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Beszámoló a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Hivatal végrehajtó, hatósági tevékenysége alapvetően két csoportra, az önkormányzati és az 
államigazgatási körben végzett jogalkalmazásra osztható, arra jelentős hatással volt az állam és az 
önkormányzatok közötti feladatmegosztás, átrendeződés, amelynek következtében a jegyző 
államigazgatási hatáskörei jelentősen csökkentek, mintegy 1000 államigazgatási hatáskör került át a 
járásokhoz. 
 
 
Ügyiratforgalom 
 
Az ügyiratforgalmi statisztika a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban iktatott ügyekről ad 
tájékoztatást, azok döntő többsége nem hatósági jellegű. 
 
A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal településeinél az utóbbi években az alábbiak szerint alakult 
az iktatott főszámok mennyisége: 
 
Kismaros 2019: 3738 
Kismaros 2020: 4441 
Kismaros 2021: 6249 
Kismaros 2022: 2906 május 31-ig 
Szokolya 2020: 2248 
Szokolya 2021: 2837 
Szokolya 2022. május 31.: 1919 
Kóspallag 2020: 950 
Kóspallag 2021: 873 
Kóspallag 2022. május 31.: 531 
 
 
Az alábbiakban feltüntetett táblázatban szereplő főszámok száma nem a ténylegesen iktatott fő-, és 
alszámokat jeleníti meg, mivel a táblázatokban a sztornózott, illetve irattári tétellel el nem látott 
főszámok nem szerepelnek. 
 
A valós iktatott ügyiratszám 2022. január 1 – május 31-ig Kismaros vonatkozásában 2906 főszám, és 
2606 alszám. 
 
A valós iktatott ügyiratszám 2022. január 1 – május 31-ig Szokolya vonatkozásában 1919 főszám, és 
2992 alszám. 
 
A valós iktatott ügyiratszám 2022. január 1 – május 31-ig Kóspallag vonatkozásában 531 főszám, és 865 
alszám. 
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Kismaros 
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Szokolya 
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Kóspallag 
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1. Adóigazgatás 
 
 
Az államigazgatási jogkörben hozott határozatok döntő többsége adó tárgyú, ezért a hatósági 
tevékenység elemzésénél különös figyelmet igényel. 
 
2022 évben iktatott adó ügyek számának alakulása (fő és alszámok együttesen): 
 
Kismaros: 3035 
Szokolya: 1546 
Kóspallag: 259 
 
A kóspallagi kirendeltségen az adóügyi feladatokat egy ügyintéző, Szokolyán egy, Kismaroson két 
ügyintéző látja el. 
 
Az egy ügyintézőre jutó adótárgyak száma Kismaroson a legmagasabb. 
 
 

A 2022 évi adó ügyintézés kapcsán már lezárult illetve folyamatban lévő munkafolyamatok: 

1.) 2021 év zárása, statisztikák készítése – végrehajtott 

2.) 2022 évi nyitása, nyitó adatok, nyilvántartások ellenőrzése – végrehajtott 

3.) 2022 évi adók könyvelése – terhelése (Kommunális adó, Építményadó, Telekadó, Kata, Pótlék) 

- végrehajtott 

4.) Februárban a márciusban és szeptemberben esedékes adók fizetési értesítőjének kiküldésre. 

– végrehajtott 

5.) Az értesítők kikuldése után beérkező változás bejelentések feldolgozása - folyamatos 

6.) Május 30-i iparűzési adó bevallások feldolgozása, rögzítése, az adóelőlegek megállapítása után, 
fizetési értesítő küldése – folyamatban 

7.) Az iparűzési bevallások feldolgozása után: 

- felhívás kiküldése a határidőben be nem nyújtott bevallás kapcsán 
- túlfizetések rendezése 

8.) Adóbefizetések könyvelése - folyamatos 

9.) Fizetési felszólítások, értesítések kiküldése 

10.)  Adóellenőrzés - folyamatos 

11.)  Adóvégrehajtás – folyamatos 

 

Az ügyintézők hétfőn, szerdán és csütörtökönön ügyfélfogadást tartanak, az ügyfelek száma változó. 
Az értesítések, felszólítások kiküldése után jelentős mértékű a személyes, e-mail és telefonos 
megkeresés. 
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Az elvégzett munkateher vizsgálat alapján megállapítható, hogy az ügyintézők munkaidejének 80-85 
%-át köti le az adó befizetéséhez szükséges feltételek biztosításához elengedhetetlen feladatok 
ellátása, az adóellenőrzésre, behajtásra a munkaidő fennmaradt részét tudják fordítani. 

 

Adófelderítés 

Az adófelderítés a három hivatal összefogásának keretében folyamatban van. A településeken 
található ingatlanok, utcánként kerülnek ellenőrzésre. 

Az ellenőrzés alapja a fölkönyvi nyilvántartás, és az építéshatóságtól kapott értesítések új ingatlan 
bejegyzéséről. 

Az adófelderítés összes adónemre és adótárgyra történő kiterjesztésével jelentős adóbevétel 
növekedés érhető el. 

 

Adóbehajtás 

 

Az adófelderítés mellett az adók behajtása is folyamatos. Az eredményes adóbehajtás feltétele a 
naprakész könyvelés, az adó befizetését elmulasztók csak így szűrhetők ki. Ezért is kiemelt fontosságú 
a változások kezelése, hogy csak olyan esetben induljon végrehajtási cselekmény, ahol egyértelműen 
alátámasztott az eljárás, könyvelési és adófizetési kötelezettség személyének szempontjából. 

 

Az adóhatóság rendelkezésére álló jogszerű eszközök. 

- azonnali beszedési megbízás 

- letiltás 

- jelzálogjog bejegyzés 

- árverés 

- hátralékosok átadása a  NAV-nak  

 

Az adóhátralék csökkentésére az azonnali beszedési megbízás és a munkabérletiltás alkalmas, az 
intézkedéshez az adózók bankszámla adatait a pénzintézetektől kell beszerezni. 

 

Az adóvégrehajtás a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen javult, a végrehajtási cselekmények száma 

növekedett. Azonban figyelemmel kell lenni arra is, hogy a végrehajtási cselekmények 

eredményességére az adóhatóság nincs hatással, az inkasszó és a letiltás csak akkor eredményes ha a 

terhelt számlán van pénz, illetve az érvényesíteni kívánt letiltás jogszabályi feltételei ( kielégítési 

sorrend, letiltható bér aránya) teljesülnek. Az adóhatóság feladata, hogy a jogi feltételek teljesülése 

esetén a végrehajtási cselekményt megindítsa. 

 
2. Kereskedelmi igazgatás 

 
A jegyző kereskedelmi hatóságként jár el a bejelentéshez kötött, illetve engedélyköteles kereskedelmi 
tevékenységek esetében. Az előbbi esetekben a jogszerű bejelentést tudomásul veszi, a jogszabályi 



- 8 - 

feltételek teljesülése esetén az utóbbiakban működési engedélyt ad ki, vezeti a hatósági nyilvántartást. 
A Hivatalban indított ügyek száma: 12, melyből Kismaros 7, Kóspallag 1, Szokolya 4 
 

3. Gyámügyi igazgatás 
 
A jegyző gyermekvédelmi hatáskörébe tartozó ügyek száma folyamatosan csökken, a hatályos 
szabályozás szerint megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, 
illetve a kedvezményre jogosult gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
a döntések száma: 2, melyből 1 Kismaros, 0 Szokolya és 1 Kóspallag. 
 
 

4. Önkormányzati igazgatás 
 
Az önkormányzati igazgatási körbe az önkormányzati, igazságügyi és rendészeti hatáskörök tartoznak, 
elsősorban az anyakönyvi és állampolgársági, illetve a személyi adat és lakcímrendezési ügyek 
említhetők. 
 
 
Az államigazgatási hatáskörökben eljárva a jegyző jogot vagy kötelezettséget állapít meg. Az 
adóigazgatás körébe tartozó ügyekben jellemző az adóalanyt terhelő kötelezettség előírása, az egyéb 
ügykörökben az ügyfelet megillető jogosultságot állapítunk meg, a feltételeket jogi előírások 
szabályozzák, a mérlegelés nem jellemző. A határozatok döntő többsége a kérelemnek helyt ad, az 
ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az ügy megítélése egyszerű, ezért általában egyszerűsített határozat 
kiadására van mód. 
 
Az államigazgatási hatósági ügyintézés hatékonyságának, jogszerűségének egyik mérőszáma a 
megtámadott határozatok aránya, a vizsgált időszakban az elsőfokú döntések ellen egy darab 
jogorvoslati kérelem érkezett, mely esetben hivatalból történő felülvizsgálatra került sor. 
 

5. Önkormányzati hatósági tevékenység 
 
 
Az önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntések mindegyike szociális ügykörben született. A 
szociális ellátásokról mindhárom település képviselő-testülete alkotott rendeletet, a hatáskört a 
képviselő-testület illetékes bizottságára, illetve a polgármesterre ruházták. 
 
A támogatások többsége rászorultsági feltételekhez kötött, Szokolyán az újszülött támogatás alanyi 
jogú. 
 
Mindhárom településen bevezettek a rendkívüli élethelyzet megoldását elősegítő támogatást. 
Kismaroson krízis-, illetve eseti támogatás adható, az általános rendelkezés szerint rászorultsági 
alapon, különös méltánylást kívánó esetben a polgármester mérlegelés alapján dönthet. Szokolyán és 
Kóspallagon rendkívüli települési támogatás adható mérlegelés alapján. 
 
A szociális ellátás körében hozott döntések 2022.01.01. – 2022.05.31. között: 
 
Kismaros: 

Lakhatási támogatás: 6 db határozat, 335.000.- Ft 

Ápolási támogatás: 0 határozat, 0.- Ft 

Gyógyszertámogatás: 1 határozat, 25.000.- Ft 
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Temetési támogatás: 0 határozat, 0.- Ft 

Újszülött támogatás: 0 határozat, 0.- Ft 

Közfoglalkoztatotti támogatás: 0 határozat, 0.- Ft 

Eseti támogatás: Természetben 5 db határozat, 5 m3 tűzifa, értéke kb 150.000.- Ft, 

     Pénzben: 21 db határozat, 573.000.- Ft 

Tartós élelmiszer támogatás: 2 db határozat, 25.000.- Ft 

Köztemetés: 0 határozat, 0.- Ft 

Szociális tűzifa támogatás PÁLYÁZAT KERETÉBEN: Pályázat benyújtása megtörtént, elbírálás alatt. 

RGYK-sok adatai: Augusztus 01-én várhatóan 5 család 9 gyermeke lesz jogosult egyszeri támogatásra. 

 
Szokolya: 
 
Újszülött: 4 kérelem, 200.000,-Ft 
Rendkívüli: 1 kérelem, 15.000,-Ft   
 
Kóspallag: 
 
Kóspallag 
 
Újszülött támogatás:  3 döntés (90.000.-Ft)  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2022. május 31. napján Kóspallagon 5 család (7 gyermek) 
volt jogosult. 
 

 
 
 
 

6. Hatósági ellenőrzés 
 
 A hatósági ellenőrzés körében az önkormányzati rendeletekben előírt kötelezettségek érdemelnek 
figyelmet. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének következményeiről 
Kismaros, Szokolya és Kóspallag képviselő-testülete is alkotott rendeletet, a rendelkezések megszegőit 
a szabályozás felszólítás után kiszabható közigazgatási bírsággal fenyegeti. A rendelkezések a 
köztisztaság, a környezetvédelem, a közterülethasználat körébe tartozó magatartásokat tiltják. A 
szabályozás célja az önkéntes jogkövetés elősegítése, azonban ennek hiányában nem mellőzhető a 
jogkövetkezmények alkalmazása sem, amely csak rendszeres ellenőrzés és megfelelő bizonyítás 
alapján lehet jogszerű.  
 
Szálláshely szolgáltatás, és kereskedelmi igazgatás területén történt öt darab ellenőrzés az idei év 
során. Az ellenőrzés egyik településen sem kielégítő, annak javítása az év második felére került 
tervezésre. 
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7. Közérdekű bejelentések, közérdekű adatkérések száma 2022. évben 
 
Kismaros 
Közérdekű bejelentés: indított ügyek száma 4 
Közérdekű adatkérés: indított ügyek száma 3 
 
Szokolya: 
Közérdekű bejelentés: - 
Közérdekű adatkérés: 3 
 
Kóspallag: 
Közérdekű bejelentés: 1 
Közérdekű adatkérés: - 
 
 

8. Képviselő-testületi és bizottsági ülésekkel összefüggő munkavégzés: 
 
Kismaros: 
Jegyzőkönyvek: PÜTB- 2022. január 01-től-május 31-ig 73 oldal 
  Képviselő-testületi ülés: 2022. január 01-től-május 31-ig 122 oldal 
  SZEB 2021. 2022. január 01-től-május 31-ig 18 oldal 
Előterjesztések 2022. január 01-től-május 31-ig:  624 oldal 
 
 
Szokolya: 
 
Képviselő-testületi ülés: 10 
PÜB: 5 
TFB: 2 
SzocBiz: 1 
 
 
Kóspallag 
 
2022-ben Testületi ülés száma: 5 
 

Összegzés 
 
 
A hatósági jogalkalmazásról összefoglalóan megállapítható, hogy mind az önkormányzati, mind az 
államigazgatási hatósági határozatok jogszerűek, egy darab jogorvoslati kérelem érkezett, hivatalból 
történő felülvizsgálatra egy alkalommal volt szükség. A hatósági ellenőrzések száma mindhárom 
település vonatkozásában nem elegendő, nem mozdítja elő az önkéntes jogkövetést, nem teszi 
lehetővé a jogkövetkezmények alkalmazását sem, a második félévben szükséges az ellenőrzések 
számának növelése. 
 
Kismaros, 2022. június 09. 
 
 
                                                                                               Dr. Timer-Bárkányi Beáta 
        jegyző 
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Határozati javaslat 
 
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 
I. félévi hatósági tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
 
 


