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Bevezetés 
 
A korábbi évekhez viszonyítva a Bordányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal) 2015. kiegyensúlyozottabb környezetben tudta végezni tevékenységét. 
A korábbi évekhez képest előrelépést jelentett, hogy a hiányzó státuszok betöltését követően 
az új kollégák betanulási időszakukat követően önállóan kezelték saját területükhöz tartozó 
ügyeket, tehermentesítve ezzel a Polgármesteri Hivatal más dolgozóit.  
 
A 2015. évben a vezetése során törekedtem arra, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül 
lényeges változás ne következzen be, és működés visszatérjek egy kiegyensúlyozott állapotba.  
 
Összefoglalva elmondható, hogy a 2015. év feszített ütemben, azonban viszonylagosan 
kiszámítható belső és külső körülmények között zajlott. A Polgármesteri Hivatal apparátusa a 
2015. évben is megfelelően magas szakmai színvonalon végezte feladatait, melynek 
témakörönként történő bemutatását jelen beszámoló további része tartalmazza.   
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Az ügyiratforgalom alakulása 

 
A Polgármesteri Hivatal az iratkezelési feladatok ellátását - a szervezeti tagozódásnak, 
valamint az iratforgalomnak megfelelően - központilag szervezett iktatás rendszerben szervezi 
meg. Az iktatás módja: elektronikus 

A Polgármesteri Hivatalban az iratkezelés felügyeletét az önkormányzat jegyzője látja el, aki 
felelős azért, hogy a biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és eszközei 
rendelkezésre álljanak. 
Az Önkormányzathoz (Polgármesteri Hivatalhoz) érkező, illetve ott keletkező iratokat - ha 
jogszabály másként nem rendelkezik - iktatással kell nyilvántartani. 
 
2015. évi ügyiratforgalom az államigazgatási és önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekről. 
Iktatott ügyiratok száma:  
 
 Főszámra: 2266 
 Alszámra: 4288 
 
Az ügyiratforgalom ágazat szerinti tagolódása az alábbi diagramon kerül bemutatásra: 
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Szociális ellátások 
 
A 2015. március 1-től hatályos szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (Sztv.) alkalmazása során egyrészt a hatáskörök változása, másrészt a segélyezési 
formák átalakulása tekintetében jelentett módosulást. 
 

- Az aktív korúak segélyezésével kapcsolatos ügyek (foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, rendszeres szociális segély) a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Mórahalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya hatáskörébe került; 

 Az önkormányzati segély átalakult, részben a rendkívüli élethelyzetek, részben pedig a 
rendszeres kiadások (lakhatási, gyógyszer…) viseléséhez nyújt – elsősorban 
természetbeni – segítséget az önkormányzati rendelet szabályai szerint. 

- A normatív lakásfenntartási támogatás, valamint a méltányossági jogcímen 
megállapítható közgyógyellátás biztosítása, valamint a méltányossági jogcímen 
megállapítható ápolási díj megállapítására nevesített ellátási formák megszűntek, az 
önkormányzatok saját mérlegelésük alapján alakíthatják ki az ellátási formákat, melyet 
a jogalkotó „települési támogatás” elnevezéssel nevesített.  

 
Közgyógyellátás 
 
Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem 
kötelező, azzal, hogy a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági 
közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 
2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított 
időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket 
kellett alkalmazni. 
 
A 2015. február 28-ig 9 közgyógyellátási kérelem érkezett a Polgármesteri Hivatalba, 
amelyekből 4 jogosultság megállapításra, 5 kérelem elutasításra került. 
 
A méltányossági jogcímen megállapított jogosultság alapján kiállított igazolványok után 
fizetendő térítés összege a Csongrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szerve által megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a. 
 

2014. 2015. 

Jogosult 
(fő) 

Térítés 
összege 
(ezer Ft) 

Jogosult 
(fő) 

Térítés 
összege 
(ezer Ft) 

Méltányossági közgyógyellátás 

9 266 4 141 
 
Aktív korúak ellátása 
 
Rendszeres szociális segély 
 
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális 
ellátórendszernek. Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 
2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került 
megállapításra a jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 28. között, a szociális 



 6 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 2015. 
március 1-jén hatályos rendelkezései alapján felül kellett vizsgálni. 
 
A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális 
segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakult: 
 

- amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalták, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra lettek jogosultak: 

- a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és 
- az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 

személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak). 
- a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra lettek jogosultak:  
- az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és  
- a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók. 

 
Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i kezdőnappal kellett megállapítani. 
2015. február 28-ával meg kellett szüntetni azon, az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § 
(1) bekezdés d) pontja szerinti, illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív 
korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 
személyek részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalták. 
 
Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskörváltozás 
 
2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása a járási hivatalok hatáskörébe került. A 2015. 
március 1-jén a jegyzőnél aktív korúak ellátásával összefüggésben folyamatban lévő, valamint 
a 2015. február 28-áig meg nem szűnt vagy jogerős határozattal meg nem szüntetett aktív 
korúak ellátásával összefüggő ügyekben már a járási hivatal járt el. Ezen ügyek iratai 2015. 
március 6-áig kerültek átadásra az illetékes járási hivatal számára. 
 
Az iratok az alábbi besorolási szempontok szerint kerültek átadásra: 
 

� Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogerősen megállapítottan jogosultak 
ügyiratai, amelyek esetében 2015. február 28-án felülvizsgálat nem volt folyamatban, 
és a folyósítás sem szünetelt:  34 ügy 

� A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot megállapító, azonban 
2015. február 28. napján még nem jogerős döntésekkel összefüggő ügyiratok:  8 ügy 

� Azon foglalkoztatás helyettesítő támogatásra jogosultak ügyiratai, akik esetében a 
foglalkoztatás helyettesítő támogatás folyósítása 2015. február 28-án szünetelt:  25 
ügy 

� Azon foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak ügyiratai, akik esetében 
2015. február 28-án felülvizsgálat volt folyamatban:  - 

� Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra (EGYT) jogerősen 
megállapítottan jogosultak azon ügyiratai, amelyek esetében felülvizsgálat nem volt 
folyamatban, és folyósítás sem szünetelt:  2 ügy 

� Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultságot 
megállapító, azonban 2015. február 28. napján még nem jogerős döntésekkel 
összefüggő ügyiratok:  1 ügy 
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� Azon rendszeres szociális segélyre, illetve egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra jogosultak ügyiratai, akik esetében a támogatás folyósítása 2015. február 
28-án szünetelt:  - 

� Azon rendszeres szociális segélyre jogosultak ügyiratai, akik esetében 2015. február 
28-án felülvizsgálat volt folyamatban:  1 ügy 

� Az aktív korúak ellátása iránti kérelem alapján folyamatban lévő, döntéssel le nem 
zárt ügyekben keletkezett ügyiratok:  - 

� Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet elutasító, valamint az aktív korúak ellátására 
való jogosultságot megszüntető, de 2015. február 28. napján még nem jogerős 
döntéssel érintett ügyek ügyiratai:  10 ügy 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
2015. évben 153 fő részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság. 8 kérelem került elutasításra, 18 esetben jövedelemváltozás, elköltözés miatt 
a jogosultság megszüntetésére került sor. 
 
A kedvezményhez kapcsolódó évi 2 alkalommal juttatott természetbeni támogatást (Erzsébet-
utalvány) 295 fő részére folyósítottuk. 
 

2014. 2015. 
fő ezer Ft fő ezer Ft 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 

172 2013 153 1711 
 
Normatív lakásfenntartási támogatás 
 
Új támogatás megállapítására 2015. február 28-ig volt lehetőség, a korábban megállapított 
támogatások kifizetése „kifutó” rendszerben szűnt meg. 
 

2014. 2015. 
Fő ezer Ft fő ezer Ft Normatív lakásfenntartási támogatás 

198 9810  5062 
 
Települési lakhatási támogatás 
 

Települési lakhatási támogatás 
Fő 

Tám.összege 
(ezer Ft) 

Március 4 13 
Április 20 115 
Május 38 184 
Június 46 185 
Július 50 192 

Augusztus 65 294 
Szeptember 79 337 

Október 82 408 
November 113 651 
December 124 568 
Összesen:  2942 
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Eseti segélyezés 
 

2014. 2015. 
Segély formák 

fő ezer Ft Fő ezer Ft 
Rendkívüli települési támogatás 4 18,5 11 83 
Élelmiszer utalvány 49 158 38 122 
Tűzifa 63 993 27 604,5 
Tűzifa (saját) 5 42,5 3 32,4 
Gyógyszer utalvány 17 48,5 34 115,5 
Kamatmentes települési támogatás 22 375 16 255 

Temetési települési támogatás 16 330 10 225 

Köztemetés 2 244 1 132 

Települési gyermekvédelmi támogatás 25 147 24 150 

Térítési díj-kedvezmény 5 95 6 85,8 

Mezőgazdasági termény 57 41 28 29,5 
 
Átruházott hatáskörben a polgármester 2015. évben 103 kérelemről (rendkívüli települési 
támogatás, temetési települési támogatás, gyógyszer-utalvány, tűzifa támogatás) döntött. 
Köztemetési költség megtérítésére 1 bordányi polgár elhalálozása kapcsán került sor. A 
köztemetés költségét az önkormányzat az örökösök felé érvényesítette. 
 
Az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság 2015. évben 14 ülést tartott, melyeken 273 
határozatot hozott. Ebből 24 gyermekvédelmi önkormányzati segély, 16 kamatmentes 
önkormányzati segély, 6 étkezési térítési díj-kedvezmény, 164 települési lakhatási támogatás 
kérelemről hozott döntést. 
 
A bizottság a 2015. december 16-i ülésen 200.000 Ft élelmiszer-utalvány vásárlásáról döntött. 
A nevelőszülők családjában 9 gyermek részére karácsonyi ajándék került átadásra. 
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Gyámhatósági ügyek 
 
Gyermekvédelmi gondoskodás körében a jegyzői hatáskörbe tartozó hátrányos, illetve 
halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt a tárgyévben 22 fő nyújtott be kérelmet. Az 
év folyamán 39 fő részére hátrányos helyzet, 6 fő részére halmozottan hátrányos helyzet 
került megállapításra. 
 
Társhatóság megkeresésére gondnokolt vagyonát kellett leltározni, átmeneti nevelésbe vett 
kiskorúak ügyében 2 esetben került sor környezettanulmány készítésére. 
 
 
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 
 
Anyakönyvezés 
 
Anyakönyvi események, ki-
adott anyakönyvi 
kivonatok  Esemény 

Kiadott 
kivonat 

Születés  11 
Házasságkötés 12 24 
Halálozás 8 16 
Házassági névmódosítás 9 9 
Születési névmódosítás 1 1 
Kiadott anyakönyvi kivonat 
összesen:  61 
 
2014. július 1-től került bevezetésre az Elektronikus AnyaKönyvi Rendszer. Ezen időtől 
kezdve a papír alapú anyakönyvek vezetése lezárult, ezt követően az eseményeket kizárólag a 
EAK tartalmazza. A polgárok számára könnyebbség, hogy a máshol anyakönyvezett 
eseményekről helyben kérhetik okirat kiállítását, emiatt a kiadott anyakönyvi kivonatok 
száma emelkedést mutat. 
 
Ugyanakkor az is tény, hogy a helyben korábban vezetett papír anyakönyvekből EAK-ba 
történő adatrögzítés miatt az okiratok azonnali kiadására nem minden esetben van lehetőség. 
 
A hivatali időn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének feltételeit, illetve 
a fizetendő térítési díjak mértékét önkormányzati rendelet szabályozza. 2015. évben 3 
házasságkötésre hivatali időben került sor. Az év folyamán egy gyermek névadóünnepségét 
rendeztük, 25 éves jubileumi házasságkötés, egy házasságkötés megerősítésére került sor. 
 
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére, EAK-ban rögzítésére 14 esetben került 
sor. 
 
Állampolgársági ügyek 
 
Egyszerűsített honosítási eljárás keretében 2015. évben 1 fő tett állampolgársági esküt.  
 
 



 10 

Hagyatéki ügyek 
 
A hagyatéki leltár felvételére a halotti anyakönyvezést követően, vagy az anyakönyvezés 
helyéről megküldött halottvizsgálati bizonyítvány megküldését követően kerül sor. A 
hagyatéki leltárt az illetékes közjegyző részére továbbítjuk. Társhatóságok megkeresése 
alapján 2015. évben 7 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére meghallgatás útján. 
Helyben indult ügyekben hagyatéki leltár felvételére a tárgyévben 53 esetben került sor. 
 
 
Lakcímnyilvántartás 
 
Lakcím jelentés: a lakóhely, illetve tartózkodási hely létesítésével, változtatásával, 
megszüntetésével, 3 hónapot meghaladó külföldön tartózkodás bejelentésével kapcsolatosan 
2015. évben 186 lakcímjelentő-lapot vettünk át. A lakcímjelentő lapokat a Mórahalmi Járási 
Hivatal Üllési Okmányirodához továbbítjuk, az ügyfelek a lakcímigazolványt a Polgármesteri 
Hivatalnál vehetik át. 
 
2015. évben 5 esetben indult eljárás lakcím fiktiválása iránti kérelemre, mely ügyekben 5 
határozat született. 
 
Címnyilvántartást elektronikusan vezetjük. A program segítségével az új közterület felvitele, 
közterület (elnevezés, jelleg) változása, új és a valóságban létező, de a nyilvántartásban még 
nem szereplő házszámok rögzítése történik. 
 
 
Központi Címregiszter 
 
2015. évben folytak a Központi CímRegiszter bevezetésével kapcsolatos előkészületek. A 
rendszerben a változások rögzítésére a Címnyilvántartás programon keresztül van lehetőség. 
Településünkön mintegy 1500 címet szükséges áttekinteni. Ebből 2015. év végéig a belterület 
kb. 70%-a tekintetében történt meg az egyeztetés. A felülvizsgálat a zártkerti, majd a 
külterületi címekkel folytatódik. A rendelet szerint a felülvizsgálat és a hozzá kapcsolódó 
feladatok elvégzésére év végéig van határidő. 
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Ingatlan ügyek 
 
2014. évben kezdődött el az önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdoni viszonyainak 
rendezése, az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanok megszüntetése. Ennek során az 
elhalálozott tulajdonosok tekintetében póthagyatéki eljárást 22 esetben kezdeményeztünk, 
helyben 4 póthagyatéki leltár felvételére és közjegyzőhöz továbbítására került sor. A 
hagyatéki eljárásokat követően 42 fő részére küldtünk vételi ajánlatot. 2015. év végéig 25 
adásvételi szerződést kötöttünk meg. A magánszemélyektől megvásárolt terület nagysága: 
4,7261 ha. 
 
Személyes adatok hiányában a tulajdonosok között 5 azonosíthatatlan személy van, tulajdoni 
arányuk rendezésével kapcsolatosan az illetékes minisztériumoktól állásfoglalást kértünk. A 
tájékoztatás alapján ezen területekkel kapcsolatban további intézkedést tenni nem lehet. 5 
tulajdonosnál még folyik az adatkeresés, adategyeztetés. Amennyiben ismertté válik a 
tulajdonos, további intézkedéseket teszünk a póthagyatéki eljárás lefolytatására. 
 
A külterületi dűlőutak korrekciójával, kimérésével kapcsolatos eljárások:  
 
A 2015. évben összhangban Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2014-2019 évre 
meghatározott gazdasági programjában foglaltakkal, a 2015. éven megkezdődött Bordány – 
elsősorban – külterületi úthálózatának feltérképezése. A külterületi dűlőutak jelzőkarokkal 
történő feltüntetése nehézségekbe ütközött tekintettel, arra, hogy sok esetben a jelenleg 
használatban álló út bizonyos szakaszain az út jogi értelemben önálló helyrajzi számon nem 
került kialakításra, az út tényleges nyomvonala számos esetben magányszemély tulajdonában 
álló ingatlanon vezet keresztül. Azokon részeken ahol az út leválasztással kialakításra került, 
ott is több esetben problémát jelent, hogy az utat meghatározó önálló helyrajzi számon lévő 
ingatlan határvonala, amely az út szélességét nyomvonalát határozza meg, oly mértékben 
közel esik egymáshoz, hogy kimérést követően az úton történő forgalom lehetetlenné válna.  
 
Ezen okoknál fogva a külterületi utak jelzőkarokkal történő jelölését megelőzően 
szükségesség vált az utak jogi értelemben vett kialakítása, vagyis a telekalakítási eljárások 
lefolytatása illetve az utak korrekciója.  
 
Utak kimérése:  
 
0106/30 hrsz.-ú ingatlanról történő út leválasztása:  
 
A Bordány Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló 0106/74 hrsz.-ú ingatlanon 
elhelyezkedő lőtér épületéhez vezető út magánszemély tulajdonában álló 0106/30 hrsz.-ú 
ingatlanon vezetett keresztül, önálló helyrajzi számon kialakított út korábban nem került 
létrehozásra. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a 0106/74 hrsz.-ú ingatlanon álló 
lőtér épülete az ingatlan- nyilvántartásban nem került feltüntetésre, ennek okán szükségessé 
vált ennek pótlása is.  
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A magánszemélyekkel történő megállapodást követően a 2015. év folyamán a telekalakítási 
eljárás lefolytatásra került, az útként használt ingatlanrész leválasztása megtörtént, és az így 
kialakult nyomvonal a 0106/74 ingatlanból ugyancsak leválasztott úttal került egyesítésre. 
Ennek következtében a település belterülete felől kiinduló önkormányzati út került 
kialakításra. A telekalakítással egyidőben a lőtér épületének helyet adó ingatlan leválasztásra 
megtörtént, a terület önálló helyrajzi számot kapott. Egy eljárás keretében a lőtér épületének 
feltüntetése is megtörtént.  
 
029/4 hrsz.-ú ingatlanról történő út leválasztása:  
 

 
 
Bordány 029/4 hrsz.-ú ingatlan esetében is a közforgalom által használt nyomvonal a 
magányszemély tulajdonában álló ingatlanon vezetett keresztül, az út leválasztása a korábbi 
időszakban nem történt meg. A tulajdonosokkal történt egyeztetést követően a Polgármesteri 
Hivatal a telekalakítási eljárás megindította, a földmérési munka és a változási vázrajz 
elkészült. A telekalakítási engedély kibocsátása várhatóan a 2016. év elején megtörténik.  
 
013/17 illetve 013/4 hrsz.-ú ingatlanokról történő út leválasztása 
 
A szennyvíztisztító telelep áramellátása érdekében a szolgáltató DÉMÁSZ szakemberei 
Bordány Petőfi út utcából kiindulva légvezetéket építettek a 018 hrsz.-ú önkormányzati út 
nyomvonalának szélén. Ennek során egy villanyoszlop a közvetlenül a Dorozsma- Halasi- 
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Csatornán átvezető híd elé, az útban került elhelyezésre, oly módon hogy nagyobb 
munkagépek áthaladását a beszűkült szelvény lehetetlenné tette.  
 

 
 
A helyzet megoldása érdekében az úttal határos ingatlan megvásárlása vált szükségessé, 
tekintettel arra, hogy az ingatlan elhalálozott személy nevén volt nyilvántartva a 
Polgármesteri Hivatal kezdeményezte az ingatlan tekintetében a póthagyatéki eljárás 
lefolytatását, ezt követően az ingatlant megvásárolta. Az ingatlan megvásárlását követően a 
szomszédos ingatlan tulajdonosával történt egyezség megkötését követően telekalakítási 
eljárás került lefolytatásra, amely keretében a 017 hrsz. út kiszélesítése megtörtént, illetve a 
013/26 hrsz.-ú ugyancsak az önkormányzati tulajdonban álló út összekötése is megtörtént a 
017 hrsz-ú úttal.  
 

 
 
Út korrekciók 
 
A külterületi dűlőutak felülvizsgálatakor a 166/1 hrsz.-ú út tekintetében jelentkezett a legtöbb 
nyomvonalprobléma. Volt olyan szakasz ahol az út jogi határa 33 cm távolságra szűkült össze! 
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A legproblémásabb szakaszok mentét lévő ingatlanok tulajdonosaival a Polgármesteri Hivatal 
megállapodást kötött, és ezek alapján megkezdődött a 166/1 hrzs.-ú út nyomvonalának 
rendezése. Előreláthatóan a nyomvonal korrekció a 2016. év elején lezárul, ezt követően az út 
jogi határát jelző tereptárgyak kihelyezése megtörténik.  
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Birtokvédelem 
 
A birtokvédelmi ügyek intézésében jelentős változást hozott a 2015. március 1-től 
alkalmazandó „A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II.16.) 
Korm. rendelet”. A változást megalapozó alapgondolat szerint a jegyzői birtokvédelem 
szabályozási koncepciója magánjogi alapokból indul ki, ezáltal a közigazgatási hatósági 
eljárás szabályait – tekintettel arra, hogy az nem közigazgatási ügy – kizárólag az adatkezelés, 
valamint a végrehajtás tekintetében lehet alkalmazni. A megváltozott szabályok szerint a 
kérelmezőnek szükséges a bizonyítékokat csatolni, a jegyzőnek korlátozott a lehetősége a 
tényállás tisztázására (szakértő kirendelése, helyszíni szemle …), a korábban alkalmazható 
jogszabályban foglalt eljárási cselekmények lefolytatására. A döntés meghozatalára 15 napos 
határidő áll rendelkezésre. 
 
2015. évben 4 kérelem alapján indult eljárás, ezen ügyekben 2 kötelező, 1 elutasító határozat 
született. Egy esetben 2014. évben hozott határozathoz kapcsolódó, bírságot megállapító 
végzés született. 
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Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételére irányuló eljárások 
 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. 
rendelet rendelkezései alapján történt eljárások: 
 

2014. 2015. 
Kereskedelmi tevékenységek 

Új Megszűnő Új Megszűnő 
Bejelentés köteles 7 3 3 2 

Működési engedély köteles 2 2 2 2 
 
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás 
engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015.(III.17.) Korm. rendelet szerinti kérelmet 4 
kereskedő nyújtott be a Polgármesteri Hivatalhoz a nyitvatartási tilalom alóli mentesülés 
engedélyezése tárgyában. 
 
 
Telepengedélyezésre, illetve telep létesítésének bejelentésére irányuló eljárások 
 
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet alapján a 2015-ös évben telepengedély 
kiadására nem, míg telep létesítésének nyilvántartásba vételére 2 esetben került sor. 
 
Közérdekű bejelentésre jogosulatlanul végzett ipari tevékenység ügyében 1 hatósági eljárás 
lefolytatására került sor, melynek eredményeképpen megállapítást nyert, hogy az ügyfél 
lakóingatlanán telepengedély, illetve bejelentés köteles ipari tevékenységet végez és a 
tevékenység folytatásától eltiltásra került. 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztálya 2015. május 21. napján tartott felügyeleti vizsgálatának megállapításai 
szerint a 2014. évi kereskedelmi és ipari igazgatási ügyintézés magas színvonalon, a 
vonatkozó, hatályos anyagi és eljárásjogi jogszabályok alapján, azok megfelelő 
alkalmazásával történt. 
 
 
Zenés, táncos rendezvények nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos 
tevékenységek 
 
A jegyző a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 
23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján a 2015-ös évben szakhatóságok közreműködésével 
működési időn kívül egy, illetve működési idő alatt egy helyszíni ellenőrzést folytatott le. 
Az ellenőrzések hiányosságot nem tártak fel, intézkedés megtétele nem vált szükségessé.  
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Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel kapcsolatos eljárások 
 
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) 
Korm. rendelet alapján 1 nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely – téliesített 
bivakszállás – nyilvántartásba vételére került sor 2015-ben. 
 
A kereskedelmi és ipari tevékenységekről, a zenés táncos rendezvényekről, valamint a 
szálláshely üzemeltetési engedélyekről vezetett nyilvántartások a település honlapján 
közzétételre kerültek. 
 
 
Közterület- használat engedélyezési ügyek 
 
Bordány Község Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a 
közterületek rendjéről szóló 27/2013.(I.X.13.) önkormányzati rendelete alapján a 2015-ös 
évben 

- kiadott engedélyek száma: 2, 
- megkötött hatósági szerződések száma: 2, 
- kiadott engedély érvényének megszüntetése: 1 esetben. 

 
 
Méhészkedési tevékenység végzéséről tett bejelentések 
 
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 2. §-a 
szerinti bejelentést 8 méhész tett a 2015-ös év során. 
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Adóigazgatási tevékenység 
 
A helyi adóztatási feladatok ellátása mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően, így 
különösen a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései alapján történik. 
 
A Htv. 1. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a települési önkormányzat képviselő- 
testülete illetékességi területén rendelettel helyi adókat vezethet be. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén az alábbi adónemek kerültek 
bevezetésre: 
 

� Építményadó – 2001. február 1 – 2013. december 31. hatállyal. 

� Telekadó – 2004. január 1-i hatállyal. 

� Magánszemélyek kommunális adója – 1995. január 1-i hatállyal. 

� Helyi iparűzési adó – 1995. július 1-i hatállyal. 
 
A fenti adónemeken túlmenően az adóigazgatási feladatok közé tartozó, az önkormányzati 
adók nyilvántartásában szereplő alábbi bevételek kezelése történik: 
 

� Az Art. 161. § alapján, megkeresésre foganatosított adók módjára behajtandó 
köztartozásra irányuló végrehajtás okán kezelt egyéb, illetve idegen bevétel. 

� Az adó késedelmes teljesítése esetére számított pótlék. 
 
Elektronikus ügyintézés az adóigazgatási eljárásban 
 
Hosszú előkészítő munka és tesztelés után 2014. októberétől lehetőség nyílt az adózással 
kapcsolatos nyomtatványok, bejelentések, bevallások, nyilatkozatok elektronikus úton – 
ügyfélkapun keresztül – történő benyújtására.  
A 2015. május 20-i iparűzési adóbevallási határidőig a benyújtott adóbevallások mintegy 
60%-a elektronikus úton érkezett. Az adózók visszajelzése az e-adóbevallásról pozitív volt, 
bevezetése sikeresnek tekinthető.  
 
Magánfőzéssel előállított szeszes italokkal kapcsolatos ügyek 
 
2015. január 1-jétől módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. számú törvény.  
Megszűnt az adómentesség és jelentősen szigorodtak a magánfőzéssel előállított szeszes 
italokra vonatkozó szabályok.  
A magánfőzéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettséget az önkormányzati adóhatóság 
irányába kellett teljesíteni, illetve a tevékenységből származó adóbevételek továbbiakban a 
helyi önkormányzatot illeték meg. Az adó összege évi 1.000,- Ft, mely összeg megfizetése a 
magánfőzés adóbeszedési számlájára történő átutalással is történhet. 
A magánfőzés helye szerinti önkormányzathoz kell teljesíteni az adóbevallási kötelezettséget 
is. A magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettséget a tárgyévet követő év január 15-éig 
kellett teljesíteni. Bordány Nagyközség közigazgatási területén 5 magánszemély adózó 
jelentett be magánfőzést. A bejelentkezett adózók 2016. január 15-ig a magánfőzésre 
vonatkozó bevallásaikat benyújtották, a 2015. évi átalányadót megfizették. 



 19 

 
Ellenőrzési tevékenység 
 
Bordány Nagyközség Adóhatósága a Bordány Nagyközség területén ugyanazon cím alatt 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások (12 db vállalkozás) működésének, 
helyi adóbevallási és adó fizetési kötelezettségnek teljesítésének ellenőrzésére helyszíni 
ellenőrzést végezett.  A helyszíni ellenőrzés során a vizsgált cégek képviselői nem voltak 
elérhetőek, a több cégnél is könyvelő, vagy kézbesítési megbízott feladatát ellátó 
magánszeméllyel tudott az Önkormányzati adóhatóság az ellenőrzés során egyeztetni.  
Az ellenőrzést követően az ellenőrzött vállalkozások közül 5 vállalkozás esetben fizetési 
felszólítás került kiküldésre, továbbá 7 vállalkozás esetében iparűzési adóbevallás 
benyújtásának elmaradása miatt mulasztási bírság került kiszabásra.  
 
Bordány Nagyközségi Önkormányzat Adóhatósága egy magánszemély adózónál a 2014.01.01-
2014.12.31-i időszakra vonatkozóan iparűzési adóbevallás utólagos ellenőrzésére irányuló 
eljárást indított. 
 
Az ellenőrzés adókülönbözetet, adóhiányt nem állapított meg, mulasztási bírsággal, adóbírsággal 
szankcionálható kötelezettségszegést tartalmazó megállapítást nem tett.  
 
Felügyeleti ellenőrzés 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály Oktatási és Hatósági Osztálya 2015. május 21-én felügyeleti ellenőrzést 
végzett. A 2014. január 1 és 2014. december 31. napja közötti időszakban jogerősen befejezett 
kereskedelmi és ipari igazgatási ügyek, gépjárműadó és helyi adó ügyek, továbbá anyakönyvi 
ügyek kerültek ellenőrzésre.  
A Kormányhivatal által ellenőrzött gépjárműadó és helyi adó ügyekben az ellenőrzés súlyos 
mulasztási, eljárási hibát nem tárt fel. A Kormányhivatal által tett intézkedési javaslatokat 
észrevételeket az Önkormányzati adóhatóság alkalmazta, a szükséges módosításokat 
elvégezte. 
 
A 2015-ös év adóigazgatási bevételeinek alakulása adónemenként részletezve az előző 
évhez viszonyítva 
 
Az adó bevételezése az adóalany önkéntes teljesítésével, illetőleg annak elmaradása esetében 
végrehajtási eljárás foganatosításával történt. 

Az alább feltüntetésre kerülő, diagrammban szereplő összegek minden esetben ezer forintban 
értendők! 
 
Építményadó 
 

A vonatkozó helyi rendelet száma: 3/2013.(II.18.)Ö.r. – 2014. január 1. napjától 
hatályon kívül helyezésre került. 

Az adó mértéke a korábbi években: 500,-Ft/m2. 

Adóalanyok száma: 2013-ban 62 fő. 
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Telekadó 
 

A vonatkozó helyi rendelet száma: 5/2013.(II.18.)Ö.r. 

Az adó mértéke: 20,-Ft/m2 

Adóalanyok száma: 2014-ben 56 fő, 2015-ben 62 fő. 
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Teljesítés aránya: 2014-ben 97,34 % 

2015-ben 101,56 % 
 
Magánszemélyek kommunális adója 
 

A vonatkozó helyi rendelet száma: 5/2012.(II.9.)Ö.r. 

Az adó mértéke: 4.000,-Ft/év 

Adóalanyok száma: 2014-ben 1060 fő, 2015-ben 1052 fő. 
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Helyi iparűzési adó 
 

A vonatkozó helyi rendelet száma: 4/2013.(II.18.)Ö.r. 

Az adó mértéke: 2% 

Adóalanyok száma: 2014-ben 341 fő, 2015-ben 361 fő. 
 

0

20000

40000

60000

2014 25700 36299 5848

2015 32000 42441 7122
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Teljesítés aránya: 2014-ben 141,20 % 

2015-ben 132,62 % 
 
Gépjárműadó 
 

Adóalanyok száma: 2014-ban 1161 fő, 2015-ben 1172 fő. 
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Teljesítés aránya: 2014-ban 101,9 % 

2015-ben 103,26 % 
 
A 2015-ös év gépjárműadó bevételeiből a Magyar Államkincstár számlájára utalt összeg 
(összbevétel 60 %-a) 13.787.053,-Ft. Az önkormányzatnál maradó, saját költségvetésnek utalt 
(összbevétel 40 %-a) 9.191.369,-Ft. 
 
Egyéb bevétel 
– összegének 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. 
 

A 2015-ös évben befolyt egyéb bevételek összege:  0,-Ft 
2014. december 31-én fennálló egyéb kintlévőségek összege:  359.000,-Ft 

A 2015-ös év során az egyéb bevételek számlán 45.000,-Ft összeg került törlésre a 
végrehajtást kérő megkeresésére. 
2015. december 31-én fennálló egyéb kintlévőségek összege:  314.000,- Ft 
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Idegen bevétel 
– összegének 100 %-át kell tovább utalni a megkereső fél részre, kivételt képez ez alól az 
eredményesen behajtott közigazgatási bírság, melynek 40 %-a az önkormányzatoknál maradt. 
 

A 2014-es évben befolyt idegen bevételek összege:  554.486,- Ft 
− ebből átutalás a saját költségvetés részére:  4.000,- Ft 

2014. december 31-én fennálló idegen kintlévőségek összege:  5.785.548,- Ft 
 

A 2015-ös évben befolyt idegen bevételek összege:  393.097,-Ft 
− ebből átutalás a saját költségvetés részére:  12.000,-Ft 

2015. december 31-én fennálló idegen kintlévőségek összege:  3.945.187,- Ft 
 
Késedelmi pótlék 
 

A 2014-es évben befolyt pótlék összege:  388.804,-Ft. 
2014. december 31-én fennálló pótléktartozás összege:  3.937.124,- Ft. 

A 2015-ös évben befolyt pótlék összege:  874.374,-Ft. 
2015. december 31-én fennálló pótléktartozás összege:  2.819.929,- Ft. 

 
Elévült tételek 
 

A 2014. évben könyvelt elévülő tételek összege:     765.735,- Ft. 

A 2015. évben könyvelt elévülő tételek összege:    1.096.041,- Ft. 
 
 
Egyéb 2015. évi adóigazgatási feladatok 
 

Adóbevallások, adókivetések: 610 esetben. 
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása: 107 esetben. 
Adóigazolás kiadása: 13 esetben. 
Hatósági bizonyítvány kiállítása: 2 esetben. 

 
 
A kintlévőségek kezelése, végrehajtási ügyek 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 150. § (1) bekezdés alapján adótartozás és a 161. § (1) bekezdés alapján adók módjára 
behajtandó köztartozások végrehajtása ügyében jár el. 
 
Adó végrehajtási ügyek száma 2015-ben:  230 
 
Adók módjára behajtandó köztartozás ügyek száma 2015-ben:  81 
(előírásuk jogcím függvényében az egyéb és idegen számlákra történik) 
 
Az alkalmazott végrehajtási intézkedések a következők: 

- az adósok fizetési felszólítása minden esetben megtörténik; 
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- az egészségbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok alapján a fizetésre kötelezettek 
végrehajtható jövedelmére letiltás kerül elrendelésre; 

- a megkeresett pénzintézetek adatszolgáltatására hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 
kerül kibocsátásra; 

- az adósok tulajdonát képező gépjárműre foglalás foganatosítása történik. 
 
A magánszemélyekkel szemben foganatosított végrehajtási cselekmények közül a 
jövedelemre történő letiltás a leginkább célravezető és eredményes. A kibocsátott inkasszók a 
legtöbb esetben fedezet hiány miatt sorba állításra, majd visszautasításra kerülnek. A lefoglalt 
gépjárművek értékesítésére ez idáig nem került sor. 
 
Harmadik személlyel szemben fennálló követelésre, illetve ingatlanra ez idáig nem került 
végrehajtás foganatosításra. 
 
Azon gazdasági társaságok esetében, melyekkel szemben a végrehajtási eljárás 
eredménytelennek bizonyul felszámolási eljárás megindítását kezdeményezzük, illetve a már 
felszámolás alatt lévők ügyében hitelezői igényünket nyújtjuk be. 
 
2015-ben benyújtott 

� hitelezői igények felszámolás alatt álló cégek esetében:  2 esetben, 
� követelés bejelentések kényszer törlés alatt álló cégek esetében:  3 esetben, 
� kezdeményezések felszámolási eljárás lefolytatására:  5 esetben. 

 
A behajtások eredményessége érdekében a Polgármesteri Hivatal továbbra is együttműködik a 
NAV Behajtási Osztályával és az önálló bírósági végrehajtóval. 
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Hátralékok alakulása 2015-ben

2014.12.31 138 265 1439 5848 3997 359 5786 3932

2015.03.31 87 463 1817 8534 5448 359 5728 3962

2015.06.30 87 409 1322 8535 3394 314 6542 3040

2015.09.30 87 450 1745 8887 5041 314 6336 3170

2015.12.31 87 565 1584 7122 4300 314 5612 3204

Építmény Telek Kommun. Ipar űzési Gépjárm ű Egyéb Idegen Pótlék

 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztálya 2015. május 21. napján tartott felügyeleti vizsgálatának megállapításai 
szerint a 2014. évi végrehajtások lefolytatása érdekében az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény vonatkozó 
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rendelkezéseinek megfelelően jár el a Polgármesteri Hivatal. Széleskörű tájékozódást 
folytatva, leghatékonyabb és leggyorsabb módszernek a hatósági átutalási megbízás 
kibocsátása és jövedelem letiltás bizonyult. 
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Helyi rendeletalkotási tevékenység 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az alábbi rendeleteket fogadta el a 
2015-ös év során: 
 
1/2015.(II.25.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 3/2014.(II.6.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 

2/2015.(II.25.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről 

3/2015.(II.25.)Ö.r. A szociális alapellátások helyi szabályozásáról 
4/2015.(II.25.)Ö.r. Az önkormányzat által végzett közműépítésekhez 

kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról 
5/2015.(III.31.)Ö.r. A temetőről és a temetőfenntartásról 
6/2015.(III.31.)Ö.r. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásának 

feltételeiről 
7/2015.(III.31.)Ö.r. A telekadóról szóló 5/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
8/2015.(IV.24.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 
9/2015.(IV.24.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 

10/2015.(IV.24.)Ö.r. A talajterhelési díjról 
11/2015.(V.28.)Ö.r. A lakáshoz jutás helyi támogatásáról 
12/2015.(V.28.)Ö.r. A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 

3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
13/2015.(VIII.31.)Ö.r. A Bordány Nagyközség Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 

14/2015.(VIII.31.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

15/2015.(VIII.31.)Ö.r. A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 
12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelettel módosított 
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

16/2015.(VIII.31.)Ö.r. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
40/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

17/2015.(VIII.31.)Ö.r. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
5/2012.(II.9.)Ö.r., a helyi iparűzési adóról szóló 
4/2013.(II.18.)Ö.r., valamint a telekadóról szóló 
5/2013.(II.18.)Ö.r. önkormányzati rendeletek módosításáról 

18/2015.(X.30.)Ö.r. A Bordány Nagyközség Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 

19/2015.(X.30.)Ö.r. A telekadóról 
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20/2015.(X.30.)Ö.r. A magánszemélyek kommunális adójáról 
21/2015.(X.30.)Ö.r. A helyi iparűzési adóról 
22/2015.(X.30.)Ö.r. A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Társulási 

Tanácsára átruházott hatáskörökről szóló 11/2009.(IX.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

23/2015.(XII.1.)Ö.r. A talajterhelési díjról 
24/2015.(XII.22.)Ö.r. A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályairól 

25/2015.(XII.22.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi 
önkormányzati költségvetés gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról 

 
 
A következő táblázat a 2015. évi rendeletmódosításokat szemlélteti: 
 

 
A módosított rendelt elnevezése, száma 

 

 
A módosító rendelet száma 

 
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.6.) önkormányzati 
rendelet 
 

1/2015.(II.25.)Ö.r. 

 
A telekadóról szóló 5/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet 
 

7/2015.(III.31.)Ö.r. 
17/2015.(VIII.31.)Ö.r. 

 
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 
 

9/2015.(IV.24.)Ö.r. 
13/2015.(VIII.31.)Ö.r. 
18/2015.(X.30.)Ö.r. 

 
A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
 

12/2015.(V.28.)Ö.r. 
15/2015.(VIII.31.)Ö.r. 

 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
40/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet 
 

16/2015.(VIII.31.)Ö.r. 

 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2012.(II.9.) 
önkormányzati rendelet 
 

17/2015.(VIII.31.)Ö.r. 

 
A helyi iparűzési adóról szóló 4/2013.(II.18.) önkormányzati 
rendelet 
 

17/2015.(VIII.31.)Ö.r. 
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Az alább szereplő rendeletek a 2015-ös rendelkezések következtében vesztették hatályukat: 
 
Az egyes alaprendeltek mellett a vonatkozó módosító rendeletek hatályon kívül helyezése is 
megtörtént. 
 
36/2013.(XII.2.)Ö.r. A szociális alapellátások helyi szabályozásáról 
14/2008.(XII.19.)Ö.r. Az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó 

közműfejlesztési hozzájárulásról 
7/2012.(II.9.)Ö.r. A temetőről és a temetőfenntartásról 
18/2013.(V.28.)Ö.r. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásának feltételeiről 
6/2012.(II.9.)Ö.r. A lakáshoz jutás helyi támogatásáról 
4/2014.(II.6.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 
5/2013.(II.18.)Ö.r. A telekadóról szóló 
5/2012.(II.9.) Ö.r. A magánszemélyek kommunális adójáról 
4/2013. (II.18.) Ö.r. A helyi iparűzési adóról 
11/2009.(IX.28.)Ö.r. A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Társulási Tanácsára 

átruházott hatáskörökről 
10/2015.(IV.24.)Ö.r. A talajterhelési díjról 
11/2014.(VIII.21.)Ö.r. A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályairól 
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Belső ellenőrzési tevékenység 
 
A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása által foglalkoztatott belső ellenőr 2013. 
február 1-től látja el a kistérség 7 településének önkormányzatánál és intézményeinél a belső 
ellenőrzési feladatokat. Munkáját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdésére valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 61.§ illetve 70.§ rendelkezéseire tekintettel a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
figyelembevételével látja el. A belső ellenőr az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt 
engedéllyel rendelkezik, és 2015. évben a kötelező és szakmai képzéseken részt vett. A belső 
ellenőr tevékenységét a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás székhelyén illetve 
tagjainak településein helyszíni ellenőrzés keretében látja el, a hivataltól szervezetileg 
elkülönülten a jegyző irányítása, felügyelete és ellenőrzése mellett. Ellátja a Homokháti 
Kistérség belső Ellenőrzési Társulás adminisztratív teendőit is. 
 
2015. évben tervezett ellenőrzések száma 49 volt, melyből 48 témában az ellenőrzés 
lefolytatásra került, egy ellenőrzés elhalasztására a település kérése alapján került sor. A Belső 
ellenőr az elvégzett ellenőrzések során a jelentésben megállapításokat, intézkedést igénylő 
javaslatokat tett. Ásotthalom Község Önkormányzatánál 6 jelentés, Bordány Nagyközségi 
Önkormányzata részére 7, Mórahalom Városi Önkormányzat részére 11, Öttömös Községi 
Önkormányzat részére 3, Pusztamérges Községi Önkormányzat részére 3, Ruzsa Község 
Önkormányzata részére 6 és Zákányszék Község Önkormányzata részére 5 jelentés készült. 
Az Önkormányzatok társulásai részére történt ellenőrzések ellenőrzési terv alapján a 
társulásokkal történt megállapodás alapján került végrehatásra.  
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részére 6, a Térségi Vízmű-üzemeltetési 
Intézmény részére 1, Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási 
Társulás részére 1, Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
részére 1, és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása részére 1 ellenőrzés 
lefolytatására került sor.  
Tanácsadói tevékenységekre konzultáció keretében a társulás tagönkormányzatainak 
gazdaságvezetői részéveltével az elmúlt évben két alkalommal a Bordányi Faluházban került 
sor, kiemelten a gyermekétkeztetés és a közétkeztetési feladatok megváltozott jogszabályi 
követelménye tárgyban. 
 
A 2014. évről készített éves ellenőrzési jelentések, a Bkr. 56. § (9) bekezdése értelmében 
önkormányzatonként, illetve a társulásokra külön-külön elkészítésre és határidőben 
megküldésre került, hogy az önkormányzatok zárszámadással együtt tárgyalni tudják. 
 
2015. évi ellenőrzési munkaterv, mely a magas kockázati besorolású területek és folyamatok 
alapján került az ellenőrzés tárgyaként megtervezésre, a kockázatelemzés eredményeként, 
valamint a vezetői igények figyelembevételével az önkormányzatok és költségvetési szerveik 
és a társulások részére 2015. november 23-án elkészítésre és megküldésre került, mely az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra került. 
 
A belső ellenőr feladatai ellátását a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalában végzi, a 
munkavégzés tárgyi feltételeit, irodaszereket, személyi számítógépet, jogtár hozzáférést, 
internethasználatot, valamint laptopot a Bordányi Polgármesteri Hivatal biztosította. A belső 
ellenőrzési tevékenység ellátása során a helyszíni ellenőrzéseken való megjelenést, a szállítást 
az igénybevevő település önkormányzata vállalta.  
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Humánerőforrás gazdálkodás 
 
A Polgármesteri Hivatalnál 2015–től megerősítésre került a humánpolitikai terület. A Járási 
Hivatalhoz történő feladatátadások ugyanis lehetővé tették a Polgármesteri Hivatal 
munkájának átszervezését és ezen a területen történő megerősítését. Ennek köszönhetően 
2014. november 10-től ezt a munkakört újra egy teljes munkaidejű státuszban dolgozó 
munkatárs látja el. Folyamatosan kerültek visszavételre a kollégáktól a szétosztott 
munkaterületek. 
 
Ezzel párhuzamosan 2015. év elején befejezésre került a személyi anyagok teljes körű 
felülvizsgálata, a munkaügyi nyilvántartások törvényi adattartalmának ellenőrzése. 
Megtörténtek a szükséges átsorolások, erkölcsi bizonyítványok kerültek beszerzésre, aminek 
köszönhetően a személyi anyagok adattartalma megfelel az alábbi törvényi előírásoknak: 

- a köztisztviselők személyügyi anyagai megfelelnek a 2011. évi CXCIX. törvény 
184. § (1) bekezdésben foglalt személyi anyagra vonatkozó törvényi előírásoknak,  

- a közalkalmazottak személyügyi nyilvántartása pedig az 1992. évi XXXIII. 
törvény 83/B. § szerinti 5. sz. mellékletben foglalt közalkalmazotti nyilvántartás 
adataira épül. 

 
Adatforgalom a Magyar Államkincstár felé 
 
A humánpolitikai ügyintéző legfőbb feladata, hogy a Polgármesteri Hivatalnál, Bordány 
Nagyközség Önkormányzatánál, az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde, az ISZEK valamint az 
IKSZT, mint önkormányzati intézményeknél dolgozók a törvényi előírásoknak megfelelő 
fizetési és besorolási osztályuk szerinti bért kapjanak, átsorolásuk, az esetleges hiányzásaik 
legyen az betegség, fizetés nélküli szabadság vagy táppénz naprakészen legyen vezetve, az 
őket megillető adókedvezmények nyilatkozatuk alapján kerüljenek rögzítésre. Az 
önkormányzatnál alkalmazott közfoglalkoztatottakra a fentiek ugyanúgy vonatkoznak. 
 
Mindezek alapján a Magyar Államkincstár felé 2015. évben az alábbi okmányok kerültek 
beküldésre: 
 
Okmányok típusai 
 

Mennyiség 

Alkalmazási okmányok 
 

61 db 

Alkalmazási okmányok módosítása 
 

64 db 

Átsorolások 
 

80 db 

Kompenzációs nyilatkozatok 
 

41 db 

Nyilatkozatok adókedvezményekhez 
 

50 db 

Változás jelentés táppénzről 
 

72 db 

Tartós távollét jelentés 
 

20 db 

Megszüntető okmányok 47 db 
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Pályázatok 
 
Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsődében, valamint az Integrált Szociális és Egészségügyi 
Központban is jelentős személyi változásokra került sor 2015-ben. Mindkét intézményben 1-1 
fő nyugdíjazására került sor, a fiatalok közül pedig négyen is CSED-re, majd kisgyermekük 
gondozására fizetés nélküli szabadságra mentek. 
Az intézményvezetők döntése alapján az alábbi munkakörökre írtunk ki pályázatot 2015-ben: 
 
Intézmény 
 

Munkakör Létszám 

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde kisgyermeknevelő 1 fő 
 óvónő 5 fő  + 1 fő 
 dajka 1 fő 
ISZEK szociális gondozó 1 fő 
 védőnő 1 fő 
IKSZT kulturális szervező 1 fő 
 
Intézményvezetői pályázatok 
 
Önkormányzatunknál az intézményvezetők 5 évre szóló vezetői kinevezése  2015 és 2016. 
években jár le. Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ intézményvezetői pályáztatása 
2015. évben megtörtént. A kiírt pályázatra öt pályázó jelentkezett, akik közül ketten feleltek 
meg a pályázati feltételeknek A személyes meghallgatást követően a szakmai bizottság 
Farkasné Lippai Ágota pályázatát támogatta és terjesztette a képviselő testület elé. Bordány 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 2015.12.17-i döntése értelmében 
2016.01.01-2020.12.31-ig továbbra is Farkasné Lippai Ágota vezeti az Integrált Szociális és 
Egészségügyi Központot. 
Az Integrált Közösségi  Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár vezetőjének megbízatása 2016. 
február 15-én telik le. Az intézmény vezetésére kiírt pályázat 2015. december 22-én jelent 
meg a Közigálláson. A pályázati eljárás még folyamatban van.  
 
Továbbképzési kötelezettség 
 
A köztisztviselők továbbképzése négy éves továbbképzési időszakokban történik. Az első 
továbbképzési időszak 2014. január 1-vel kezdődött, és 2017. december 31-ig tart. A 
köztisztviselők továbbképzési kötelezettségüket az éves továbbképzési tervek alapján 
teljesítik. A továbbképzési tervek elkészítésének folyamatát a közszolgálati tisztviselők 
továbbképzéséről szóló 273/2012 (IX.28.) Korm. rendelet szabályozza. A Rendeletet – 
döntően a 2014. év továbbképzési tapasztalatai alapján – jelentős mértékben módosította a 
378/2014. (XII.31.) Korm. rendelet. A módosítás kiterjedt a közigazgatási szervek éves 
továbbképzési tervezési feladataira, valamint a tervek végrehajtására is. 
A Rendelet szerint 2015. március 15-ig elkészült a Polgármesteri Hivatal képzési terve 7 
köztisztviselő részvételével, amit 2015. június 5-én módosítottunk plusz három  fő kötelezetté 
válása miatt. Mindezek alapján a Polgármesteri Hivatalnál 2015-ben 10 fő tett eleget 
továbbképzési kötelezettségének és összesen 195  tanulmányi  pontot teljesítettünk. 
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Teljesítményértékelési rendszer 
 
A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Kormányrendeletben 
meghatározott közszolgálati egyéni teljesítményértékelés (TÉR) a Polgármesteri Hivatalban 
elektronikus formában történik. Évente két alkalommal, az első félévről 07.15-ig, a második 
félévről pedig a következő év 01.31-ig kell értékelni a köztisztviselőket. Az értékelt 
köztisztviselők száma 2015. évben 12 fő volt a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 21 fő tett eleget 2015. évben 
 
A Magyar Államkincstár új illetményszámfejtő rendszere a KIRA 
 
Többszörös határidő módosítás után végül is 2015. 11. 01-től került bevezetésre a Magyar 
Államkincstár új illetményszámfejtő rendszere a KIRA. A program ígért számos előnyéből 
most még csak nagyon keveset tapasztalunk. Ez a két hónap még nagyon rövid arra, hogy 
akár véleményt is mondjunk a programról. Ami az előzetes tájékoztatókból is kiderült, az új 
rendszer tárgyhavi rögzítést követel, így sokkal naprakészebb nyilvántartás tud megvalósulni. 
A hónap utolsó hetének rögzítése  azonban így nem tények, hanem csak tervek alapján 
történik, ami magában hordozza az esetleges változás lehetőségét is, ami utólagos javítást tesz 
szükségessé. A rögzítő felelőssége sokkal nagyobb lett. A táppénz, a kompenzáció, az 
adókedvezmények, esetleges tartozások rögzítése továbbra is a Kincstárnál maradt, de az 
alkalmazási okmányok, a módosítások, átsorolások esetén csak feldolgozza a rögzített 
adatokat. Várhatóan 2016-ban így sokkal kevesebb okmányt kell majd a Kincstárba 
beküldeni, ezzel azonban az ellenőrző szerepe is megszűnik. 
 
Közfoglalkoztatás 
 
2015. évben támogatott közfoglalkoztatási programjaink: 
Program neve 
 

Időszak Létszám 

Mezőgazdasági képzés 2014.12.01-2015.03.31-ig 15 fő 
Hosszabb időtart.közfoglalk. 2014.11.01-2015.02.28-ig  6 fő 
Mezőgazdasági növényterm 2015.03.03-2016.02.29-ig 10 fő 
Külterületi utak rendbetétele 2015.03.03-2016.02.29-ig 10 fő 
Hosszabb időtart.közfoglalk. 2015.07.27-2015.08.31-ig 5 fő 
Irodai inform. alkalmazások 2015.09.07-2015.10.19-ig 9 fő 
Hosszabb időtartamú    
közfoglalk./takarítói tanf./ 2015.12.25-2016.06.30-ig 2 fő /2016-ban  17 főre bővül 
 
Nyári diákmunkán júliusban 5 fő, augusztusban pedig 4 fő vett részt. 
 
A programokhoz kapcsolódó  bérigénylések valamint a közvetlen költségek támogatási 
igénylései minden hónap 10-ig beküldésre kerültek a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Mórahalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához. 
 
2015.11.09-én beküldésre került a Foglalkoztatási Osztályhoz a közfoglalkoztatási startmunka 
mintaprogram két kérelme, ami ráépülő programként valósulna meg a 2016/2017. évben. Két 
programot tervez az önkormányzat az egyik a belterületi utak karbantartása, a másik pedig a 
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szántóföldi és fóliás növénytermesztés gyermek és szociális étkeztetés céljából. Ezen 
kérelmek elbírálása előreláthatólag 2016. február közepére várható. 
 
Közérdekű munkavégzés  
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2015. évben három alkalommal kereste meg 
Önkormányzatunkat, közérdekű munkavégzés ügyében. 
 - 1 fő nem jelent meg munkavégzésre 
 - 1 fő 2015.02.02-2015.07.17-ig ledolgozta a kiszabott 120 óra közérdekű munkát 
 - 1 fő pedig 2015.11.30-án kezdte meg a munkát.   
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2016 évi tervek, változások 
 
Az elkövetkező év számos előre ki nem számítható változást hozhat. A korábban felmerült 
kormányzati elképzelések között szerepelt a települési jegyzőkhöz telepített további 
államigazgatási hatáskörök elvonása. Az anyakövezetés, kereskedelmi igazgatás, 
iparigazgatás, vízügyi igazgatás szerepelt a 2015. évben tervezett elvonandó hatáskörök 
között. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján egyértelműen nem megválaszolható, 
hogy csupán a nevezett hatáskörök elvonásának időpontja változott-e meg, vagy 
hatáskörelvonás véglegesen lekerült a napirendről. Amennyiben az eredeti elképzelés a 2016. 
évben megvalósul az ismételten jelentős változást fog eredményezni a Polgármesteri Hivatal 
működésében. A változás egyrészt szükségesség fogja tenni a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
felépítésétének illetve a Polgármesteri Hivatal munkaköreinek újragondolását. Amennyiben a 
hatáskörelvonás létszámelvonással is párosulni fog, az ismételten munkateher növekedést fog 
eredményezni a kollégák részére.  
 
Az Önkormányzati működésben is jelentős változást eredményezhet, amennyiben a 
kormányzat megszünteti az önkormányzatok szabad pénzintézet választásának jogát. Ez az 
elképzelés is többször napvilágot látott, a jelenlegi információk szerint 2017. január 1. 
napjától az önkormányzatok folyószámláit a Magyar Államkincstár fogja vezeti. Amennyiben 
ez a változás a 2016. évben következik, be az a Polgármesteri Hivatal belső működését is 
érintetni fogja. Ennek okán ugyanis szükségessé válik a Polgármesteri Hivatali gazdálkodás 
és a vonatkozó szabályzatok felülvizsgálata. 
 
Amennyiben külső tényezők nem követelik meg a Hivatal létszáma tekintetében változtatást 
nem kívánok kezdeményezni. A 2016. ében arra fogok törekedni, hogy valamennyi kolléga 
kiegyensúlyozott, kiszámítható körülmények között tudja végezni munkáját. A továbbra is 
elvárásom, hogy a Polgármesteri Hivatalban magas színvonalú szakmai munka folyjék, és a 
Bordányi Polgármester Hivatalról továbbra is pozitív kép éljen mind más önkormányzatok 
mind a felügyeleti szervek részéről.  
A korábbi évek bizonytalansága és a szükségesnél alacsonyabb dolgozói létszám 
megnehezítette a különböző államigazgatási területeken szükséges ellenőrzési eljárások 
lefolytatását. A terveim között szerepel, hogy a 2016. évben valamennyi szükséges területen a 
Polgármesteri Hivatal ellenőrzési eljárásokat folytasson le.  
 
A korábbi években az infrastruktúra fejlesztésére kevés forrás állt rendelkezésre. A 
Polgármesteri Hivatal épületének felújítására fordítható pályázat nem került kiírásra, a 
központi költségvetésből rendelkezésre álló forrásokat pedig a nélkülözhetetlen informatikai 
fejlesztésekre voltunk kénytelenek fordítani. A korábbi években eszközölt informatikai 
beruházások nyomán jelenleg elmondható, hogy mind az informatikai eszközök állapota, 
mind adatok biztonsága megnyugtató állapotban van. Előreláthatóan az elkövetkező években 
jelentős informatikai fejlesztést nem kell végrehajtani.  
 
A Polgármesteri Hivatal épülete és gépészete azonban olyan nagyságrendű beruházást 
igényelne, amely lényegesen meghaladja a központi költségvetés által biztosított 
lehetőségeket. Reményeink szerint a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program lehetőséget biztosít a Polgármester Hivatal épületének teljeskörű felújítására. Ennek 
elősegítése érdekében az előkészítő tervezői munka van folyamatban.  
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Mind azt a beszámoló részletesen bemutatta a Polgármesteri Hivatal apparátusa a 2015. éven 
is számos szerteágazó területen végezte közszolgáltató tevékenységét. Annak ellenére, hogy 
az önkormányzati szektorban dolgozó köztisztviselők illetménye az elmúlt hét éven nem 
változott, és az illetmény rendezése a 2016. években sem tűnik valószínűnek, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói magas szakmai színvonalon, sok esetben a hivatali munkaidőn túl 
lelkiismeretesen végezték feladataikat.  
 
Bármilyen változás is hoz a 2016. év, a Polgármesteri Hivatal dolgozói továbbra is legjobb 
tudásuk szerint fogják szolgálni az ügyfelek illetve a képviselő- testület igényeit.  
 
 
 
 

Dr. Fodor Ákos 
jegyző 

 
 


