mely a hatóság hallgatásának továbbfejlesztett változata. Lényege, hogy amennyiben a hatóság a kérelem
beérkezését követő két hónapon belül az ügy érdemében nem dönt és az eljárást sem
szünteti meg – az eljárási illeték vagy díj visszafizetése mellett – az ügyfelet megilleti
a kérelmezett jog gyakorlása.
A közigazgatási hatósági ügyintézés egyik fő jellemzője az ügyek jelentős száma. A
Hivatalban 2020-ban keletkezett ügyiratok többsége valamelyik hatósági ügytípusba
sorolható.
Az ügyek rendkívül szerteágazóak, hiszen adunk ki különböző hatósági engedélyeket,
kötelezettségeket állapítunk meg, nyilvántartásokat vezetünk, adókat szedünk be, bírságokat szabunk ki, végrehajtási cselekményeket foganatosítunk, hatósági ellenőrzéseket végzünk.
Az eljárási szabályok kötöttek, az ügyintézési határidők szabottak. Ezért alapvető fontosságú tehát, hogy az ügyeket a jogszabályok következetes betartásával, az ügyfél és
az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva járjunk el.
Bár látszólag sok esetben rutin ügyeket intézünk, ez a munka is nagy odafigyelést, és
nem utolsó sorban udvarias, empatikus bánásmódot igényel.
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A munkatársak munkájának minőségét jelzi, hogy tevékenységükkel, magatartásukkal
kapcsolatban az elmúlt év során lakossági bejelentés, észrevétel, panasz nem érkezett.
Az ügyintézés magas színvonalát jól illusztrálja továbbá az az adat is, mely szerint a
2020-ban hatósági ügyekben meghozott több, mint 13.000 db döntés ellen mindössze 1
esetben érkezett fellebbezés.
A hatósági ügyekben hozott döntésekkel összefüggő adatokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.
2018. január 1-én lépett hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), melynek megalkotásakor fontos szerepet játszott az az alapvető követelmény, hogy a szabályozás az ügyfelek számára ténylegesen
érzékelhető, pozitív változásokat eredményezzen. Az új kódex csakis ott és olyan terjedelemben tartalmaz szabályokat, ahol arra a hatósági ügy elintézéséhez valóban
szükség van, azoktól a lehető legszűkebb terjedelemben lehet csak eltérni, és a lehető
legtöbb hatósági eljárásban alkalmazandóak. Ez egyben azt is jelenti, hogy az általános
hatósági eljárásjognak nagyobb mértékben kell támaszkodnia az ágazati jogszabályokra, mert az általános eljárási kódex most már kevesebb kérdést kevésbé részletesen
szabályoz. Mindezekből következik, hogy az Ákr. 2018. január 1-jei hatályba lépése
nagyobb munkát, több következtetést, a bírói gyakorlat intenzívebb értelmezését, az
ágazati joganyag gyakorlatorientált és komolyabb tanulmányozását követeli meg a
Hivatal munkatársai részéről. A fentieken túl tovább szűkítette a jogalkotó az ügyintézési határidőt. Az eddigi szabályozás alapján a hiánypótlás időtartama az ügyintézési
határidőbe nem számított bele. Ez a szabályozás az Ákr. hatályba lépésével azonban
megszűnt, a hivatali munkafolyamatok szervezése során ezt is figyelembe kellett venni.
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3. Pályázatok, közbeszerzés
Pályázatok
A Polgármesteri Hivatal pályázati tevékenysége kétirányú. Pályázati rendszert működtet egyrészt az önkormányzati bevételi források kiegészítése érdekében, másrészt pályázatokat ír ki egyesületek, civil szervezetek, illetőleg helyi rendeletben meghatározottak szerint társasházak, lakásszövetkezetek részére.
Ebben a részben az önkormányzat által benyújtott pályázatokkal összefüggő feladatok,
adatok kerülnek bemutatásra.
A pályázati tevékenység hatékony ellátása érdekében a hivatal belső szabályzatban,
valamint az intézményeket, gazdasági társaságokat érintően polgármesteri utasításban
rögzítette a szabályokat. A pályázatokon való intenzív és eredményesebb részvétel
érdekében pályázati referens végezte a pályázatok figyelésével, szervezeti egységek,
intézmények, gazdasági társaságok tájékoztatásával, a pályázatok koordinációjával
kapcsolatos feladatokat.
Benyújtásra került a 2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására a pályázat, melynek keretében a Lévai u. 1-11. számú épületek előtti
teljesen burkolt felület racionalizálása volt a cél úgy, hogy minden funkció (út, kerékpárút és gyalogos forgalom, parkolás, garázsba való behajtás) továbbra is megmaradjon, azonban biztonságosabbá váljon. A pályázat elutasításra került.
A 2020. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” vonatkozó pályázat
eredményeként 649.000 Ft támogatást nyert az önkormányzat az általa felajánlott
1 500 000 Ft önerő mellett.
A 2020. évi Kubinyi Ágoston Programra a pályázat tárgyát képező ingatlan a Tiszaújváros, Széchenyi út 25. szám (997/7/A/10 hrsz.) alatt található Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár - Helytörténeti Gyűjtemény szakmai feladatellátást szolgáló épület volt. A pályázat célja a korábban pénzintézetként funkcionáló helyiségnek
a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár - Helytörténeti Gyűjtemény részére
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műtárgyraktárrá való átalakítása volt. A pályázatot befogadta a MÁK, de forráshiány
miatt nem szerepelt a támogatott projektek listájában.
A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” elnevezésű felhívásra konzorciumi együttműködési megállapodás alapján benyújtott „Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása” című projekttel kapcsolatban 2020. évben a konzorciumvezető által benyújtott záró kifizetési
kérelem Tiszaújvárost érintően jóváhagyásra került, a projektmegvalósítás során keletkezett bevételről az adatszolgáltatás az Államkincstár felé megtörtént.
A TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhívásra benyújtott „Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai
korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosító számú pályázat
135.118.873 Ft összegű támogatásban részesült, mely a benyújtott támogatási igénnyel
azonos. A projekt konzorciumban valósul meg, melyben az önkormányzat a konzorcium vezető, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pedig konzorciumi
tag. A projekt fizikai befejezése 2020. október 30. napján megtörtént. A záró beszámoló és záró kifizetési kérelem benyújtásra került, azonban ezek ellenőrzése még nem
történt meg.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhívásra benyújtott „Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben” című TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049 azonosító számú projekt támogatásáról 2018. évben döntött a hatóság és 275 102 687 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat.
A projekt a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola és a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére vonatkozik.
A projekt megvalósításhoz szükséges kötelezettségvállalások 2020. évben megtörténtek. 2020. évben folytatódott a projekt megvalósítása és 2020. november 23-án a projekt kivitelezése befejeződött. A projekt fizikai zárása 2021. évben az utolsó beérkező
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számla – projektmenedzsmenti szolgáltatás díja – teljesítési időpontjában fog megvalósulni. Jelenleg a zárással kapcsolatos feladatok, a záró beszámoló és záró kifizetési
kérelem összeállítása folyik.
A 2019. május 14-én benyújtott 2019. évi „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására” pályázat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány Óvoda
főzőkonyhájának fejlesztésére vonatkozik. A pályázat kiírás meglehetősen részletes
pályázati és műszaki, építészeti dokumentáció (energetikai tanúsítvány stb.) összeállítását igényelte. A pályázati kérelmünk befogadásra került és a támogató a kérelemben
szereplő 7.888.472 Ft támogatást legalább 50% önerő biztosítása mellett megítélte az
önkormányzat részére. A folyósított támogatást legkésőbb 2021.december 31-ig kell
felhasználni. A vírushelyzet miatt a megvalósítás 2021. évre került átütemezésre.
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 2 helyszínen öszszesen 2 db (1 db „A” típusú 40 m2 alapterületű a Király közi parkba és 1 db „C” típusú 90 m2 alapterületű az Ifjúsági parkba) sportparkra benyújtott kérelmünkről 2020
júliusában érkezett támogató döntés, mely során 1 db „C” típusú 90 m2 alapterületű
sportpark megépítését támogatták. A helyszíni szemle is megtörtént a BMSK Zrt.
részéről és a Király közi park (hrsz: 1477/120) alkalmas a létesítmény telepítésére. Az
Együttműködési Megállapodás 2020. november 23-ig mindkét fél által aláírásra került.
A kivitelezést a BMSK Zrt. által kiválasztott vállalkozás végzi el, a felmérési adatlap
szerint az önkormányzatnak járdaépítési kötelezettsége van.
Az önkormányzat kiemelt céljai között szerepel a pályázati lehetőségek kihasználása.
A pályázatokkal összefüggő munkánk célja a működés és a fejlesztés területén a források jobb kihasználása, a valós szükségletek hatékony kielégítése, a közfeladatok minél
magasabb színvonalú ellátása és az önkormányzat vagyonának gyarapítása pályázati
források bevonásával.
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Közbeszerzés
Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal összesített közbeszerzési terve márciusban került elfogadásra.
2020-ban az Önkormányzat részéről 1 közbeszerzési eljárás eredményeképpen került
sor szerződés aláírására. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola energetikai felújítását
célzó eljárás elindítására még 2019-ben került sor, amelynek eredményeképpen az önkormányzat a szerződést 2020. február 27-én írta alá.
Az Önkormányzat 2020-ban „Szent István úti közterület rekonstrukciója” tárgyban két
alkalommal indított eljárást, ám mindkét esetben azok eredménytelenül zárultak.
Mindkét eljárás eredménytelenségének oka a fedezethiány volt.
A Polgármesteri Hivatal ajánlatkérőként 2020-ban nem folytatott le közbeszerzési eljárást.
2020-ban az eljárások alapján megkötött szerződésekben szereplő bruttó ellenérték
összesen 118.111.803 Ft volt.
Az eljárások lebonyolítása során az osztályokkal történő együttműködés zökkenőmentes volt, a munka koordinálása során probléma nem jelentkezett, a Bíráló Bizottság
tagjai megfelelően látták el feladataikat. Valamennyi eljárás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések és belső szabályzatok maradéktalan betartása mellett zajlott le, a Közbeszerzési Döntőbizottság elé eljárásunk nem került.
Polgármesteri utasítás alapján valamennyi intézménynek, gazdasági társaságnak és a
Hivatalnak a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházások, szolgáltatások esetében is kötelező pályázatot kiírni és legalább 3 ajánlatot beszerezni, azt értékelni. Ezen
eljárásokkal kapcsolatosan sem törvényességi, sem egyéb szempont szerinti észrevétellel nem élt egyetlen ajánlattevő vagy állampolgár sem.
A közbeszerzésekkel kapcsolatos adatokat a 11-12. sz. mellékletek tartalmazzák.
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4. A hivatali munkatervek, ellenőrzési tervek végrehajtása
A tervszerűség, a tervezés a hivatali munkában is megkönnyíti a végrehajtást, mivel
előreláthatóvá teszi a feladatokat, ezáltal lehetővé válik a munka ésszerű, a határidőket
figyelembe vevő megszervezése, ütemezése.
A szervezeti egységek minden év elején, így 2020. évben is elkészítették munkatervüket, ütemezték az adott évre tervezhető feladatokat, a végrehajtás határidejének és a
végrehajtásért felelősök együttes megjelölésével. A munkatervekben meghatározott
feladatok egy része konkrét határidő megjelölésével – hónap, nap – került rögzítésre,
másik része az év folyamán folyamatos végrehajtást, rendszerességet igényel.
A munkaterveket áttekintve összességében az állapítható meg, hogy az osztályok az
abban foglalt feladatokat végrehajtották. Kisebb határidőcsúszások, illetve részbeni
teljesítések alkalmanként előfordultak. Az elmaradások, hiányosságok a hivatali működésben, feladatellátásban hátrányt nem jelentettek, a lakosságra, ügyfelekre következménnyel nem jártak.
A hivatal által elvégzett ellenőrzések elsődleges célja, hogy feltárják a szabályok, szabályszerűségek követésének tendenciáját, összehasonlítsák a megfogalmazott előírásokat a valós helyzettel, illetve megoldási javaslatokat adjanak a feltárt hiányosságok
kiküszöbölésére. Alkalmasak ezek az ellenőrzések továbbá arra is, hogy mérjék a
munkavégzés pontosságát, szakszerűségét, szabályszerűségét, egyúttal teremtsék meg
a munka hatékonysága, eredményessége növelésének feltételeit.
Fontos, hogy az ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére sor kerüljön és
az ellenőrzést végző erről tudomást szerezzen, nyomon kövesse a megtett intézkedéseket és értékelje annak megfelelőségét.
A szervezeti egységek ellenőrzési terveiben szereplő ellenőrzések egyrészt Hivatalon
belüliek (törvényességi, szakmai ellenőrzések), másrészt külső ellenőrzések (fenntartói, adó, hatósági, törvényességi ellenőrzések).
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Az alábbiakban néhány fontosabb ellenőrzést emelnék ki:
Intézményfelügyeleti ellenőrzések
Rendszeresen tervezettek az intézményi ellenőrzések, komplex és tematikus ellenőrzéseket tartottunk az ellenőrzési tervnek megfelelően.
Az intézményekkel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet a törvényes működés biztosítása, a támogató, segítő szándék jellemzi.
Az ellenőrzéseket vizsgálati program alapján végezzük. Az ellenőrzés zárása minden
esetben jegyzőkönyvvel történik, ahol a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó feladatok határidővel kerülnek meghatározásra.
2020-ban az alábbi ellenőrzésekre került sor:
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Az intézmény működésének teljes körű törvényességi ellenőrzése, a kétéves beszámolóhoz kötődően. (Kiemelt terület: Az iskola-egészségügyi ellátás törvényes működésének ellenőrzése.)
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Az intézmény 2019. évi munkájának teljes körű törvényességi ellenőrzése, az intézmény éves beszámolójához kötődően. Kiemelt ellenőrzési részterület: Az „Ezüsthíd”
Idősek Otthonában folyó szakápolási tevékenység jogszerű működése.
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
1. A 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterv megfelelőségének ellenőrzése
2. Az óvodapedagógusok leterheltségének, az intézmény órafelosztásának ellenőrzése
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Az intézmény működésének teljes körű törvényességi ellenőrzése, a kétéves (20182019.) beszámolóhoz kötődően. (Kiemelt terület: intézményi honlapon megjelelő közérdekű és egyéb adatok, dokumentumok teljes körű vizsgálata)
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Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Az intézmény által biztosított felnőtt étkeztetésre vonatkozó képviselő-testületi határozatban foglaltak betartásának ellenőrzése
Helyi adókkal kapcsolatos ellenőrzések
1. Vállalkozók/vállalkozások iparűzési adókötelezettségeinek általános ellenőrzése
2020. évben az új Art. alapján számos esetben történt adókötelezettség (bevallás,
bejelentkezés, változásbejelentés) pótlására felhívás, mivel az új jogszabály – azon
esetekben, ahol a NAV rendszere nem kezeli és továbbítja az adatot – a bírságolást
megelőzően a felhívást kötelezővé teszi. Ugyanakkor a szankciók mértéke egyes
esetekben – a korábbi általános mérlegelési lehetőség kiiktatásával – konstans tételekre, jóval magasabb szintre emelkedett.
A helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség szeptember 30-ig történő kitolása miatt a felhívások döntő többsége – közel 215 db – az év utolsó negyedévére korlátozódott, illetve áthúzódott 2021-re. Szankcionálásra ebből kifolyólag nem került
sor bejelentkezés és bevallás elmulasztása miatt.
A HIPA bevallások feldolgozását követően 2020. évben a 2019. évi feltöltési kötelezettség elmulasztása okán 5 esetben éltünk a mulasztási bírság kiszabásának
lehetőségével, mint adózó adókötelezettségének ellenőrzésével. Ezen a jogcímen
kiszabható bírság összege már korábban 20%-ról 10%-ra csökkent, majd 2020. július 15-ével meg is szűnt. A kiszabott előleg-kiegészítési (feltöltési) szankciók teljesítési aránya 63% feletti, a megállapítás összege kevesebb, mint a fele a 2019.
évben e jogcímen kiszabott bírságnak. Egy, még nem teljesült tétel behajtása jelenleg is folyamatban van.
Az adóhatóság az év végén 2 jogkövetési vizsgálatot indított a beruházásokon
részt vevő külföldi társaságok adókötelezettségének megállapítása érdekében, és
egyidejűleg elkezdte előkészíteni az építőipari tevékenységet végző társaságok ellenőrzését, azzal, hogy adatkéréssel megkereste az építési dokumentációkat kezelő
illetékes országos központi szervet.

BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

70

2. Helyi iparűzési adónem ellenőrzése
2020. évben 1 utólagos helyi iparűzési adóellenőrzés lezárására került sor, mely ellenőrzés megállapítása jogerőre emelkedett.
3. Építményadó ellenőrzés
Építményadóban – az ügyintéző tartós távolléte miatt – szintén kevesebb feltárásra
került sor. Szankció kiszabására adatbejelentés elmulasztása, illetve annak késedelmes
teljesítése miatt 3 alkalommal került sor összesen 700.000 Ft összegben, mely maradéktalanul behajtásra is került.
Az adónemben 2 eredményes, utólagos adóellenőrzés zárult le 2020-ban. A megállapított adóhiány összege 14.534.000 Ft, valamint az ellenőrzés eredményeként következő
időszakra előírt éves adó összege 13.149.000 Ft, mely megállapítások realizálására is
sor került. Fellebbezés nem érkezett, az ellenőrzésről hozott határozatok véglegessé
váltak, és 1 ellenőrzés megállapításai még 2020-ban befizetésre is kerültek.
Összegzésképpen megállapítható, hogy az elvégzett ellenőrzések csekély darabszámának ellenére jelentős adó-megállapítással zárultak, melyből következően a feltárási
munkafolyamatok hatékonyságának és darabszámának jelentős növelése, az adózók
települést érintő adókötelezettségeinek szélesebb körű vizsgálata – a pandémia megszűnése után – továbbra is indokolt.
Az előzőeken túlmenően az érintett szervezeti egységek vezetői rendszeresen ellenőrizték például az ügyintézési határidők betartását, a pénzügyi és gazdálkodási szabályzatokban foglalt előírásokat.
Az ellenőrzés célja a hatósági eljárások során a törvényesség betartása, valamint a jogszabályok megfelelő alkalmazása volt. Az ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések
megvalósultak az év során.
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5. Közérdekű bejelentések, panaszok
A városvezetés és a Hivatal hosszú évek óta kiemelt figyelmet szentel a lakosság részéről érkező, a helyi társadalmat érintő, avagy egyéni érdeksérelmet tartalmazó észrevételeknek, jelzéseknek.
A Tiszaújvárosban élőknek számos fórum áll rendelkezésre bejelentéseik megtételére.
Az Önkormányzat évente (városrészenként) közmeghallgatást tart, a polgármester, az
alpolgármesterek, a képviselők és a jegyző rendszeresen fogadóórát tartanak, valamint
az ügyintézők ügyfélfogadási időben is rendelkezésre állnak.
A járvány hatására ezen fórumok megtartásának formáján is változtatásra kényszerültünk. Mind a közmeghallgatásokat, mind pedig a tisztségviselői fogadóórákat az online
térbe helyeztük, védve ezáltal is ügyfeleink segítségét.
Úgy vélem, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata és a Hivatal egyedülálló módon
biztosítja az ilyen típusú jelzések kezelését és intézését. Valamennyi bejelentést – legyen az akár névtelen is – kivizsgálunk és amennyiben a bejelentő elérhetősége ismert,
írásban tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről.
Jól érzékelteti ezt a megállapítást a zöldszámos és egyéb közérdekű bejelentésekkel
összefüggésben készült statisztikát tartalmazó táblázat (13. sz. melléklet), mely szerint
2020-ban a Hivatalhoz összesen több mint 300 db bejelentés érkezett.
A közérdekű bejelentések legnagyobb részben a közterületekhez, városüzemeltetéshez
kapcsolódnak.
A tapasztalat a bejelentésekkel kapcsolatban az, hogy azok sok esetben elősegítik a
közterületeken tapasztalható kisebb hiányosságok feltárását. Nehézséget okoz ugyanakkor számunkra a pontatlan helymeghatározás, valamint az a lakossági elvárás, hogy
a bejelentést követően napokon belül meg fog oldódni a bejelentő által jelzett probléma. A jelzett hiányosságokat sok esetben továbbítani kell a szolgáltató (pl. ÉMÁSZ,
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., TiszaSzolg 2004 Kft. stb.) felé, amely szervezet a saját működési rendje szerint vizsgálja ki és ütemezi a feladat elvégzését.
A közérdekű bejelentésekre nyitva álló platformok terén fontos változás vette kezdetét
az elmúlt esztendőben.

A beszámoló időszakában megkezdődött a CityApp

városapplikáció új funkcióval történő fejlesztése. Az új szolgáltatást végül 2021 febru-

BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

72

árjában indítottuk el. Az applikáció alkalmassá vált közterületi problémák bejelentésére fotóval és cím megjelöléssel együtt közvetlenül a telefonról. A szükséges munkaszervezési intézkedések megtörténtek a Hivatal szervezetén belül.

6. Időközi választás
Az elmúlt évben a választókerület országgyűlési képviselőjének tragikus halála következtében időközi választás kiírására, illetve lebonyolítására került sor 2020. október
11-én. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, mint a B.-A.-Z. Megyei 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban: Választási Iroda) látta
el az időközi választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, amely
jelentős többlet terhet jelentett a Hivatal, azon belül a Jogi és Igazgatási Osztály munkatársai számára. Az osztály több munkatársa OEVI tagként napi szinten végezte ezeket a feladatokat.
A választási eljárási törvény esetében a 2018. évi átfogó módosítást követően is történtek kisebb módosítások, amelyek érintették a választást, és annak lebonyolítására is
hatással voltak. A B.-A.-Z. Megyei 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 2020. július 21-ei ülésén tett javaslatot az
időközi választás időpontjára, majd ezt figyelembe véve a Nemzeti Választási Bizottság a 36/2020. számú határozatával kitűzte az időközi választást, amely döntése 2020.
augusztus 2-án vált jogerőssé.
A választás kitűzését követően az OEVB-nek és a mellette működő Választási Irodának 10 hét állt rendelkezésre ahhoz, hogy az időközi választást megfelelően előkészítse és lebonyolítsa. Az OEVB a kitűzést követően 2020. október 16. napjáig 12 alkalommal ülésezett, melynek során összesen 37 határozatot hozott, 5 képviselőjelöltet
vett nyilvántartásba. Ezen túlmenően elvégezte a jogszabályokban előírt feladatait,
úgymint jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát, kisorsolta a jelöltek szavazólapon
való feltüntetésének sorrendjét. Az OEVB a vonatkozó jogszabályokban előírt feladatai mellett a választási kampánytevékenység elleni, illetve a választási eljárás alapelveinek sérelme miatt benyújtott kifogások elbírálása tárgyában 7 alkalommal ülésezett,
és összesen 12 db határozatot hozott.
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A bizottság 2020. október 16-án hozta meg a választási eredményt megállapító határozatát, amellyel szemben nem nyújtottak be fellebbezést.
A Választási Iroda a bizottság működéséhez, az ülések és a döntések előkészítéséhez
teljes körű jogi és szakmai segítséget nyújtott és ellátta az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
Összegezve a 2020. évi időközi választás tapasztalatait, elmondható, hogy a választási
szervek, vagyis a Választási Bizottság és a Választási Iroda is teljesítették a választási
eljárási törvényben foglalt rendeltetésüket. Feladatukat körültekintően és lelkiismeretesen, a jogszabályokat maradéktalanul betartva, pártatlanul, a választások tisztaságát
és törvényességét biztosítva látták el.
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V. A 2021. évi fontosabb feladatok
A Hivatal feladatait elsősorban a jogszabályok, a hivatali SZMSZ, a Képviselő-testület
által elfogadott, hosszabb és középtávra szóló programok, tervek, az egyes szervezeti
egységek munka- és ellenőrzési tervei, valamint a dolgozók munkaköri leírásai határozzák meg. E feladatok az év során kibővülnek a Képviselő-testület, bizottságok által
hozott határozatokban megfogalmazott feladatokkal.
A járvány elleni küzdelem, annak gazdasági és társadalmi hatásai 2021-ben is alapjaiban határozzák meg nem csak a Hivatal, hanem az egész önkormányzati rendszer működési modelljét, feladatrendszerét.
Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan idén is az egyik legfontosabb feladat a járvány következményeinek elhárítása, a tiszaújvárosi lakosok életének és egészségének megóvása, valamint az ezzel összefüggő kihívások, feladatok minél hatékonyabb megoldása.
Ezen túlmenően a 2021. évre vonatkozó legfontosabb szakmai és működési feladatok a
teljesség igénye nélkül:
 Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodását megalapozó költségvetés előkészítése, módosításainak elvégzése, a végrehajtásáról szóló beszámoló, tájékoztató
készítése
 A közterületi és városüzemeltetési projektek, közbeszerzések jogszerű, szakszerű lebonyolítása, a közterületi karbantartások koordinálása, az intézményi beruházások felügyelete
 A Keleti-lakóövezet, valamint a Szent István út 1-11. számú épület mögötti terület rekonstrukciójának megvalósítása
 A Keleti-lakóövezetben kialakított telkek értékesítése
 Egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézmények működéséhez szükséges
ingatlan- és ingó vagyonelemek tulajdonjog átruházása
 Az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása
 A hatósági tevékenységet érintő jogszabályi változások figyelemmel kísérése,
az abból következő munkaszervezési döntések meghozatala
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Összefoglaló
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységét elemezve – álláspontom szerint – megállapítható, hogy szervezetünk eleget tett a vele szemben támasztott
követelményeknek, elvárásoknak.
A munkavégzés minőségének objektív – tényeken alapuló – megítéléséhez alapvetően
a Képviselő-testület döntéseinek törvényességi vizsgálata, a hatósági döntések ellen
benyújtott jogorvoslatok, a Hivatal tevékenységét érintő különböző felügyeleti és
egyéb ellenőrzések, valamint az ügyfelek jelzései, észrevételei, mint szempontok vehetők figyelembe.
2020-ban a képviselő-testületi döntésekkel (rendeletek és határozatok) összefüggésben
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi felügyeleti
eljárás nem indult, észrevétel nem érkezett. Az önkormányzati és államigazgatási hatósági döntések (13.240 db) ellen benyújtott jogorvoslatok száma mindösszesen 1 db
volt. A Hivatalt az elmúlt évben ellenőrző szervezetek (7 alkalommal történt külső
ellenőrzés) kirívó jogszabálysértéseket, hibákat, mulasztásokat nem állapítottak meg.
A Hivatal köztisztviselőivel szemben bejelentés, panasz a beszámoló időszakában nem
érkezett.
A hivatali ügyintézésben továbbra is érvényesült az udvarias magatartás, a segítőkész
hozzáállás, a törvényesség, a szakszerűség, a gyorsaság és pontosság. Továbbra is célunk kell, hogy legyen a hivatali ügyintézés, a hivatali szolgáltatások minőségének a
fejlesztése.
Tökéletesen működő szervezet természetesen nem létezik. A hiányosságok kiküszöbölése, minimalizálása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni és folyamatosan figyelemmel kell kísérni a jogszabályi, gazdasági és társadalmi változásokat és –
nem utolsó sorban – a helyi közösség igényeit.

BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

MELLÉKLETEK

77

1. sz. melléklet

Személyzeti és munkaügyi adatok
Nemek szerinti megoszlás, köztisztviselők és Mt. hatálya alá tartozók aránya
2010.

2011.

2012.

fő

2013.

% fő

2014.

% fő

2015.

% fő

% fő

2016.
% fő

2017.

2018.

% fő

2019.

% fő

% fő

2020.
%

fő

%

A létszám

97+4

91+3

91+3

73+3

Betöltött
létszám

96+4

96+4

84+3

71+3

Férfiak

27

27 26

28 22

25 20

27 20

27 21

28 22

30

21 30

21 29

19 27

21 29,6

Nők

73

73 68

72 65

75 54

73 53

73 53

71 52

70

50 70

51 71

52 73

50 70,4

Köztisztvise 97

97 91

97 86

99 73

99 72

99 73

99 73

99

70 99

71 99

69 96

70

99

3

3

1

1

1

1

1

4

1

1

lőkMt. hatálya 3
alá tartozók

3

1

72+1

1

1

73+5 -

73+5 -

73+5 -

73+5 -

73+5

- 70+3

72+2

71+3

69+2

70+2

68+3

68+3

1

1

1

1

1

1

3

-

Életkor szerinti megoszlás
2010.

2011.
fő

%

2012.
fő

2013.

%

fő

2014.

%

fő

2015.

%

fő

2016.

2017.

2018.

%

fő

%

fő

%

fő

2019.

%

fő

2020

%

fő

%

21-30 év

10

10

9

10

3

4

2

3

4

5

5

7

3

4

4

5

3

4

1

1,5

3

4

31-40 év

42

42

38

40

35

40

29

39

26

36

27

37

26

35

19

27

13

1

11

15,5

11

16

32

45

25

35

41-50 év

23

23

26

28

27

310

25

34

24

33

21

28

23

31

26

37

34

48

34

50 év felett

25

25

21

22

22

25

18

24

19

26

21

28

22

30

22

31

22

73

25

1

5,5
48
555
35
555

2. sz. melléklet
Hivatali munkaviszonyban eltöltött idő
A határozott időre kinevezettek nem szerepelnek a kimutatásban!
2010.
0– 1
év
1– 3
év
3– 5
év
5 – 10
év
10 – 20
év
20 év
felett

2011.

fő

%

fő

3

3

5

12

14

9

2012.

2013.

2014.

fő

2016.

0

0

9 12,5

6

8

3

4

2

3

2

3

4

6

10

11

10

11

6

8

4

5,5

9

12

14

19

8

11

6

8

3

4

6

8,5

9

10

11

7

8

10

14

5

7

5

7

4

5,3

9

13

13

18

9

13

3

4,2

21

22

19

21

17

20

18

24

18

25

16 21,5

14

19

13

18

12

17

13

18

15 21,1

36

38

33

37

32

37

25

34

22

31

22

30

21 28,4

22

31

17 23,5

20

28

14 19,7

13

14

13

15

15

17

15

20

14

19

16 21,5

18 24,3

17

24

22 30,5

22

31

23 32,4

%

fő

2020.

7

%

fő

2019.

6

%

fő

2018.

5

%

fő

2017.

%

%

fő

2015.

fő

%

fő

%: összlétszámhoz viszonyítás 71 fő

%

fő

%

%

10 14,1

Iskolai végzettség a köztisztviselők és az Mt. hatálya alá tartozók körében
2010.

Felsőfokú
végzettségűek
Középfokú
végzettségűek
Középfokú
végzettséggel nem
rendelkezők

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

2016.
fő

%

2017.
fő

2018.

%

fő

2019.

%

fő

2020.

%

fő

%

76

76

72

77

68

78

57

77

51

71

58 78,6

59 79,7

56

79

56

78

53

75

52 73,2

22

22

21

22

18

21

16

22

20

28

15

20

14 18,9

14

20

15

21

17

24

18 25,3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,4

1,4

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

3. sz. melléklet
Közigazgatási alap- és szakvizsgával rendelkező köztisztviselők
2010.
fő
Alapvizsgára
kötelezettek
Alapvizsgával
rendelkezők
Szakvizsgára
kötelezettek
Szakvizsgával
rendelkezők

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.
fő

2017.

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

69 72

59

63

61

70

67

91

68

93

67 90,5

68

92

67

94

67

93

63

69 72

52

55

59

68

66

89

61

83

65

88

65

88

65 91,5

66

92

74 77

66

70

64

74

52

70

56

77

55

74

55

74

55

77

56

59 62

55

59

55

63

50

68

48

66

49

66

51

69

52

73

54

%

fő

2019.

%

%

fő

2018.

%

fő

%

89

61

86

63

89

58

82

78

54

76

47

66

75

51

72

42

59

%

fő

2020.

%

Pótlékban részesülők

Vezetői pótlék
Képzettségi
pótlék
Idegennyelvtudási pótlék
Gépjárművezető
i
pótlék

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

9

9

10 10

8

9

7

9

7

9

6

8

23 23

19 20

22 25

21 28

25 34

18

35 35

31 32

29 33

18 24

20 27

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2015.

-

2016.
fő

%

fő

%

2018.
fő

%

2019.
fő

%

2020.
fő

%

%

8

11

15

11

15

11 15,5

10

14

24

19 25,7

26

37

26

36

24

34

21

30

19 25,7

19 25,7

22

31

22 30,5

20

28

22

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2017.

-

-

4. sz. melléklet
Ügyiratforgalmi statisztikai adatok
2020. év

Ágazat
A Pénzügyek
Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek
2. Egyéb pénzügyek
B Egészségügyi igazgatás
C Szociális igazgatás
E Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés,
kommunális igazgatás
Ebből: 1. Környezet-és természetvédelem
2. Településrendezés, területrendezés
3. Építési ügyek
4. Kommunális ügyek
F Közlekedési és hírközlési igazgatás
G Vízügyi igazgatás
H Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás
Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek
2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének
nyilvántartásával kapcsolatos ügyek
3. Választásokkal kapcsolatos ügyek
4. Rendőrségi ügyek
5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek

I
J
K
L
M
N
U

6. Menedékjogi ügyek
7. Igazságügyi igazgatás
8. Egyéb igazgatási ügyek
Lakásügyek
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás
Ipari igazgatás
Kereskedelmi igazgatás, turisztika
Földművelésügy, állat- és növényügyi igazgatás
Munkaügyi igazgatás, munkavédelem
Önkormányzati és általános igazgatási ügyek
Ebből: 1. Képviselő-testület iratai
2. Nemzetiségi önkormányzat iratai

Gyűjtő
Alszámra
sorszám
iktatott iratok száma
14 331
0
22 024
14 331
0
22 024
0
0
0
38
0
893
3 667
0
15 696

Sorszámra

146
24
51
32
39
239
28

0
0
0
0
0
0
0

511
73
137
93
208
540
183

615
111

0
0

3 538
312

52
10
4

0
0
0

424
428
31

0
0
13
425
192
112
17
140
16
0
2 199
117
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
86
2 257
877
606
67
456
125
0
9 460
602
33

2 069
51
16

0
0
0

8 825
382
119

6
1
5
0
21 813

0
0
0
0
0

23
5
18
0
55 500

3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri
hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek,
közalapítványának és intézményeinek ügyei
P Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás
R Sportügyek
Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres
X
biztonsági őrség
Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás
2. Katasztrófevédelmi igazgatás
3. Fegyveres biztonsági őrség
Mindösszesen:

5. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a 2020. évi végrehajtási cselekményekről (adó- és adók módjára behajtandó köztartozások)

Végrehajtási cselekmény
2014
megnevezése

Száma (db)

Összege (Ft)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hatósági átvezetés

208

255

170

142

114

84

144

10 159 936

3 838 350

4 527 207

6 548 686

7 082 400

2 602 267

4 055 344

10 159 936

3 838 350

4 527 207

6 548 686

7 082 400

2 602 267

4 055 344

Letiltás

46

65

64

38

5

2

-

9 189 322

7 311 248

6 661 927

3 210 904

126 241

120 971

-

1 772 213

2 088 561

2 330 280

898 863

451 379

273 156

-

1 665

1 394

1 424

1 165

1 637

1 014

408

250 775 600

169 819 379

142 034 843

122 366 231

98 129 120

85 068 902

38 933 986

52 346 345

42 898 719

38 760 443

45 231 586

27 749 394

40 177 832

16 375 703

82

8

12

27

37

31

112

1 596 424

144 569

363 082

815 004

860 447

469 393

3 562 235

1 116 772

59 731

153 940

634 524

678 847

436 213

3 261 975

Követelésfoglalás

-

9

12

7

5

12

6

-

7 037 542

2 327 394

1 813 785

1 233 625

2 636 621

1 970 131

-

7 037 542

2 327 394

1 813 785

1 233 625

2 636 621

1 970 131

Ingófoglalás
(gépjárműfoglalás)

2

6

5

1

1

-

-

239 932

820 400

1 641 093

67 966

53 821

-

-

Jelzálogjog, végrehajtási jog
bejegyzés

4

12

7

1

1

-

1

424 205

7 168 560

700 391

70 032

120 600

-

100 500

Végrehajtási
költség/Igazgatási
Szolgáltatási díj

4

12

7

1

1

-

1

50 400

133 200

88 200

12 600

12 600

-

12 600

37 800

63 600

138 600

44 400

50 400

25 200

-

Mögöttes felelősség
érvényesítése

15

10

9

1

-

-

-

1 488 539

1 040 772

777 725

2 185 737

-

-

-

340 619

866 334

343 101

103 728

675 387

273 156

165 562

Munkáltatói kötelezés

1

1

1

-

-

-

-

235 908

26 242

49 420

-

-

-

-

235 908

-

49 420

-

-

-

-

NAV-nak átadott teljes lista
visszatartási jog
gyakorlására'

45

27

27

28

32

28

23

31 296 511

31 597 926

29 728 037

20 150 357

25 438 437

37 461 000

49 509 000

396 493

506 245

559 123

411 171

803 020

2 477 015

11 172 239

NAV végrehajtásra átadva

41

29

15

12

14

27

16

7 684 743

7 483 513

6 206 108

1 962 899

10 498 324

8 652 775

39 428 531

890 213

481 767

1 509 084

478 329

165 153

2 450 285

3 103 581

NGM. rendelet szerinti 5000
Ft költségáltalány

298

345

317

285

286

177

116

1 490 000

1 725 000

1 585 000

1 425 000

1 430 000

885 000

580 000

1 224 743

1 580 956

1 782 314

1 445 934

1 209 764

926 434

560 542

1

1

-

-

-

-

-

219 741

363 308

-

-

-

-

-

-

132 577

230 731

-

-

-

-

2 412

2 174

2 070

1 708

2 133

1 375

827

314 851 261

238 510 009

196 690 427

160 629 201

144 985 615

137 896 929

138 152 327

68 521 042

59 554 382

52 711 637

57 611 006

40 099 369

52 278 179

40 665 077

21,76%

24,97%

26,80%

35,87%

27,66%

37,91%

29,43%

Hatósági átutalási megbízás
(inkasszó)
Gépjármű forgalomból
kitiltása

Felszámolás alatti/utáni
engedményezésből eredő köv.
Összesen:

1

Benyújtva e-úton átlag 49 509 E Ft összegben (2020)

2014

2015

2016

Teljesült (Ft)

2017

2014

6. sz. melléklet
KIMUTATÁS
Közterület-felügyelők 2020. évi tevékenységéről
Magasabb szintű jogszabályok megsértése
Tényállás
intézkedés
Összesen

figyelmeztetés

feljelentés

helyszíni
bírság

0

1

0

1

17

3

6

26

250

2

0

252

2

0

0

2

7

22

25

54

Koldulás

2

1

1

4

Közerkölcs megsértése

0

1

0

1

Veszélyeztetés kutyával

1

0

0

1

Csendháborítás
Köztisztasági szabálysértés
Közúti közlekedési szabályok
kisebb fokú megsértése
Kijárási korlátozás
megszegése*
Szeszesital fogyasztás
tilalmának megszegése

Önkormányzati rendelet
megsértése
Zöldterületen parkolás

15

0

0

15

Közterület rendjének
megszegése

1

0

0

1

Üzemképtelen gépjármű
tárolása közterületen

15

0

0

15

Gyommentesítési kötelezettség
elmulasztása

7

0

1 (közigazgatási
bírság)

8

317 db

30 db

33 db

380 db

Összesen:
*

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. Korm. rendelet alapján

Bejelentésre, felkérésre végzett tevékenység

Feladat

Hivatal
részéről

Zöld
számos
bejelentés

Telefonos és
szóbeli

Összesen

1200

0

0

1200

5

0

20

25

20

0

2

22

85

0

0

85

1310

0

22

1332

1. Ügyfelek szórólapos
tájékoztatása helyszínen
- járda építés, parkoló
lezárás stb.
2. Helyszíni szemlék, hatósági
ellenőrzések
3. Elhullott állati tetem
eltávolítása
4. Közös tevékenység
Bejárások, egyeztetések
Összesen:

Térfelügyeleti rendszer működésével összefüggő adatok

Szabálysértés/Intézkedés

Hivatal részéről
bejelentés rendőrség/mentőszolgálat
felé

1. Garázdaság
2. Jogosulatlan közterületi
értékesítés
3. Szeszesital-fogyasztás
tilalmának megszegése

2

4. Tiltott fürdőzés
5. Kijárási korlátozás
megszegése*

0

Összesen:

*

0
0

2

4

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. Korm. rendelet alapján

7. sz. melléklet
Ügyfélszolgálati adatok
2020.

Sorszám

Ügytípus

Mennyiség

Beadványok átvétele (nyilvántartás alapján)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen:

Tiszaújváros
Tiszaszederkény
Hirdetmények közzététele
(iktatott alszámok alapján)
Hatósági bizonyítványok kiadása
(iktatott alszámok alapján)
Vagyoni igazolások kiállítása
(iktatott alszámok alapján)
Talált tárgyak kezelése
(iktatott alszámok alapján)
Emléklap igénylések
(iktatott alszámok alapján)
Tiszaújváros Kártya új igénylés
(nyilvántartás)
Mecénás pályázatok

1.204 db
61 db
320 db
9 db
2 db
52 db
0 db
280 db
0 db
1928 db

8. sz. melléklet
Szociális támogatások felhasználásának adatai
2020.

Megnevezés
települési lakhatási támogatásban részesülők
száma
adósságcsökkentési települési támogatásban
részesülők száma
adósságkezelési tanácsadásban részesülők száma
rendkívüli települési támogatásban részesülők
száma
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma
táboroztatási támogatásban részesülők száma
szociális alapú gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezményben részesülők száma
életkezdési támogatásban részesülők száma
első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában
részesülők száma
18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére nyújtott települési támogatásban
részesülők száma
egyszeri év végi támogatásban részesülők száma
gyermekes családok év végi támogatásában
részesülők száma
kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülők
száma
hulladékszállítási díjtámogatásban részesülők
száma
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek részére nyújtott szünidei
gyermekétkeztetésben részesülők száma
születési támogatásban részesülők száma
iskolakezdési támogatásban részesülők száma
köztemetés
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjban részesülők száma

Mennyiségi
egység

Adat

Támogatási
összeg (E Ft)

háztartás

170

7.110

háztartás

9

1.684

háztartás

11

-

fő

1025

66.361

fő

295

1.863

fő

0

0

fő

21

319

fő

123

6.150

fő

18

20.225

fő

50

14.551

fő

1104

24.024

fő

244

6.963

fő

1935

38.532

fő

2012

37.972

fő

5

39

fő
fő
fő

68
186
2

1.020
1.860
260

fő

10

450

9. sz. melléklet
A Képviselő-testület határozatainak száma, végrehajtásának megvalósulása
2020.
Képviselő-testületi határozatok száma: 167
Felelősök és határidők szerinti feldolgozásban (Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben): 6861
Intézkedést
igénylő döntések

Végrehajtott

Folyamatos
határidejű

Határideje
nem járt le2

Végre nem
hajtott

Hatályon
kívül
helyezve

Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztály

189

130

5

48

-

6

Jogi és Igazgatási Osztály

55

49

1

4

-

1

Pénzügyi, Fejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály
Személyzeti és munkaügyi szakreferens

389

263

15

103

-

8

34

28

2

4

-

-

Belső ellenőrök

6

4

-

2

-

-

Jegyzői referens

13

10

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

686

484

25

162

-

15

Felelősök

Pályázati referens

Összesen:

1

2020. év folyamán összesen 167 testületi határozat született.
A határozatok az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben felelősök és határidők szerinti bontásban – több határozati pont esetében pontonként – kerültek feldolgozásra (a
feldolgozások száma összesen: 686); egy döntésnél több osztály is megjelölésre kerülhetett végrehajtásért felelős osztályonként, ha több osztály vesz részt a végrehajtásban.
2
A határidő azért nem járt le, mert évközben módosították a határidőt 2020. december 31. utáni időpontra vagy eredetileg a határidő 2020. december 31. utáni időpontban lett
meghatározva (2021., 2022…. stb.).

10. sz. melléklet
Államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések összefoglaló adata
2020. év
Elsőfokú
döntések
száma

Határozat

Pénzügyi, Fejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály

5 198

4 600

57

110

431

Államigazgatási
A - Adóigazgatási ügyek

5 154
5 120

4 556
4 535

57
57

110
110

431
418

34

21

44

44

44

44

7 734

7 617

117

262
33

259
33

3

229

226

3

7 472
7 452
20

7 358
7 340
18

114
112
2

308
301
23
241
9
28

205
198
6
161
5
26

91
91
12
74
3
2

7
7
5 717
7 523
13 240

7
7
5 013
7 409
12 422

151
114
265

Ágazat

Elsőfokú
Végrehajtási
Eljárást lezáró
Hatósági
eljárásban hozott eljárásban hozott végzés (elutasítás,
bizonyítvány
egyéb végzés
végzés
megszüntetés)

E - Környezetvédelmi, építésügyi,
településrendezés, területrendezés
és kommunális igazgatás
F - Közlekedés
G-Vízügyi igazgatás
Önkormányzati
A - Adóigazgatási ügyek
F - Közlekedés
E - Környezetvédelmi, építésügyi,
településrendezés, területrendezés
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H - Egyéb igazgatási ügyek
Intézményi, Szociális és Sport
Osztály
Államigazgatási
C - Szociális igazgatás
I - Lakásügyek
J - Gyámügyi igazgatás
P - Művelődés
Önkormányzati
C - Szociális igazgatás
I - Lakásügyek
J - Gyámügyi igazgatás
P - Művelődés
Jogi és Igazgatási Osztály
Államigazgatási
E - Építésügyek
H - Igazságügyi igazgatás
K - Ipari igazgatás
L - Kereskedelmi igazgatás
X - Honvédelmi igazgatás
Önkormányzati
H - Egyéb igazgatási ügyek
Államigazgatási ügyben
Önkormányzati ügyben
Polgármesteri Hivatal Összesen

1
1
1

11
11
5
5
1

110

1

442

110

1

442

11. sz. melléklet

Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzatának
2020. évi közbeszerzési terve alapján indított közbeszerzéseiről

Közbeszerzési eljárás megnevezése

Indításának
időpontja
(hivatkozva az eljárást
megindító felhívásra)

Formája

Nyertes ajánlattevő és alvállalkozó
megjelölése

Ellenszolgáltatás

Szerződéskötés
időpontja

(mértéke, teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó
jogszabályokra)

A megkötött szerződés tárgya

Teljesítés időpontja

Az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontja
vagy a teljesítés
megtagadásának oka

Az eljárás státusza: lezárult-e vagy sem

I. Árubeszerzés

Nem volt ilyen közbeszerzési eljárás.

II. Építési beruházás

Szent István úti közterület rekonstrukciója

2020. március 2.

Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás fedezethiány miatt
eredménytelenül zárult.

Szent István úti rekonstrukció
Tiszaújvárosban

2020. június 11.

Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás fedezethiány miatt
eredménytelenül zárult.

közterületi munkálatok Tiszaújvárosban
(I. rész: Telekalakítás a "Keleti-lakóövezetben"
II. rész: Szent István úti rekonstrukció)

2020. november
3.

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti nyílt eljárás

I. rész: Bau-Vill Épker Kft.
Alvállalkozó: György Ferenc
II. rész: Titán Service Kft.,
alvállalkozó: Uhrinwest
Ingatlanfejlesztő Mérnöki Iroda Kft.

I. rész: n. 282 006 215 Ft.
II. rész: n. 153 723 077 Ft.

2021. március 1.

III. Szolgáltatás megrendelése
Nem volt ilyen közbeszerzési eljárás.

IV. Építési koncesszió
Nem volt ilyen közbeszerzési eljárás.

V. Szolgáltatási koncesszió
Nem volt ilyen közbeszerzési eljárás.

Vállalkozási szerződés "Közterületi
munkálatok Tiszaújvárosban" tárgyban.
I. rész: Telekalakítás a "Keleti
lakóövezetben"
II. rész: Szent István úti rekonstrukció

I. rész: 2021.
szeptember 4.
II. rész: 2021.
júius 14.

számla kézhezvételét
követő 30 napon belül

Az eljárás lezárult, a szerződések
teljesítése folyamatban van

Tájékoztató a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
2020. évi közbeszerzési terve alapján indított közbeszerzéseiről

Közbeszerzési eljárás megnevezése

Indításának
időpontja
(hivatkozva az eljárást
megindító felhívásra)

Formája

Nyertes ajánlattevő és alvállalkozó
megjelölése

Ellenszolgáltatás
(mértéke, teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó
jogszabályokra)

I. Árubeszerzés
Nem volt ilyen közbeszerzési eljárás

II. Építési beruházás
Nem volt ilyen közbeszerzési eljárás.

III. Szolgáltatás-megrendelés
Nem volt ilyen közbeszerzési eljárás.

IV. Építési koncesszió
Nem volt ilyen közbeszerzési eljárás.

V. Szolgáltatási koncesszió
Nem volt ilyen közbeszerzési eljárás.

Szerződéskötés
időpontja

A megkötött szerződés tárgya

12. sz. melléklet

Teljesítés időpontja

Az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontja,
vagy a teljesítés
megtagadásának oka

Az eljárás státusza: lezárult-e vagy sem

13. sz. melléklet
Zöldszámos és egyéb közérdekű bejelentések adatai
2020.
A közérdekű bejelentések
fajtája

Zöldszám üzenetrögzítőjére érkezett bejelentések
(2020.03.15-ig)
Tisztségviselők
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály
Jogi és Igazgatási Osztály
Egyéb (elismerés, köszönet, megismételt, kiegészített,
sikertelen és intézkedést nem igénylő hívások)
Jegyzői referens
Képviselői fogadóórákon megjelentek
1. vk. Jézsó Gábor
2. vk. dr. Fülöp György*(lásd polgármesternél)
3. vk. Kiss Zoltán
4. vk. Tokaji Edit
5. vk. Vendlerné Polyák Ilona
6. vk. Pap Zsolt**(lásd alpolgármesternél)
7. vk. Hok Csaba
8. vk. Molnár István*** (lásd alpolgármesternél)
Steinerné Vasvári Éva
Csikász Gábor
Buséter Béla
Polgármesteri fogadóórán tett közérdekű bejelentések
Alpolgármesteri fogadóórán tett közérdekű bejelentések**
Alpolgármesteri fogadóórán tett közérdekű bejelentések***
Jegyzői fogadóórán tett közérdekű bejelentések
Tisza TV-ben tartott polgármesteri fogadóórán tett
közérdekű bejelentések
Hivatalhoz érkezett levél, e-mail, személyes bejelentés
Honlap zoldszam@tujvaros.hu e-mail címre érkezett
Tavaszi közmeghallgatásokon bejelentést tevők száma
Egyéb bejelentés (postai levél, betelefonálás, lakossági
bejelentés, tájékoztatás)
ÖSSZES KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

mennyisége
fő/db

aránya
%

57

100%

0
45
2
0

0%
79%
3%
0%

10

18%

0

24
8

0%
100%
34%

2
2
4

8%
8%
17%

1

4%

1
1
5

4%
4%
21%

8
7
8
15
3
183
40
5 elektronikus
8
358

