Beszámoló a helyi adókról és a
Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Általános igazgatás
(Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető)
Az igazgatási csoport munkája rendkívül széles körű, melyet 2013. év májusáig 3 fő látott el.
Munkatársunk szülési szabadság miatti távozását követően 1 fő került áthelyezésre, erre a
területre. Ennek megfelelően 2013. december 31. napján 3 fő dolgozott itt, ebből 1 fő anyakönyvi
igazgatás területén kapcsolt munkakörben.
Ennek a csoportnak a munkáját fejezi ki az alábbi diagram az ide tartozó ügyek, iktatási számok
szerinti bontása, amely összesen 2 523 főszámos ügyiratot jelent, az Önkormányzat 4 240
ügyiratából.
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A hivatal egyéb ügyiratforgalma

A szociális ügyek magas számát az aktív korúak ellátására valamint a normatív lakásfenntartási
támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmek adják, kiegészülve az átmeneti segély,
temetési segély, köztemetés, valamint 2013. év július 1. napjától a szociális étkeztetés ügyeivel.
Az anyakönyvi igazgatás körébe tartoznak az anyakönyvi események okán küldött értesítések, a
munkaidőn túli házasságkötések engedélyezése, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok,
valamint a névmódosítások ügyei.
A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatáshoz tartoznak a rendszeres és rendkívüli
gyermekvédelmi kedvezmény, valamint az óvodáztatás támogatás iránti kérelmek, illetve 2013.
szeptember 01. napjától a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítására irányuló
ügyek.
A kereskedelmi igazgatás és turisztika témakörébe sorolandók a bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenységek, valamint a szálláshely működtetésének ügyei.

Az egyéb igazgatási ügyek közé tartoznak a jegyzői hatáskörben kiadott hatósági
bizonyítványok és hatósági igazolások, közérdekű munka teljesítésének ügyei, méhek
letelepítésének tudomásul vétele.
A fenti általános összefoglalót követi az egyes ügytípusok terén tett intézkedések részletezése.
Kereskedelmi ügyek
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek, működési engedélyek
Ennek az eljárásnak a keretén belül történik a Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területén
valamilyen kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozások, illetve cégek bejelentésének
a regisztrálása. Az eljárás részét képezi a bejelentő által bemutatott vállalkozói engedélyben
szereplő tevékenységi körök és a helyben forgalmazni kívánt termékek közötti összefüggés
vizsgálata, továbbá a bejelentett tevékenység ellenőrzésére kijelölt hatóságok értesítése.
A statisztikai adatok alapján:
• 2013. évben 23 eljárás lefolytatására került sor ebben az ügyfajtában.
Ez az adat 12 új tevékenység megkezdésének, 5 esetben az addigi tevékenységre vonatkozó
változás, 1 szüneteltetés, illetve 5 esetben tevékenység megszűnésének tudomásul vételét
jelentette, amely arányokat az alábbi diagram illusztrálja.
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Működési engedély kiadására 2013. évben nem került sor.
Méhek vándoroltatása
Ide tartozik a méhek vándoroltatásának bejelentése, elsősorban a vegyszerezésekből adódó károk
elkerülése érdekében.
Az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek minden méhész adott év február utolsó napjáig,
illetve az év közbeni mozgások esetén értelemszerűen kell, hogy eleget tegyen.
Ennek alapján:
• 2013. évben február 28. napjáig 8 méhész jelentette be a méhcsaládok letelepítését, majd
évközben 5 méhész tett eleget bejelentési kötelezettségének a méhek Kétegyháza
közigazgatási területére való bevándoroltatását illetően.

Közérdekű munka
Hivatalunk az elmúlt évben is aktívan teret adott a szabálysértési bírságok közérdekű munka
formájában való rendezésére. A területen jelentős előrehaladást értünk el, hiszen szervezetté és
követhetővé tettük a szabálysértést elkövetők számára a bírság ledolgozásának lehetőségét.
A közérdekű munka koordinálása a területileg illetékes foglalkoztatási szerv feladata, amely a
foglalkoztatást vállaló településekre – az általuk vállalt létszám erejéig – kiközvetíti a szabálysértést
elkövető személyeket, így Kétegyházára is. Ezt követően a település feladata a közérdekű munkát
vállaló személy egészségügyi alkalmassági igazolásának megfelelő munkával való ellátása a
településőrök felügyelete mellett. 2013. évben ebben a formában 26 fő teljesítette a reá kirótt
bírságot, összesen 750 órában 120 nap alatt.

Gyermekvédelmi- és gyámügyi-, valamint anyakönyvi igazgatás,
hagyatéki ügyintézés
2013. január 1. napjával, a járási hivatalok gyámhivatalainak felállításával rendkívüli hatásköri
változások léptek életbe, melynek eredményeképpen a klasszikus jegyzői gyámhatósági feladatok
nagy része a járási hivatalok hatáskörébe kerültek. Így jelenleg a települési önkormányzat jegyzője,
mint I. fokú gyámhatóság feladatai csupán a gyámhatósági ügyekben történő megkeresésre
környezettanulmány készítése, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, valamint az
óvodáztatási támogatásra való jogosultság, illetve a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása.
Néhány adat az ezen a terülten történt döntésekkel kapcsolatban.
Az anyakönyvi igazgatás feladatai: az anyakönyvek vezetése, közreműködés családi
eseményeken, ASZA rendszer alkalmazása, állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézése,
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, stb.
Az anyakönyvvezető saját hatáskörben jár el, ír alá, kivéve a házasságkötéssel kapcsolatos egyes
eljárásokat, mint a külső helyszín engedélyezése, 30 napos várakozási idő alóli felmentés stb., mely
ügyekben a jegyző rendelkezik hatáskörrel.
2013.
teljes hatályú apai elismerés
11
házassági névmódosítás
15
teljesített utóbejegyzések
95
teljesített alapbejegyzés
22
kiadott anyakönyvi kivonatok
97
2. sz. ábra: Az anyakönyvi ügyek alakulása az érintett időszakban
Tekintettel arra, hogy az anyakönyvi nyilvántartás egyfajta hatósági nyilvántartás, így az abba
történő minden bejegyzés határozatnak minősül, illetőleg az abból kiadott kivonat hatósági
bizonyítványnak tekintendő.
Településünkön történt anyakönyvi események:
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3. sz. ábra: Helyi anyakönyvi események száma
2013. március 1. napjával a vonatkozó jogszabályok változásával az anyakönyvi igazgatást több
ponton érintő hatásköri változások történtek, mely közül az egyik legfontosabb, hogy az
állampolgársági kérelmek (honosítás, visszahonosítás, egyszerűsített honosítás, stb.) átvételére az
anyakönyvezetők már nem rendelkeznek hatáskörrel, de a honosított személy kérésének
megfelelően az eskütétel történhet bármely településen. 2013. évben Kétegyháza Nagyközség
Polgármestere előtt 16 fő tett állampolgári esküt, mellyel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
továbbra is az anyakönyvvezető feladatkörébe tartoznak.

Népesség-nyilvántartással összefüggő feladatok: helyi „vizuál regiszter” alkalmazása,
karbantartása, címnyilvántartási rendszer alkalmazása, személyi nyilvántartó lapok kezelése,
lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek, adatszolgáltatás.
A járási hivatalok felállításával történt jogszabályváltozások eredményeként 2013. január 1.
napjától a népesség- és címnyilvántartással, választási eljárással kapcsolatos hatáskörök
megosztásra kerültek a jegyző és a járási hivatal között.
A hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos leltárelőadói teendőket egy fő ügyintéző, kapcsolt
munkakörben látja el, szoros együttműködésben az adóügyi előadóval.
Eljárásunk kétféle lehet. Jellemzően, mint az elhunyt utolsó lakóhelye szerint illetékes szerv, a
hagyatéki leltár felvétele, felszerelése, megküldése a közjegyzőhöz; illetve külső megkeresésre,
belföldi jogsegélyt teljesítőként, a településünkön lakóhellyel rendelkező hozzátartozók
meghallgatása.
2013. évben ezen ügyek összesített adata: 86.

Szociális igazgatás
A szociális és a gyámügyi igazgatás a jegyzői hatáskörbe tartozó eljárások legnagyobb és
legkomplexebb területei, melyeken belül az alábbi számú megállapító döntés született.
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A fenti adatok, elsősorban az aktív korúak ellátására való jogosultság, és a lakásfenntartási
támogatás tekintetében kiegészülnek az év folyamán bekövetkezett változások (szüneteltetés,
módosítás, megszüntetés, évenkénti felülvizsgálat) miatti teendőkkel, amely tovább növeli az
adott ellátással kapcsolatos feladatok számát.
Az eddig említett jegyzői hatáskörbe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokon túl
feladatként még itt mutatkoznak az önkormányzati, illetve polgármesteri hatáskörbe, illetve az
átadott polgármesteri hatáskörbe tartozó feladatok is.
Ezek az alábbiak:
• átmeneti segély pénzben;
• átmeneti segély természetben;
• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás;
• temetési segély;
• köztemetés.
Ezen döntések számát az alábbi diagram illusztrálja:
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Gazdálkodás, pénzügy
(Összeállította Szakmándi Lászlóné csoportvezető)
Gazdálkodással, pénzüggyel kapcsolatos feladatok ellátásának személyi feltételei:
Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal összevontan az alábbi feladatokat látta el 2013.
évben:
1. tervezés
2. pénzkezelés
3. előirányzat felhasználás
4. előirányzat módosítás
5. kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés
6. számviteli, könyvviteli feladatok
7. értékbeni analitikus nyilvántartás
8. információ-áramlás
9. információ-szolgáltatás
10. beszámolás, negyedéves, havi adatszolgáltatások teljesítése
11. munkaügy a Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, Könyvtár, Óvoda valamint az
önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és a közhasznú és közmunka
program keretében foglalkoztatottak esetében.
A fenti feladatok ellátását az alábbi intézményeknél biztosítottuk:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Kétegyházi Polgármesteri Hivatal
Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
Kétegyházi Önkormányzati Óvoda
Nemzetiségi önkormányzatok.
Kétegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat
Kétegyháza Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kétegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Feladatok és ellátásához kapcsolódó létszám.
1 fő tervezés, beszámolás, előirányzat felhasználás, előirányzat módosítás, érvényesítés,
információ áramlás, szolgáltatás, az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő
intézményekkel kapcsolatosan. Költségvetés, beszámolók, rendeletmódosítások előkészítése
testületi ülésekre. Adatszolgáltatás koordinálása a Magyar Államkincstár felé. Pályázatokkal
kapcsolatos pénzügyi feladatok: támogatások igénylése, elszámolása. Állami támogatások lehívása,
elszámolása. Adatszolgáltatás előkészítése a Törzskönyvi Nyilvántartáshoz.
1 fő analitikus, főkönyvi könyvelés, költségvetés, beszámoló feldolgozása a könyvelésben,
feldolgozása a Magyar Államkincstár részére. Költségvetési rendelet módosítások átvezetése.
Negyedéves, majd 2013 augusztusától havi pénzforgalmi és mérlegjelentések készítése a Magyar
Államkincstár felé. NAV adatszolgáltatások teljesítése Art.-nak megfelelő gyakorisággal.
Adatszolgáltatás teljesítése a Törzskönyvi Nyilvántartáshoz.
1 fő munkaügyi feladatok ellátása, szociális feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás igénylése,
elszámolása. Banki átutalások teljesítése. Munkaügyi Központ által kiírt pályázatok benyújtásával,
lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos feladatokban való részvétel.
1 fő pénztáros ellátja az önkormányzat és intézményei, valamint a három nemzetiségi
önkormányzat pénztárkezelésével kapcsolatos feladatokat. Vezeti a tárgyi eszközök analitikus
nyilvántartását és felelős a leltár elkészítéséért. Ezen feladatok mellett ellátja a szabálysértési
ügyekhez kapcsolódó feladatok ügyintézését.

Polgármesteri Hivatal gazdálkodása
2013. évben a Kétegyházi Polgármesteri Hivatal összességében 150.847 eFt-ból gazdálkodott. A
kiadások megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.
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Munkaadót terhelő járulékok
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A személyi juttatások 47.056 eFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 11.652 eFt-ban július 15ig 12 fő, majd 11 fő köztisztviselő és 2 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott
munkavállaló személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A bérek és járulékok a teljes kiadások
38,91%-át teszik ki.
2013. évben a dologi kiadások a teljes kiadások 15,29%-át jelentik. A dologi kiadások a
Polgármesteri Hivatal működtetéséhez kapcsolódó kiadásokat tartalmazzák, többek között az
adminisztrációs kiadásokat, a közüzemi kiadásokat és a 2013. évben megvalósult fejlesztéseket.
Ebben az évben a Hivatal összességében 1.934 eFt-ot költött az informatikai eszközeinek
fejlesztésére.
Az összes kiadás legnagyobb százalékát 45,71%-ot, a jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek jelentik.

ADÓÜGYEK
2013. év
(Összeállította: Vatrán Éva ügyintéző)
Az adó megállapítása kivetés és bevallás alapján történik. Az Ügyfél minden esetben határozatot
kap a kivetett adóról, fizetési határidőkről, az 1990. évi C. törvény és Kétegyháza Nagyközség
Képviselő-testületének 20/2007 (XII.21.) számú rendelete alapján.
Adónemek 2013-ban:
Kivetéses adónemek: - magánszemélyek kommunális adója
- gépjárműadó (a mentességre vonatkozó szabályok
102/2011.(VI.29.) Korm.rendelet szerint megváltoznak)
Bevallásos adónemek: - helyi iparűzési adó (őstermelők, KATA, KIVA)

a

Az adóbevételek teljesülésénél jelentős szerepet játszik az elmúlt években folytatott
behajtási tevékenységek összessége. A 2013. év tapasztalatai alapján általánosságban elmondható,
hogy az Ügyfelek nem tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek (házvásárlás, öröklés,
telekegyesítés), ezért számos esetben az adók kivetésénél ez problémához vezetett. Az emiatt
bekövetkezett hibák elkerülése érdekében elindult eljárás során, számos ingatlan tulajdoni lapja
alapján elkészíthető lesz az adó helyes kivetése, amely az ingatlan tulajdonosát vagy tulajdonosait
érinti tulajdoni hányaduk arányában.

Mivel az adóbevételek évről-évre jelentősen elmaradnak a tervezettől, ezért több irányban
kellett elkezdeni a behajtási tevékenységet.
Egyre elterjedtebb, hogy az Ügyfelek kérik, és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a
számunkra megállapított lakásfenntartási támogatásból kerüljön levonásra a
hátralékuk.
A közfoglalkoztatottak munkabéréből is levonásra kerül a lejárt határidejű
tartozások összege.
Amennyiben a munkabérből történő letiltás a munkavállaló megélhetését
veszélyezteti, minden eseten engedélyt kap részletfizetésre, a tőketartozás
megfizetését követően pedig a felhalmozódott pótlék elengedésére.
Nagyobb összegű adótartozások esetén a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé
negyedévente, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus
úton az ONKADO program segítségével leválogatott adósok listája kerül
megküldésre. Ez az eljárás a visszatartási jog, amelyet az Art. 151. §-a határoz meg.
A 2014-es adóévben az eddig behajthatatlan, de még el nem évült adótartozások
behajtására az újabb lehetőséget szeretnénk kihasználni, az OEP segítségével
lehetővé válik az adósok munkahelyének vagy egyéb az adós részére folyósított
ellátásnak megismerése, így elindítható a végrehajtási eljárás.

A kivetések és a befizetések alakulása
ADÓNEM
Magánszemélyek kommunális adója
Vállalkozók kommunális adója
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó
Pótlék

2012. év
Kivetés
8 949 395
4 247
32 280 775
12 719 212
3 005 893

2013. év
Jóváírás
6 960 513
4 247
29 655 668
9 131 205
125 090

Kivetés
9 726 596
4 460
28 456 456
15 531 223
1 792 210

Jóváírás
8 624 533
7 640
22 572 612
12 636 523
1 412 209
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Az adóügyek területén végzett munka, a mindennapi tevékenységek mellett, mint az
adószámlák forgalmának naprakész könyvelése, a havonta érkező gépjármű-adatállomány
változások bedolgozása az adóprogramba, az adózói törzsben bekövetkezett változások
feldolgozása, az adópótlék elengedésére vonatkozó kérelmek feldolgozása, könyvelése,
túlfizetések rendezése, kibővült a Magyar Államkincstár számára rendszeres adatszolgáltatással.
A gépjárműadó számlára beérkezett bevételeket minden hónap utolsó napján 60-40 %ban kell megosztani az központi költésvetés és az önkormányzat költségvetése között, erről a
következő hónap 10. napjáig a részletes elszámolást meg kell küldeni a Magyar Államkincstár
részére ellenőrzés céljából. Minden adónemben bevezették a rendszeres adatszolgáltatási
kötelezettséget, ami heti illetve havi rendszerességgel teljesítendő az Államkincstár felé e-adaton
és papírformában is.

Végrehajtási cselekmények eredménye a 2013-as évben
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Behajtás
2013.

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

463 168 Ft
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389 231 Ft

285 089 Ft

285 667 Ft

261 403 Ft

236 113 Ft

209 654 Ft

173 317 Ft

A behajtási cselekmények eredményeként a 2013-as évben befolyt adóhátralék összege
mindösszesen:
4.147.028 Ft

IKTATÁS
2013. év
(Összeállította: Vatrán Éva ügyintéző)
Az iktatás, mint munkafolyamat röviden:
A beérkezett, az iratkezelő által
iktatásra előkészített iratok.
Az irattárba helyezett ügyiratok
rendszerezése.

Az ügyintézés során keletkezett iratok
rögzítése az iktatóprogramban
Az előadói ív kitöltésének ellenőrzése

IKTATÁS:

-

Iktatószám képzése
Iktatóbélyegző használata
Előadói ív elkészítése, az irat
továbbítása az ügyintézőnek

Az ügyintézés folyamata -->
Az így keletkezett iratok leadása az
iratkezelőnek iktatásra

A Hivatalba beérkezett irat ügyintézőnek továbbítása előtt, különösen az államigazgatás területén,
ún. előadói ívet készítenek. Az előadói ív kettős rendeltetésű: egyrészt a borító az irat fizikai
védelmét szolgálja, másrészt az ügyiratkezelés szempontjából fontos információkat tartalmazza.
Megismétli az ügyirat legfontosabb nyilvántartási (iktatási) adatait (sorszám, érkezési időpont,
ügyintéző neve, határidő), amelyek a munkafolyamat különböző szakaszában alkalmasak az irat
azonosítására. Felfogható iratkísérő lapnak is, amely tartalmazza, vagy tartalmazni fogja az ügyben
keletkezett összes irat adatait. Az előadói ív végigkíséri az ügy menetét egészen a lezárásig és az
irattárba helyezésig, így gyorsan áttekinthetőek rajta az ügyben történt lépések, vagyis az előadói
ívre ránézve láthatjuk az adott ügyben elvégzett munkafolyamatok mennyiségét is.
Az iktatás az iratkezelés alapvető tevékenysége, melynek segítségével, figyelemmel lehet kísérni az
irat mozgását, biztosítani fellelhetőségét. Az iktatás célja az irattal kapcsolatos valamennyi
lényeges adat és intézkedés írásos rögzítése, az iratok helyének megállapíthatósága, a határidők
megtartásának ellenőrzése, az ügyintézés folyamatának dokumentálása és segítése.

A 2013. évi ügyiratok számának alakulása
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Az elmúlt években kialakult egy egységes iratkezelési rendszer, az ügyintézők és az iratkezelő
együttműködésének eredményeként. Ezáltal a folyamatban lévő ügyekben keletkezett iratok
beiktatása naprakész és követhető. Az irattárba helyezett iratok az előírásoknak megfelelő
kötelező irattári jeleken kívül el vannak látva az ügytípusok, az évszám megjelölésével az
áttekinthetőség és a gyorsabb visszakereshetőség érdekében. Ezzel csökkent az ügyfelek
várakozási ideje, például abban az esetben, amikor valamely általunk korábban kiállított iratának
másolatának kiadásával segítjük az ügyfeleink egyéb ügyeinek gyorsabb elintézését.
Az informatika rohamos fejlődésének korában, a számítógépes adatfeldolgozás elterjedésének
azonban ellentmond az, hogy évről évre nő ügyiratforgalom, amit az éves statisztikák számadatai
is igazolnak. A beérkezett kérelmek, megkeresések, adatszolgáltatások mindegyike (a
számítógépes adatfeldolgozás mellett) papíralapú döntést, intézkedést, illetve választ igényel, az
így keletkezett nagy mennyiségű irat megfelelő kezelése, mind az ügyintézőktől, mind pedig az
iratkezelőtől nagy odafigyelést és pontosságot igényel.

A 2013. évben beiktatott 4240 ügyirat megoszlása ügytípusonként
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Közokt.és művelődésügyi igazgatási, polgári védelmi, katasztrófavédelmi ügyiratok

Pályázatok
2013.
(Összeállította: Nagy Éva Emőke ügyintéző)

A hivatali apparátusban lévő pályázati csoport a 2013. évben két állandó fővel működve kezelte és
bonyolította az önkormányzat, illetve intézményei, és a település néhány egyesületének pályázatát.
A pályázati felelősök feladata azonban ezen kívül kiegészül a hivatali rendezvények szervezésében
való kiemelt részvétellel, valamint települési kishírek rendszeres szolgáltatásával a régió
sajtóorgánumainak.
A pályázatok elkészítéséért, a projektek lebonyolításáért, határidők, formai és tartalmi
követelmények betartásáért a pályázati csoport felel. Az egyes pályázatok megvalósítása során
felmerülő szaktudás biztosítása érdekében szinte folyamatos együttműködésben vagyunk a
KÖVITE-PLUSZ Kft. közbeszerzési szakértőjével, tervezőivel és műszaki ellenőreivel, VTK
Innosystem Kft. vízgazdálkodási szakértőjével és projektmenedzserével, a DUPLEX Kft.
tervező csapatával és Daróczi László közbeszerzési szakértővel.

A 2013-as évben 8 db pályázatot nyújtottunk be, amelyből 7 db támogatásban részesült. Emellett
a 2011-ben és 2012-ben már megnyert, de áthúzódó pályázatok lebonyolítása egészítette ki
ellátandó feladatainkat.
A
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0018
azonosítószámú,
„Kétegyháza
Nagyközség
szennyvízhálózatának bővítése, II. ütem” című pályázatunk 2013. november 27-én
ünnepélyes keretek között lezárásra került. Ebben az évben 4 kifizetési kérelmet nyújtottunk be a
projekt keretén belül, melyből hármat a közreműködő szervezet maradéktalanul elfogadott és
összesen 14.184.113 Ft támogatást biztosított szállítói finanszírozás formájában. Az utolsó
kifizetési kérelem még elbírálás alatt áll. A projekt futamideje során 4 alkalommal − ebből 2013-ra
kettő esett − helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálták a projekt szabályszerűségét. Az ellenőrzések
alkalmával mindent rendben találtak. Ebben az évben 2 projekt előrehaladási jelentést is
benyújtottunk, melyekben a projektbe betervezett célok és vállalások teljesüléséről,
előrehaladásáról számoltunk be. A pályázatunk „életútja” alatt - szintén 2013-ban - támogatási
szerződést módosítottunk a támogatási arányt érintően. A közreműködő szervezet elfogadta az
ennek érdekében elkészített vagyonértékelési és pótlási tervet, és az eredetileg 84,02 %-os
támogatási rátát 94,29 %-ra módosította. Így még nagyobb támogatási összeget sikerült
elszámolnunk az egyes számlák tekintetében. A lakosság türelme és együttműködése kimagasló
volt, ezt mutatja a magas rákötési arány is. A projekt zárásakor a betervezett 75 %-ot bőven
meghaladva, 78 %-ot sikerült produkálnunk.
A HURO/1101/023/1.3.3. azonosítószámú, Soc-Ket elnevezésű projektünk keretében a
szennyvízhálózat bővítésének III. üteme valósul meg. Az előző pályázattal ellentétben itt nem
csak rajtunk múlik a megvalósítás, ugyanis a projekt Vezető Partnere, Socodor község is nagy
szerepet játszik az elszámolásban. A pályázatot közösen nyújtottuk be még 2012 januárjában, a
társfinanszírozási támogatási szerződést pedig 2013. február 21-én kötöttük meg a VÁTI
Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel. A magyar projektrész 5575 m csatorna
megépítését és 1018 fm út rehabilitációt tartalmaz 999.420 € összköltséggel 89,17 %-os
támogatási aránnyal. A projekt nettó finanszírozású, az ÁFA az önerőt emeli, illetve a
beruházáshoz szervesen kapcsolódó része visszaigényelhető. A projekt eddigi futamideje alatt 3
projekt partneri jelentést nyújtottunk be, amelyben összesen 29.021,01 € elszámolása mellett
22.975,92 € támogatást igényeltünk vissza. Ez a támogatás sajnos a Vezető Partner elmaradásai
miatt 2013-ban még nem érkezett meg. Ebben az évben minden három árajánlatos beszerzés és a
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés is sikeresen lezajlott, így 2014-ben akadálytalanul
indulhat a tényleges beruházás.
A 2011-ben benyújtott, „Gyűjtemények Háza” című projektünk 2013-ban teljes mértékben
megvalósult a támogatási határozat szerint. A Dózsa Gy. u. 16. szám alatti épület kívül-belül
megújult, új nyílászárókat kapott, fűtéskorszerűsítés, tisztasági meszelés, tetőfedés cseréje készült
el a projekt keretében. Az akadálymentesítést mozgáskorlátozott WC kialakításával biztosítottuk,
az épületbe való bejutást rámpa segíti.
A projekt elszámolását két részben oldottuk meg. Az első kifizetési kérelmet 2013. február 1-jén
nyújtottuk be, a lehívott támogatás 2013. május 30-án érkezett meg, a második és egyben záró
elszámolást 2013. december 11-én véglegesítettük. A támogatás csak 2014-ben várható. A
projekthez kapcsolódó, de nem a pályázatba foglalt feladatként elkezdtük az épület régi, használt
tárgyakkal való berendezését. A munka során idős lakosokat látogatunk meg, és az adományozott
tárgyak történetét is lejegyezzük. Ennek befejezése és az épület hivatalos átadása 2014 nyarára
várható.
A 2013. évben megrendezésre került VII. Pogácsafesztivál forrását egy 2011-ben benyújtott
projekt biztosította. A fesztivált a hivatal dolgozóival együtt megszerveztük és lebonyolítottuk,

figyelve és folyamatosan ellenőrizve, hogy a pályázatba betervezett tevékenységek a projektnek
megfelelően bonyolódjanak le, illetve, hogy a kötelező nyilvánossági elemek láthatóak legyenek a
rendezvény helyszínén. A projekt elszámolása a rendezvény után azonnal megtörtént, a támogatás
2013 utolsó havában megérkezett.
2013 szeptemberében a 35/2013. (V. 22.) VM rendeletben szabályozott, a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához biztosított forrásra nyújtottunk be pályázatot
„Közösségi tér biztosítása és fejlesztése civil szervezetek számára” címmel. A pályázat
keretében konyhatechnológiai, tálalási, informatikai, hangosítástechnikai eszközökkel és
irodaszerekkel kívánjuk fejleszteni a civil szervezetek számára is biztosított, Úttörő u. 86. szám
alatti épületet. A támogatási határozatot 2013. december 21-én kaptuk kézhez, mely alapján a
projekt 11.851.691 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az ÁFA az önerőt képezi.
Ennek megvalósítása 2014-ben ütemezett feladat.
A 2014. évi pogácsafesztivál megszervezésére a „Europe for Citizens” elnevezésű program
keretében nyújtottunk be pályázatot 2013. augusztus végén, „Testvérvárosi találkozó” címmel.
A pályázat keretében 21.000 €-t igényeltünk a rendezvény lebonyolítására, de sajnos a pályázat
nem részesült támogatásban, mivel a részszempontok pontozása során nem értük el a támogatási
ponthatárt.
A minden évben megjelenő IPR pályázatra 2012-ben nyújtottunk be igényt a Márki Sándor
Általános Iskola számára, mely során fejlesztő eszközök beszerzésére, dologi kiadásokra
1.120.000 Ft, kiegészítő illetményre pedig 952.000 Ft támogatást nyertünk. Ennek elszámolására
2013-ban került sor.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára is benyújtottunk egy pályázatot „Roma Kulturális
Nap” megszervezésére az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz, melyet 150.000 Ft
támogatásban részesítettek. A rendezvény 2014-ben kerül megvalósításra.
A pályázati csoport a helyi egyesületek felkeresésére is ír pályázatokat. 2013-ban három helyi
egyesület számára nyújtottunk be fejlesztési igényt különböző forrásokra. A Román-Magyar
Egyesületnek és a Petőfi Polgárőr Egyesületnek NEA-2013 működési támogatási igényt
állítottunk össze, mely során az előbbi 500.000 Ft, az utóbbi 250.000 Ft támogatásban részesült.
A Kétegyházi Sportegyesületnek pedig az MLSZ TAO rendszerben dolgoztunk ki
sportfejlesztési koncepciót öltöző épület felújítására, mely 5 643 464 Ft támogatásban részesült.
Önkormányzatunk 2013-ban is csatlakozott a BURSA HUNGARICA pályázati rendszerhez,
melynek keretében a pályázati kiírásra 10 kétegyházi tanuló pályázott. A Képviselő-testület
minden pályázót támogatásban részesített. Ennek a programnak a helyben való meghirdetése, a
pályázók segítése, a folyamat lebonyolítása szintén a pályázati csoport feladata.
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A projektek összértéke (eFt-ban)
Megnevezés
Támogatás
Szennyvízberuházás II. ütem
247 762
Szennyvízberuházás III. ütem
276 275
Gyűjtemények háza
9 986
VII. Pogácsafesztivál
1 880
IPR pályázat
2 072
Közösségi tér civil szervezetek számára
11 852
Roma Kulturális Nap
150
Összesen:
549 977

Önerő Összesen
17 723
265 485
33 545
309 820
2 696
12 682
508
2 388
0
2 072
3 200
15 052
50
200
57 722
607 699

A projektek összértéke (eFt-ban)
12 682 e
Ft

2 072 e Ft

15 052 e Ft

2 388 e Ft

200 e Ft

265 485 e Ft

Szennyvízberuházás
II. ütem
Szennyvízberuházás
III. ütem
Gyűjtemények háza

VII. Pogácsafesztivál

309 820 e Ft
IPR pályázat
Közösségi tér civil
szervezetek számára
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Egyesületi projektek összértéke (eFt-ban)
Megnevezés
Támogatás Önerő Összesen
Román-Magyar Egyesület
500
0
500
Petőfi Polgárőr Egyesület
250
0
250
Kétegyházi Sportegyesület
5 643 2 418
8 061
Összesen:
6 393 2 418
8 811

Egyesületi projektek összértéke
(eFt-ban)
500 e Ft

5 643 e Ft

250 e Ft

Román-Magyar
Egyesület
Petőfi Polgárőr
Egyesület
Kétegyházi
Sportegyesület

