Beszámoló
Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2012. évi munkájáról
A Körjegyzőség éves munkájáról szóló szokásos beszámoló megtartását a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40. § (4) bekezdése írja elő.
Ellátott feladatok
Az ellátott feladatok mennyiségének és előző évekkel történő összevetésének
egyfajta megközelítését mutatja az ügyiratforgalom száma, melynek forrása az
elektronikus iktatókönyv (a 2012-es adatok tárgyév november 26-ig értendők). Ez alapján
összevethető az idei és a tavalyi, azonos időszakra kimutatott forgalom. Mindez
hasonlítható az elmúlt három év számaihoz.

Főszámon iktatott összes ügy száma
Adóhatósági ügy
Szociális és egészségügyi igazgatás
Belügyi igazgatás (anyakönyv, lakcím,
egyéb)
Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom
Önkormányzati igazgatás
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A főszámokhoz al-számok is tartoznak, amely a tényleges ügyiratot mutatja
(pl. az önkormányzati igazgatás területén a 228 főszámon iktatott ügyhöz összesen
1 012 alszámon iktatott irat tartozik; - az adóhatósági 635 ügy valójában 1069
ügyiratot takar).
Az év során meghozott hatósági határozataink ellen fellebbezést, illetőleg
egyéb jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be.
A statisztikához kapcsolódó információ, hogy ez évben Hegykőn eddig 13,
Fertőhomokon 12 képviselő-testületi ülésre került sor, míg Fertőhomok Horvát
Kisebbségi Önkormányzata 5-ször ül össze. A novemberi üléseket nem számítva
Hegykőn 154, Fertőhomokon 80 határozat született. A rendeletek száma Hegykőn 12,
Fertőhomokon 9.
Az elmúlt év végén óriási jogszabály módosítási dömpingre került sor, még
szilveszter napján is több Magyar Közlönyt töltöttek fel a honlapra a 2012. január 1én történő hatálybaléptetés érdekében. Elég csak az „új” önkormányzati törvényre,
ezzel összefüggésben az önkormányzati feladatok újra fogalmazására, a 2 000 fő
alatti lakosságszám esetén kötelező közös hivatalok megalakítására gondolni. A
„rohamtempó” egész év során éreztette hatását, ugyanis a frissen elfogadott, olykor
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még hatályba sem lépett törvényeket időközben többször módosították. De ebbe a
körbe tartozik a köznevelési törvény, amely az alapfokú oktatást (az általános iskolák
működtetését) megszünteti önkormányzati feladatként kezelni.
Ezek a törvények és végrehajtási rendeleteik jelentős mértékben érintik
önkormányzataink működését, alapvetően változtatják meg feladatainkat,
finanszírozásunkat. A változások közül számos, ugyanakkor majd csak jövő év
januártól lesz kézzelfogható, az év nagy része az ezekre történő felkészüléssel telt és
telik most is.
Legfontosabb teendőink az év során a járási hivatalok felállításának
előkészítéséhez kapcsolódó, a különböző, jogszabályalkotást megelőző felmérések,
adatszolgáltatások voltak. Ezek egyrészt a szervezeti-személyi adatokkal függtek
össze, másrészt a járási hivatalokhoz kerülő államigazgatási feladatok
mennyiségének felmérésével.
Az év során, március 15-től került el jegyzői hatáskörből a szabálysértési
ügyek intézése a kormányhivatalokhoz. A járási hivatalok felállításáig ezek az ügyek
a nagyobb városok hivatalaiban működő kormányhivatali kirendeltségekhez
kerültek. Jelentős feladatelvonást mindez számunkra nem okozott, hiszen évi
mindössze 4-5 szabálysértési ügyet intéztünk.
A többi államigazgatási feladat egy része januártól kerül a járási hivatalokhoz,
ezért a folyamatban lévő hatósági eljárásokat igyekszünk év végig lezárni.
Mennyiségét – fajtáját - tekintve ez jelentős ügycsoport, azonban volumenét tekintve
nem. Ezért is problémás, hogy két fő státuszt kell átadni az ügyekkel együtt a
megalakuló járásoknak. A járási hivatalokhoz átkerülő – gyakrabban előforduló fontosabb ügyek (a már említett szabálysértés mellett):
- az állam által közvetlenül finanszírozott – alanyi jogos – szociális ellátások
(ide nem értve a képviselő-testület rendeleteiben biztosított ellátások pl.
átmeneti segély ügyintézését);
- gyermekvédelem, gyámhatósági ügyek;
- lakcímnyilvántartással kapcsolatos (ún. okmányirodai) feladatok;
- honvédelmi ügyek (de pl. polgármesteri hatáskörben marad a
katasztrófavédelem);
Marad ugyanakkor továbbra is
- a birtokvédelem,
- helyi adóigazgatás;
- kereskedelmi igazgatás;
- parlagfű védelem;
- helyi szociális ügyek;
- anyakönyvezetés.
Az év során a Körjegyzőségnél két ellenőrzésre került sor. Az egyik a szokásos
belső ellenőrzés, mely a közérdekű adatok közzétételének jogszerűségét vizsgálta.
Az ellenőrzés tapasztalatairól készült jegyzőkönyvet még nem kaptuk meg. E téren
Hegykőn kedvezőbb a helyzet, Fertőhomokon elmaradásban vagyunk. Ennek oka,
hogy az cég, akivel szerződésben állunk a közérdekű adatok közzétételét biztosító
weboldal ill. szoftver üzemeltetésére, tulajdonosváltozáson ment keresztül, és az
elmúlt hetekben derült ki, hogy – bár ígérte – a hatályos törvényi előírások szerint
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nem frissítette szoftverét. Amennyiben rövid időn belül nem végzik el a feladatukat,
kénytelenek leszünk másik céget keresni.
Személyzeti ellenőrzésre is sor került, amiről a sajtóból is lehetett értesülni,
mivel a Kormányhivatal valamennyi önkormányzati hivatalra kiterjedően végezte.
Az ellenőrzés egyúttal a járási hivatalok személyi állományának „összegyűjtését” is
megalapozta. A körjegyzőség személyi ügyirataira vonatkozóan az ellenőrzés
kifogást, észrevételt nem tett, csupán az iratok teljes körű áttekintésére és néhány
hiányzó dokumentum pótlására tett javaslatot.
Miként a korábbi években, idén is folyamatosan részt vett a hivatal apparátusa
a két település évente visszatérő rendezvényeinek szervezésében, és a különféle
pályázatok gondozásában. Ezek közül kiemelkedik Fertőhomokon a Pajtakocsma
kialakítása és elszámolása, Hegykőn pedig a főtér beruházás megvalósítása, és
elszámolásának részbeni teljesítése. Az év novemberében újabb négy vidékfejlesztési
pályázatban vagyunk konkrét résztvevők, ill. közreműködők.
Humánpolitika
Az idei évben két képzésen vettünk részt adóigazgatási
önkormányzatokat érintő új törvényi szabályozás tárgykörében.
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A Körjegyzőség fertőhomoki hivatali helyiségében az elmúlt év végén, az
előző beszámoló óta történt személyi változás: 4 órás részállásra pályázat útján
Herbst Zoltánnét neveztük ki gazdálkodási ügyintézőnek, aki a fertőszéplaki
hivatalból érkezett. Az év során Dési Andrea kolléganőnk volt huzamos ideig
betegszabadságon, őt belső helyettesítéssel pótoltuk.

Fertőhomok, 2012. november 27.

dr. Jakab Zsolt
körjegyző

