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Tisztelt Képviselő-testület ! 

A Tisztelt Képviselő-testület 2019. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően a 

Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról beszámolómat az alábbiakban adom meg: 

2018. év a városfejlesztési, beruházási feladatok tekintetében kevés eredményt hozott a 

korábban előkészített pályázatok megvalósítása tekintetében, az év során inkább előkészítő 

munkák folytak. A projektek időbeli elhúzódása (pályázatok elbírálásának elhúzódása, az 

eredménytelen közbeszerzési eljárások, a forráshiány kezelésének időigénye) a feladatok 

kumulálódását eredményezik, hiszen ugyanazon feladatok többszöri elvégzését igénylik, 

illetve a tervezett beruházások nem tudnak eredményesen lezárulni, viszont folyamatosan 

jönnek még hozzájuk. A munkateher viselését is jobban segítik az esetleges eredmények, mint 

az eredménytelenség. A Kisbér fejlesztését segítő források felhasználása tekintetében ily 

módon kevéssé sikeres év volt 2018., a megvalósítandó beruházások egyre bővülő köre miatt 

feltorlódó feladatok megoldására minden lehetséges előrelépést meg kell tenni a 

közeljövőben, és törekedni kellene a fokozatos időbeli elosztásra is, de őszintén szólva ezekre 

a körülményekre a Hivatalnak elenyésző ráhatása van. Fontos lenne a feladatok elvégzése 

során a feladatok sorrendjének meghatározása, és a fontossági- vagy idősorrend tartása, de a 

gyakorlatban mindig az éppen felmerülő feladatokra koncentrálódik a figyelem. A nyomon 

kísérési feladatokkal, partnerek, hatóságok, közműszolgáltatók intézkedéseinek lehetőség 

szerinti gyorsításával, gyors választ igénylő, kiszámíthatatlanul felmerülő kérdések 

megválaszolásával, tervező és közbeszerző cégekkel, állami szervekkel, más partnerekkel, 

lakókkal való egyeztetéssel kapcsolatos feladatok állandó figyelmet igényelnek. A 

megfelelően előkészített, és megalapozott döntések minden másnál hatékonyabban és 

időtakarékosabban szolgálhatják a célok elérését, ezért a döntéselőkészítésre irányuló 

körültekintő, nem kapkodó munkára kell törekedni, a rendelkezésre álló emberi erőforrás 

kapacitására tekintettel. 

A beruházások áttekintésére mellékelten csatolok egy táblázatot. 

2018. évben az EFOP pályázat forrásainak igénybevételével sikerült egy fővel növelni a 

városgazdálkodási, pályázati, beruházási feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat ellátó 

munkatársak számát háromra, ami a feladatok feltorlódása miatt nem sokat enyhített az 

érintettek terhelésén, és továbbra is fennakadást jelent egy-egy kolléga esetleges távolléte. 

A Képviselő-testület 2018-ban is sokat foglalkozott a pályázatokkal és beruházásokkal, akár 

többször is tárgyaltak egyes témákat, így megfelelően átláthatták a feladatokat. 

Az önkormányzati intézmények munkájának támogatása, koordinálása és ellenőrzése az 

intézmények vezetőivel való folyamatos kapcsolattartásnak és egyeztetéseknek köszönhetően 

megfelelően működött 2018.-ban ez alól talán csak a Kisbéri Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Alapellátási Központ volt kivétel, ahol 2018. áprilisáig végzett 

kormányhivatali ellenőrzések sok hibát tártak fel, amelyek kezelése is nehézkesen ment. A 



kistérség településein végzett szolgáltatások tekintetében az érintett önkormányzatok több 

változtatást eszközöltek, amelyeket az Intézmény nem jelzett és nem kezelt semmilyen 

módon, így a Társulási Megállapodástól, az intézmény alapító és szakmai dokumentumaitól 

és engedélyeitől eltérve végezte feladatait. A hiányosságok orvoslására az ellenőrzés 

megállapításai alapján haladéktalanul megkezdtük az intézkedéseket, de a szükséges adatok és 

információk önkormányzatoktól való beszerzését csak 2018. júniusra tudtuk elvégezni, akkor 

a Társulási Megállapodás, mint alapdokumentum módosítását előkészítettük, a módosításhoz 

szükséges települési önkormányzati döntéseket 2018. június 6.-éán kezdeményeztük, azonban 

az utolsó döntést csal 218. október 28.-án kaptuk meg. A TM-ra épülő alapító okirat 

módosítást és a szakmai dokumentumok átdolgozását az Intézményvezető csak 2018. 

november végére készítette elő, így a KTKT csak 2018. november 29.-ei ülésén tudta 

elfogadni azokat. Az ügy jól rámutatott, hogy még a kistérség más településein folyó munkát 

is nekünk kellene figyelemmel kísérnünk, koordinálnunk, sürgetnünk. Az Intézménynél a 

vezetői megbízás 2018-ban lejárt, az új pályázatot fentiekre tekintettel a szakmai 

dokumentumok átdolgozásához kapcsolódóan 2018. novemberében készítettük elő kiírásra, 

ami miatt 2019. januárjában megbízott vezető nélkül működött a Központ. 

A Gyöngyszem Óvoda továbbra is nagy önállósággal látja el feladatait, a bölcsődei feladatok 

ellátását a bölcsőde építés elhúzódása miatt még nem kezdték meg. Az Intézmény 2018-ban 

szakmai feladatain túl jól kezelte a hántai ovi tetőfelújítását is. A hivatali vagy polgármesteri, 

testületi döntéseket az Intézmény önállóan és időben kezdeményezte 2018-ban is, így ezen 

intézmény tekintetében az év során a megfelelő időben megtörtént a lejárt vezetői megbízás 

miatti pályáztatás, és az új vezetői megbízásról való döntés is. Az Intézménnyel az 

együttműködés megfelelő.  

A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárnál a 2017. évben egy évre megbízott 

vezetői megbízás lejárta után 2018. évben ismét vezetői pályázat került kiírásra, és új vezető 

került kiválasztásra. Az Intézmény személyi állománya ezen túlmenően is nagyban változott, 

a feladatok ellátásának kereteit ily módon újból fel kellett építenie az Intézménynek. A 

Képviselő-testület folyamatosan figyelemmel kísérte a WAMK-ban folyó munkát, 

foglalkozott az Intézmény rendezvényeivel kapcsolatos kérdésekkel. Az Igazgató 

folyamatosan együttműködik a Polgármesterrel, a Humán Bizottsággal, Testülettel, és a 

Polgármesteri Hivatallal. A Hivatal támogatja a rendezvényekkel kapcsolatos szerződések 

megkötését, az egyes rendezvények lebonyolításában szükség szerint részt vesz. 

Az önálló intézménnyé szervezett Városigazgatóság megbízott vezetővel végezte feladatait 

2018. évben is. Az intézményvezetői pályázatot év közben kiírtuk, pályázat nem érkezett. Az 

Intézmény működésétől függetlenül a vezetői megbízás pályáztatása továbbra is feladat lesz, a 

Képviselő-testület felelőssége a megfelelő vezető kiválasztása, a Hivatal a pályázatokat 

időről-időre előkészíti. A Polgármesterre és a Polgármesteri Hivatalra a városban kialakult 

munkamegosztás szerint sok feladat hárul a településüzemeltetési, rendezvény bonyolítói 

feladatokból. Sok bejelentés a Hivatalhoz érkezik, és sok kezdeményezés a Hivatalnál 

születik, ahonnan azokat továbbítjuk az Igazgatósághoz. Az egyes feladatok végrehajtását 

segítjük és ellátásuk megtörténtét igyekezünk ellenőrizni. A Városigazgatóság sokrétű 

feladataiban osztozik a Hivatal is. Az együttműködés az Intézménnyel jó, a személyes és 



írásos kapcsolattartás folyamatos, a megbízott vezető aktív a munkavégzéshez szükséges 

egyeztetések tekintetében. Az önálló feladatvállalás és feladatellátás erősödésére további 

lehetőséget adhatna a Polgármesterrel koordinált döntések Intézmény részéről történő 

felvállalása, a döntési folyamat rövidítése, és a feladatok tervezettségének fejlesztése.  

Az Őszi Napfény Idősek Otthonának szakmai munkája önállóan zajlik, pénzügyi, 

személyügyi, jogi támogatását folyamatosan biztosítjuk. A foglalkoztatási-, térítési díj 

fizetési-, hagyatéki-, személyiségi jogi kérdések mellett a díjfizetés biztosítékaként jogokkal 

terhelt ingatlanokkal kapcsolatos kérdések kezelésére sem rendelkezhet megfelelő 

felkészültséggel az Intézmény, gyakran még a Hivatal is nehezen talál válaszokat a felmerülő 

problémákra.  nem fizető ellátottak helyzetének rendezésével kapcsolatos jogalkalmazási 

kérdések is. A Hivatal intézi az Intézmény gazdálkodását, folyamatosan reagálva az 

Államkincstár és más ellenőrző szervek megállapításaira és iránymutatásaira. Az otthon 

épületei energiahatékonyságának növelését célzó, illetve a Családok Átmeneti Otthona 

épületének hasonló jellegű korszerűsítését célzó pályázatok előkészítése és benyújtása még 

2018. évben is folyt, az energiakorszerűsítésre 4 alkalommal folytattunk eredménytelenül 

közbeszerzést. Megvalósult viszont a tetőhéjazat cseréje önkormányzati forrásból a C 

épületen, ennek az eredménynek örülhettünk az év során. Az Intézményvezetővel folyamatos 

a kapcsolattartás, együttműködő, a felmerülő problémákat jelzi, a Hivatal részéről nyújtott 

támogatást adatok, információk, intézkedések nyújtásával segíti. 

A Városi Sportcsarnok padlózatának és világításának felújítására benyújtott pályázat alapján 

elvégeztük a felújítást, sőt, az év során a középfokú köznevelési intézmények udvarán is 

tudtunk egy kültéri pályaburkolat megépítésére pályázni, és azt megvalósítani. A 

Sportcsarnok nem önálló intézmény, ugyanakkor feladatait nagyfokú önállósággal végezte 

2018-ban is. A 2013-ban végzett részleges felújítással kapcsolatos csempehullás tekintetében 

kitartó utánjárásra és levelezésre lezárultak a laboratóriumi vizsgálatok, a kivitelező 

felelősségét elismerte, a javítás elvégzése érdekében további erőfeszítésekre lesz szükség. 

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Elnök sajnálatos 

halálát követően feloszlatta magát, ezért 2018. július 22.-én időközi választást kellett 

lebonyolítanunk. Annak ellenére, hogy azon a napon általános választások híján egyedül 

Kisbéren működtek a választási szervek, sikeresen és probléma mentesen lebonyolítottuk a 

választást. A Területi Választási Iroda és a Kormányhivatal is nagy gonddal támogatta 

munkánkat, így volt módunk a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda 

felkészültségét jó eredménnyel kamatoztatni. KVRNÖ új testülete két tagja meglehetően aktív 

önkormányzati munkát végez, egy tagjuk eddig nem vett részt érdemben KVRNÖ 

munkájában, ettől függetlenül a korábbiaknál gyakoribb és intenzívebb – néha konfliktusos is 

- az együttműködés a nemzetiségi önkormányzat és KVÖ Kt, az önkormányzati intézmények, 

és a Hivatal között. 

A KTKT munkaszervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatos tapasztalatokat az Alapellátási 

Központtal kapcsolatban részben már bemutattam. A Tanács működése igen nehézkes, az 

üléseken a határozatképességhez szükséges minimális 10 fős létszámot sem mindig elérően 

jelennek meg a Polgármesterek, a Pénzügyi Bizottság ülései szinte sosem határozatképesek. A 



Társulás ügyeivel kapcsolatban a tag önkormányzatoktól és azok hivatalaitól javaslatokat, 

észrevételek, válaszokat nem kapunk, az ügyek intézése a Kisbéri Polgármesteri Hivatalra 

hárul. Ez a hivatali munkát, a referensét kifejezetten nehézzé teszi, az önkormányzatokhoz 

intézett adat- és véleménykérések, rákérdezések, megkeresések állandó és többnyire 

eredménytelen ismételgetése megtöbbszörözi a munkát. A nem társulási, hanem 

önkormányzati feladatok közös ellátása területén is Hivatalunk végez a teljes járásra kiterjedő 

munkát, csekély sikerrel. 2018-ban a települési főépítészi feladatok térségi főépítész útján 

történő ellátása tekintetében egész éves munkával sem sikerült minden településre kiterjedő 

megoldást tető alá hozni, a háziorvosi ügyeleti szolgálattal kapcsolatos intézkedések motorja 

is Kisbér volt csak, a GDPR-ral kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban pedig hónapok 

munkája is csak látványos eredménytelenségre volt elég. A KTKT munkáját ennek ellenére 

próbáljuk megfelelő színvonalon támogatni, a Tanács üléseinek előkészítése, és a 

gazdálkodási feladatok ellátása folyamatos. 

A pénzügyi feladatok ellátása területén 2018. évben befejeződött az ASP központi ügyviteli-

pénzügyi számítógépes rendszer bevezetésére való felkészülés. A korábbi Pénzügyi Vezető 

júniusban nyugdíjba vonult, az új Vezető a Kollégák hathatós támogatásával megkezdte 

vezetői feladatai ellátását. Az irodában 2018-ban is több személyi változás történt, ami most 

már kifejezetten hátráltatja a munkát, az időleges helyettesítések és az új munkatársak 

betanítása miatt adódó többletmunka rengeteg energiát igényel a Kollégáktól, mely energia 

nem minden esetben térül meg. Fontos áttekinteni a személyi változások okait, és azokra 

reagálni kell, ha az Önkormányzat szempontjából létfontosságú megbízható, precíz, állandó és 

magas színvonalú gazdálkodási feladat ellátást garantálni akarjuk. 

Az önkormányzati munka továbbra is nagyon szerteágazó, az aljegyző és az általa koordinált 

referensek biztosították a bizottságok, a Képviselő-testület, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat és a KTKT munkáját. A döntések körültekintő előkészítése, az előterjesztések 

alapossága, szakszerűsége, jogszerűsége biztosított, ezen a területen a bizottsági előkészítés 

nélkül tárgyalásra kerülő napirendi pontok jelentenek némi kockázatot. A bizottsági ülések 

sorrendjéből adódóan egymásra épülő bizottsági javaslatok döntő hányadban elfogadásra 

kerülnek a Kt ülésein.  Az Intézmények döntési igényeinek előzetes feltárását segítő 

rendszeres elektronikus levelezés mellett a Képviselő-testület tagjai is minden Kt ülés előtt 

megkérdezésre kerülnek, hogy van-e tárgyalásra javasolt téma felvetésük, erre azonban nem 

igen volt példa. A 4 bizottság üléseitől a testületi ülésig eltelő idő gyakran sok változást hoz a 

döntésekre ható körülményekben, ezért érdemes lenne felülvizsgálni a bizottsági ülések 

megtartásának idejére vonatkozó SzMSz előírásokat. Továbbra is az ideálisnál sokkal 

nagyobb figyelmet igényel az egyes döntések végrehajtásának nyomon követése és 

ellenőrzése, ennek oka az érintett Intézmények, partnerek végrehajtás során tapasztalható 

többnyire indokolható lassúsága, nehézkessége, a továbblépéshez szükséges segítség iránti 

igénye.  

A hivatali munka motorja ezen a területen továbbra is az aljegyző és a referensek odaadó 

munkája, viszont továbbra is megoldatlan, hogy őket azonos értékű és felkészültségű 

munkatársak tudják helyettesíteni, ha az bármely okból szükségessé válik. Továbbra is 

szükség volna minél több magas szinten felkészült, önálló feladatellátásra képes munkatársat 



a Hivatal kötelékébe vonzani, és a munka folyamába beilleszteni. E területen továbbra is az 

alábbiakról számolhatok be: A feladat rengeteg, és gyakran nagyon összetettek, a létszám 

alacsony, így jelenlegi működésünk gyakorlatilag arra épül, hogy mindenki mindig 

munkaképes, és munkában van, ami folyamatos kockázatot jelent. A már több ponton jelzett 

folyamatosan keletkező tervezhetetlen problémák, a folyamatos ügyfélfogadás, a feladatok 

által gerjesztett gyors beavatkozások iránti igény, és a feladatok összetettsége miatt nem 

életszerű, hogy kevés ember hosszú időn keresztül zökkenőmentesen tud megoldani minden 

feladatot, és tud minden pillanatban rendelkezésre állni.  

A munkateher elviselésében, a fluktuáció mérséklésében segítséget jelenthet a pozitív 

munkahelyi légkör, a feladatokra koncentráló munkahelyi viszonyok, a kiegyensúlyozott 

együttműködés, a munkatársak megbecsülésének érzékeltetése a juttatásokon túl is. 

Amennyiben nem tudunk a személyes elkötelezettség erősítésével itt dolgozni szerető, és 

hosszú távon a Hivatalban dolgozni kívánó stabil személyi állományt kialakítani, és 

megtartani, megítélésem szerint az önkormányzati és hivatali feladatok ellátása, de legalábbis 

a feladatellátás színvonala kerülhet veszélybe. 

A Képviselő-testület által biztosított keresetnövekedés továbbra is létfontosságú eleme a 

munkaerő megtartásra irányuló erőfeszítéseknek. A munkaidőre vonatkozó előírások betartása 

tekintetében továbbra is esetleges a túlmunka miatt kiadandó szabadidő, és több munkatárs 

esetében a szabadságok kiadása is, ami sok ki nem adott szabadság felhalmozódásához vezet. 

Az elvárás, hogy minden feladat minden pillanatban ellátott legyen, ezt az áldozatot 

megköveteli, ugyanakkor megoldást kellene találni az ilyen helyzetek munkáltató és 

munkavállaló számára egyaránt elfogadható megoldására is. A vezetők esetében kifejezetten 

nem érvényesülnek a munkaidőn túli munkavégzés ellenében biztosítandó pihenőidő 

biztosítási előírások, és nem tudják kivenni szabadságukat.  

Az önkormányzati döntések előkészítése során a Hivatal a körülményeket teljes körűen 

feltárja és ismerteti a döntéshozókkal, és ismerteti a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A 

jogszabályi előírások betartása a testületi tagok részéről is elsődleges igény. A 4 

önkormányzati bizottság az egyes témákat alaposan feldolgozza, döntési javaslataik 

megoldásra törekvőek, és körültekintőnek mondhatóak. Az ülések száma és időtartama 2018. 

évben is csökkenést mutatott. A testületi munkában a bizottsági javaslatoktól eltérő döntések 

többször jelentkeztek, a már említett okoknál fogva is.  

A képviselő-testület 2018. évben 17-szer ülésezett, 302 napirendi pontot (és ennél jóval több 

témát) tárgyalt meg 35 órában, 22 rendeletet alkotott, 319 határozatot hozott, ami mellett 4 

állandó bizottsága, a nemzetiségi önkormányzat, a KTKT Tanácsa is rendszeresen ülésezett. 

Az ülésekre és döntésekre vonatkozó részletes táblázatot mellékelten tekinthetik meg. Az 

ülések mellett a PH munkatársai részt vettek lakossági fórumokon, városi rendezvényeken, 

civil szervezetek összejövetelein is. 

Az adóigazgatás területén 2018. év is hozott személyi változásokat, ez megítélésem szerint a 

szakmai munkát az új pénzügyi vezető felügyelete és támogatása ellenére negatívan 

befolyásolta. Ezen a területen személyi változtatást tervezek, a lehető legmagasabb szinten 

felkészült munkatársra van szükség. Az anyakönyvi igazgatás és az ahhoz csatolt további 



általános igazgatási ügykör jól ellátott, itt és a szociális igazgatás területén szükség esetén 

megfelelő helyettesítés is megoldott. Ehhez arra is szükség van, hogy a munkatársakat 

folyamatosan képezzük, és a szükséges jogosultságokkal és szakértelemmel rendelkező 

Kollégák jól együttműködjenek. 

Az építésigazgatás területén a rengeteg hatósági ügy mellett a főépítészi feladatok ellátása is 

megkezdődött 2018-ban, a főépítész jelenléte és együttműködése segítheti a szakmai munka 

során felmerülő jogalkalmazási kérdések megoldását is. Az építésigazgatás mellett ellátott 

egyéb feladatokon (levegővédelmi szakhatósági-, útkezelői- és tulajdonosi ügyek, 

önkormányzati intézkedések műszaki jellegű támogatása) túl ismét feladatot ró a Kollégákra a 

Helyi Építési Szabályzat kötelező felülvizsgálata és átdolgozása is, ami rengeteg egyeztetést, 

levelezést, és egyéb munkát igényel.  

Az általános igazgatás legtöbb területén az aljegyzőre támaszkodunk, jól együtt dolgozik az 

intézményi referenssel és a testületi referenssel. Nagy részben rájuk hárul az egyedi ügyekkel 

jelentkező ügyfelek fogadásának és problémáinak megoldása is. A napi munkában nagy 

számban prompt módon felmerülő sokrétű, és gyors döntést igénylő igazgatási ügyekben is 

első sorban az aljegyző és az intézményi referens jár el. Az aljegyző a hatósági munka minden 

további területén segíti a munkatársakat. 

A 2018. január 1.-jétől kötelező elektronikus ügyintézésre megfelelően fel tudtunk készülni, 

ugyanakkor folyamatosan jelentkezik igény a számítástechnikai eszközpark fejlesztésére, a 

kiberbiztonság erősítésére, az elektronikus közigazgatási és bírósági szolgáltatások 

igénybevételére való felkészülésre is. 2019. január 1.-jétől az ASP rendszer működtetése 

során az informatikai felkészültségünk is vizsgázik, próbáltunk megfelelően felkészülni rá. 

A folyamatos együttműködést a nemzetiségi önkormányzattal, az engedélyező és finanszírozó 

hatóságokkal, a lakossággal, a társ hivatalokkal, a KTKT önkormányzataival, a 

Kormányhivatallal, a városban működő intézményekkel, és a civil szervezetekkel továbbra is 

tudtuk biztosítani. A Polgármesteri Hivatalt és munkáját bizalom övezi a városban, és 

partnereink részéről.  

A Polgármesteri Hivatal által végzett munka bemutatására beszámolómhoz mellékelem a 

2018. évi hatósági statisztikát, ami számszerű adatokat szolgáltat munkánkról, illetve az 

önkormányzati munkára vonatkozó, már említett kimutatást. 

A Polgármesteri Hivatal 2018. évben is mindent megtett feladatai megfelelő szinten történő 

ellátása érdekében, azonban a további fejlődés szükségessége fentiek szerint nem 

megkérdőjelezhető. Munkánkhoz továbbra is kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását. 

Kisbér, 2019. március 29. 

 

 

       Dr. Dörnyei Vendel jegyző 


