2. sz. Napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 08-i ülésére

Tárgy: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása
Készítette: Molnár Ildikó igazgatási előadó
Előterjesztő Krix Lajos polgármester
Szavazás: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselőtestület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét.
A végrehajtott módosításokat és átcsoportosításokat a jelen előterjesztés mellékleteként
előterjesztett rendelet tervezet tartalmazza.
A 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál figyelembe vettük az állami költségvetésből
származó előirányzatokat kezelő szervezetek által eszközölt, illetve az Önkormányzat döntései
alapján, saját hatáskörben elvégzendő módosításokat, amelyek közül a következő tételeken bírnak
kiemelt jelentőséggel:
Bevételek:
- nem irányoztunk elő összeget az év elején előre nem tervezhető pályázati forrásból befolyó
bevételekre, pl: orvosi rendelő felújítására kapott 30 000 000 Ft, és MFP pályázaton elnyert
9 946 649 Ft, valamint az ugyancsak pályázati forrásból befolyt I. világháborús emlékmű
létrehozására elnyert 4 000 000 Ft.
- az év közben fenntartót váltó Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi támogatása
miatt a támogatásértékű bevételünk előirányzata 84 291 285 Ft-al emelkedtek meg. Ennek
oka, hogy a költségvetési rendeletben még nem szerepelt a Hivatal, azt év közben
módosításként lehet figyelembe venni.
- a normatív állami támogatások 2019-ben 3 107 761 Ft-al emelkedtek, ennek oka az év közi
mutatószámváltozások miatti többletfinanszírozás, valamint az év közben kapott garantált
bérminimumra való emelés hatásának kompenzációja. A szociális tűzifa jogcímen kapott
állami támogatás 712 470 Ft volt.
Kiadások:
- a személy kiadásoknál, munkaadót terhelő járulékoknál és a dologi kiadásoknál is a
növekedést elsősorban Közös Hivatal Tinnye Önkormányzati fenntartása alá helyezése
indokolja,
- a beruházások, fejlesztések, növekedését a célhoz kötötten befolyt többletbevételek
elköltése (támogatások, pályázati pénzek), illetve az ehhez kapcsolódóan előállt eseti
többletkiadások okozták, amelyekről esetenként döntött a Testület. A beruházásoknál és a
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felújításoknál tehát a Testület által a költségvetésben megtervezett munkák teljesültek, de
egyéb olyan beruházás és fejlesztés is megvalósulhatott, amelyekre a bevétel a fent
ismertetett források jelentős növekedésére tekintettel volt biztosítható.
A módosításokat, a Testület döntései alapján, a tartalék terhére biztosítottuk, így a költségvetés
egyensúlyban maradt, sőt az év végére is maradt tartalék, amely pénzmaradványként a végleges
összegben a beszámolóban szerepelni.
Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és döntsenek a rendelet
megalkotásáról.
Tinnye, 2020. május 7.

Tisztelettel:
Krix Lajos
polgármester
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (... ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.

Módosító rendelkezések

1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
" A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:
Bevételek főösszege:
Kiadások főösszege:

406.546.043 Ft
406.546.043 Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban foglalt módosítás részletezését a rendelet melléklete a jelen szakasz szerint
tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és
kiadásait (összesítő) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint
módosítja.
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(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú
mellékletét a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint módosítja.
(4) A Képviselő-testület a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó,
3. számú mellékletét a jelen rendelet 12 sz. melléklete szerint módosítja.
(5) A Képviselő-testület az Tinnyei Napköziotthonos Óvoda elemi költségvetését tartalmazó, 4.
számú mellékletét a jelen rendelet 13. sz. melléklete szerint módosítja.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi állami támogatásait tartalmazó 5. számú
mellékletét a jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosítja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett
pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint
módosítja.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését
tartalmazó 7/a. és 7/b. számú mellékletit a jelen rendelet 5. számú mellékleti szerint módosítja.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 8. számú mellékletét
a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosítja.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat tartalmazó 9. számú
mellékletét a jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint módosítja.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszámkimutatás tartalmazó 10. számú
mellékletét a jelen rendelet 10. sz. melléklete szerint módosítja.
II. Záró rendelkezések
3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Krix Lajos
polgármester

Geréb Tünde
jegyző

A jelen rendelet ….év … hó …. napján kihirdetésre került:
Geréb Tünde
jegyző

3. sz. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 08-i ülésére

Tárgy: 2019. évi zárszámadási rendelet tervezet megtárgyalása, beszámoló jóváhagyása
Készítette: Molnár Ildikó igazgatási előadó
Előterjesztő Krix Lajos polgármester
Szavazás: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testületet zárszámadási rendelet megalkotásával hagyja jóvá a 2019. évi költségvetés
végrehajtását.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglalt
rendelkezések szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti
a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül,
de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani
a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával
kapcsolatosan elkészített jelentését (beszámoló)
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul
- az önkormányzat költségvetési mérlegét,
- a pénzeszközök változását,
- az önkormányzat adósságának állományát,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
kell bemutatni.
Az önkormányzat költségvetési pénzeszköz változását, mérlegét és vagyonkimutatását a rendelet 14.,
15., 16., 17., számú mellékletei tartalmazzák.
Az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósság állománya (hitel és egyéb hasonló
kötelezettségek) nulla forint.
Az önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
A beszámolóban foglaltakra is figyelemmel elkészítettük a költségvetés végrehajtásáról számot adó
zárszámadási rendelet tervezetet, a jelen előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal.
Az előterjesztés mellékleteként csatolt beszámoló célja, hogy – a zárszámadási rendelet megalkotása
mellett - szöveges formában tájékoztassa a Képviselő-testületet.
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a további
teendőkről!
Tinnye, 2020. május 7.
Tisztelettel:
Krix Lajos
polgármester
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BESZÁMOLÓ
a Tinnye Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglalt
rendelkezések szerint a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére
tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését (beszámoló)
Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek (Tinnyén az
önkormányzat, a hivatal és az óvoda) a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek
készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az
önkormányzat irányítása alá tartozó, fent sorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.
A fenti rendelkezésekre tekintettel a kincstári ellenőrzésre már benyújtott, és a kincstár által
pénzügyileg jóváhagyott éves beszámolóról szóló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő.
Mellékelve megküldöm a beszámoló ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentést is.
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. évi költségvetését a 1/2019. (II. 28.)
önkormányzati rendeletével, 266.257 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el.
A költségvetés módosított előirányzata – az elnyert pályázatokra és a Közös Hivatal átvételére
tekintettel – 406.546 e Ft-ra nőtt, amely a 2019. december 31-i állapot szerint a bevételi oldalon
360.953 e Ft-ban, a kiadási oldalon pedig 316 634 e Ft-ban teljesült. A jelentős eltérés oka a nagyobb
részt pályázati pénzből finanszírozott beruházások ez évre áthúzódó kivitelezése (orvosi rendelő, MFP
pályázatok).
Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények
működése és a feladatellátás biztosított volt, valamint az egyéb kötelező feladatok is megfelelő
színvonalon kerültek ellátásra.
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) keretében további egyes önkormányzati feladatok
társulás útján történő ellátása is (közterület felügyelet, orvosi ügyelet.) megvalósult.
Az önkormányzat feladatait két költségvetési szerve, a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal és a
Tinnyei Napköziotthonos Óvoda útján látta el. Az intézmények a 2019. évben is maradéktalanul eleget
tettek szakmai alapfeladataiknak. A 2019. évi intézményi költségvetés eredeti előirányzata, az évközi
módosításokkal megnövelve, biztosította az intézmények szakmai feladatainak teljesítéséhez
szükséges kiegyensúlyozott gazdasági hátteret, melyet a takarékos és hatékony gazdálkodás tett
lehetővé.
Bevételi források, és teljesülésük
A bevételek nagyobb részét az adóbevételek, állami támogatások és az elnyert pályázatok, ill. kapott
támogatások tették ki. Egyéb központi támogatás érkezett a köztisztviselők és közalkalmazottak eseti
kereset-kiegészítésének (bérkompenzáció) támogatására, a garantált bérminimum emelése hatásának
kompenzációjára.
A működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek döntő része az önkormányzat
intézményeinek költségvetésében jelentkezik, az alaptevékenységükkel összefüggésben keletkező, az
ellátottak által befizetett díjakból (étkezési térítési díj, szolgáltatási díjak) eredően.
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A támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra, az erről szóló elszámolás a Magyar
Államkincstár részére megküldött eseti (pályázat) és éves költségvetési beszámoló keretében szintén
megtörtént.
Az Önkormányzat az előző évi pénzmaradvány összegét a működési kiadásokra fordította.
Kiadások teljesülése
A kiadási teljesítés az eredeti előirányzathoz képest megnőtt, amelynek oka főként a Közös Hivatal
átvétele, valamint az év közben elnyert pályázatok megvalósításából eredt. Az elnyert pályázatok és
kapott támogatások teljesítésének egy része áthúzódik 2020-ra is. A 2019. december 31-i teljesítési
adatok szerint az Önkormányzatnak 44 319 e Ft összegű pénzmaradványa keletkezett, mely az
áthúzódó beruházások mellett is megtakarítást jelent.
A hitelállomány változása
Az Önkormányzatnak 2019. évben hitel állománya nem volt.
Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése:
Befektetett eszközök
A befektetett eszközök értéke az előző évihez - a teljes vagyon egész évi értékcsökkenésének
számítása mellett csökkenést mutat, tehát a megvalósított beruházások nem fedezték az
értékcsökkenés mértékét.
Forgóeszközök
A forgóeszközök összértéke továbbra sem jelentős, az összes eszközértéknek csupán 7,3%-át
teszi ki. Pénzeszközeink értéke 2019.12.31-én 64.385 e Ft volt, amely döntő részben a
bankszámlán tartott összeg tett ki.
Összegzés
Összességében elmondható, hogy a 2019. évi gazdálkodásban fennakadás nem volt. Az intézmények
működőképessége a takarékos gazdálkodással, valamennyi forrás-kiegészítő pályázati lehetőség
kihasználásával biztosított volt, és az önkormányzat a kötelező feladatellátásának eleget tett. A
takarékos gazdálkodásnak és a kapott támogatásoknak, valamint elnyert pályázatoknak köszönhetően
az Önkormányzat a fejlesztések tavalyi megvalósítása mellett is tartalékot tudott képezni.
Tinnye, 2020. május 7.
Tisztelettel:

Krix Lajos
polgármester
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Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (... ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati
hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a
képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.
II. FEJEZET
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése
2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben
hagyja jóvá:
360.952.689 Ft
(2) A Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben
hagyja jóvá:
316.633.963 Ft
1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és
kiadásait (összesítő) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését
12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a 13.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi állami támogatások teljesülését a 8. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett
pénzeszközeinek alakulását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a 5. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
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(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 6. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019-ben folyósított ellátásokat a 7. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszámkimutatás adatait a 10. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi korrigált pénzmaradvány összegét 44.318.725 Ft összegben
hagyja jóvá a 14. számú melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a 17. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 16. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változását a 15. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
III. FEJEZET
Záró rendelkezések
5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Geréb Tünde
jegyző

Krix Lajos
polgármester

A jelen rendelet 2020 . … hó ... napján kihirdetésre került:

Geréb Tünde
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 08-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről
Készítette: Molnár Ildikó igazgatási előadó
Előterjesztő Krix Lajos polgármester
Szavazás: minősített többség
Előterjesztés 1. számú melléklete:

Beszámoló
a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről
I. A közös önkormányzati hivatal általános bemutatása
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény polgármesteri
hivatalokra vonatkozó előírásai keretszabályozást tartalmaznak, biztosítva ezzel azt, hogy a
képviselő-testületek a helyi sajátosságok figyelembevételével alakíthassák ki a hivatal
szervezetét, határozhassák meg működését.
A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) Tinnye és Pilisjászfalu
Községi Önkormányzatok képviselő-testületeinek szervezete a képviselő-testületek a
49/A/2013. (IV.03.) számú határozatban fogadták el a szervezeti és működési szabályzatát (a
továbbiakban: SZMSZ), amely alapján került kialakításra, a 2013. február 12. napján aláírt és
a 2019. május 6. napján módosított megállapodás szerint.
I.1. Személyi feltételek
A hivatal teljes állományi létszáma mindösszesen 10 fő ügyintéző + egy fő jegyző. Az apparátus
az előbbiek szerint jelenleg 10 fővel működik. Az aktív állományból 5 fő rendelkezik felsőfokú
végzettséggel.
I.2.Tárgyi feltételek
A mindennapi munkavégzést segítő, elengedhetetlenül szükséges tárgyi feltételek adottak
valamennyi munkaállomás számára.
I.3. Szervezeti struktúra
A Hivatal működéséhez szükséges szervezeti struktúrát a képviselő-testület a hivatali SZMSZ
elfogadásával fektette le.
A köztisztviselők feladatait az SZMSZ tartalmazza.
A Hivatalt a jegyző vezeti.
A Hivatal nincs szervezeti egységekre bontva, egy-egy feladatot településenként egy-egy
kolléga végzi. A legtöbb kolléga, többszörösen osztott munkakörben, több feladatkört is ellát.
Tinnye:
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A Képviselő-testület a döntéseit 2019. évben december 31-ig 7 rendes és 5 rendkívüli ülésen
hozta meg. Ebből a 2019. őszi választásokig 5 rendes és 4 rendkívüli ülés volt, a választások
után pedig 2 rendes és 1 rendkívüli ülésen ülésezett a Képviselő-testület. A 2019. évben
összesen 9 rendelet és 95 képviselő-testületi határozat került elfogadására. (Ebből a 2019. őszi
választások előtt 7 rendelet és 79 határozat, a választások után pedig 2 rendelet és 16 határozat
került elfogadásra.)
Pilisjászfalu:
A Képviselő-testület a döntéseit 2019. évben december 31-ig 25 rendes és 9 rendkívüli ülésen
hozta meg. Ebből a 2019. őszi választásokig 16 rendes és 5 rendkívüli ülés volt, a választások
után pedig 2 rendes és 1 rendkívüli ülésen ülésezett a Képviselő-testület. A 2019. évben
összesen 9 rendelet és 98 képviselő-testületi határozat került elfogadására. (Ebből a 2019. őszi
választások előtt 6 rendelet és 73 határozat, a választások után pedig 2 rendelet és 24 határozat
került elfogadásra.)
Közös Önkormányzati Hivatalt érintően:
2019-ben összesen 3 rendes testületi ülésen ülésezett közösen Pilisjászfalu és Tinnye Község
Önkormányzata.
A testületi döntések előkészítése és végrehajtásának szervezése, felügyelete Pilisjászfalunk az
ügykezelő, Tinnyén az igazgatási ügyintéző feladata. Elkészítik az ülésekről a
jegyzőkönyveket, gondoskodnak azok Nemzeti Jogszabálytárban való feltöltéséről.
Információkat szolgáltat a honlap részére.
Iktatási feladatok
Az iktatási feladatok bonyolításában településenként 1-1 fő vesz részt.
Az iktató feladata
− a beérkezett postai levelek iktatása,
− az ügyintézők által kért előzményiratok keresése, dokumentáltan történő kiadása,
visszavételezése.
− az irattározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
− a féléves hatósági statisztika elkészítése,
− a járási hivatal által megkért iratok határidőn belül történő átadása, ennek
dokumentálása.
A postakönyv vezetése a napi postázásról elektronikusan történik.
Tinnye:
2019. december 31-ig iktatott főszámos iratok száma 2676 db. A részletes alszámozásokat is
tartalmazó kimutatást az alábbi táblázatok tartalmazzák, amelyek alapján területenként is
látható az ügyiratforgalom.
2019. évi ügyiratforgalom
Önkormányzati feladatkörben

164

Pénzügyi feladatkörben

1600

Igazgatási és Ügyfélszolgálati
feladatkörben

502
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Műszaki feladatkörben

117

Adó feladatkörben

1599

Pilisjászfalu:
2019. december 31-ig iktatott főszámos iratok száma 1831 db. A részletes alszámozást is
tartalmazó kimutatást az alábbi táblázatok tartalmazzák, amelyek alapján területenként is
látható az ügyiratforgalom.
2019. évi ügyiratforgalom
Önkormányzati feladatkörben

282

Pénzügyi feladatkörben

1018

Igazgatási és Ügyfélszolgálati
feladatkörben

166

Műszaki feladatkörben

67

Adó feladatkörben

1016

Informatikai feladatok
A Mavu Kft. látja el az intézményeinek informatikai támogatását. Az informatikus felméri az
informatikai igényeket, javaslatot tesz információ-kommunikációs eszközök beszerzésére,
gondoskodik eszközök beszereléséről, működőképességének fenntartásáról.
A Hivatal informatikai eszközeinek védelme, informatikai eszközöket fenyegető veszélyek
elhárítása központi részét képezi az informatikai feladatoknak.
A tárhely szolgáltatást mindkét településen Höltzl Péter egyéni vállalkozó biztosítja.
III. Pénzügyi feladatok
A pénzügy területén dolgozó köztisztviselő ellátja a költségvetési tervezéssel, előirányzatfelhasználással, az előirányzatmódosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel,
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beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel
és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi,
gazdálkodási és számviteli feladatokat, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaságosságra,
hatékonyságra, eredményességre, valamint az ellenőrzési nyomvonal és a belső kontrollok
folyamatos működésére.
A Közös Hivatal pénzügyi feladatait 3 fő köztisztviselői létszámmal látja el, ebből 1 munkatárs
könyvelő 2 munkatárs pénzügyi ügyintéző és pénztáros. Ezen felül könyvelői feladatok
elvégzésére a közös hivatal megbízást adott az SZKIIDATA Kft-nek a Tinnyei és a Közös
Hivatal könyvelésére. A köztisztiviselői felosztás:
Tinnye:
1 fő pénzügyi ügyintéző és pénztáros
Pilisjászfalu:
1 fő pénzügyi ügyintéző és pénztáros
1 fő könyvelő
A hivatal ellátja az alábbi költségvetési szervek pénzügyi – gazdasági feladatait:
Tinnye:
1. Tinnye Község Önkormányzata,
2. Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal,
3. Tinnyei Napköziotthonos Óvoda
Pilisjászfalu:
4. Pilisjászfalu Község Önkormányzata,
5. Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
Költségvetési területen ellátott feladatok:
Feladata az önkormányzat jóváhagyott költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos operatív
tevékenység ellátása. Tevékenysége az önkormányzat, a hivatal és az önkormányzat irányítása
alatt működő intézmények, nemzetiségi önkormányzatok éves költségvetésének tervezéséhez,
a jóváhagyott önkormányzati költségvetés végrehajtásához, a beszámolási kötelezettség
teljesítéséhez kapcsolódik.
Pénzügyi területen ellátott feladatok:
- A költségvetési törvényben biztosított különböző jogcímű állami bevételek, valamint a
várható saját bevételek megtervezését. Az önkormányzat éves működésének és
beruházásának a végrehajtását az éves állami normatív támogatások, az önkormányzat
adóbevételei és egyéb bevételek határozzák meg. A kiadások, költségek, beruházások
pénzügyi vonatkozású megtervezése a hosszú távú gazdasági program, az előző évi
tényszámok, valamint a várható kiadási szint növekedésének figyelembevételével
történik. A beruházási kiadások vonatkozásában a képviselőtestület többéves kihatással
járó beruházási elképzeléseit, valamint az új beruházás pénzügyi vonatkozású kiadásait
vesszük figyelembe.
- beérkezett számlák nyilvántartásba vétele,
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-

-

kimenő számlák kiállítása, melynek nagy részét az étkezési díjak, bérletidíjak, és
közüzemi díjak tovább számlázása teszi ki.
napi feladat az átutalások előkészítése az ASP pénzügyi programban, átadása az OTP
Electra (Tinnye és a Közös Hivatal), valamint az ERSTE Electra (Pilisjászfalu) banki
felület felé és utalása a jogosultak felé,
banki kivonatok bizonylatokkal való felszerelése,
analitikus nyilvántartás a lakbérekről, kölcsönökről, támogatásokról,
a közüzemi számlák tovább számlázása a bérlők felé,
a kintlévőségek ellenőrzése, a fizetési felszólítások kiküldése,
egyenlegközlő levelekre válaszok, illetve kifogásolások elkészítése,
intézményekkel való kapcsolattartás,
az önkormányzati mobilflottával kapcsolatos teendők ellátása – tovább számlázás,
nyilvántartás kezelése.

Könyvelés területén ellátott feladatok:
- a pénzügyi rendszerben rögzített tételek kontírozása, és könyvelése – bank, pénztár,
vegyes naplón,
- a kontírozás nem egyszerűen a főkönyvi számok meghatározását jelenti, hanem
költségvetési és pénzügyi számvitel szerint, rovatrend, a kormányzati funkciók
meghatározását is,
- bérterhelések alapján adott kormányzati funkcióra és intézményre történő könyvelés bér
naplón,
- banki kivonatok alapján a kiegyenlítések összevezetése (vevő és szállító),
- Havi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés elkészítése, és az egyezőség
biztosítása a két beszámoló között és feladása a KGR rendszerbe,
- az új számviteli elszámolás miatt nagy hangsúlyt kell fektetni a pénzügy-főkönyv
egyezőségére, ami plusz feladat a havi beszámolók elkészítése előtt,
- havi rendszerességgel ÁFA bevallás,
- negyedévente rehabilitációs hozzájárulás bevallása, cégautóadó bevallása,
- EBR42 rendszerben a normatív állami támogatások igénylése, esetleges módosítása az
intézményvezetők által közölt adatok alapján,
- közreműködik a pályázatok igényléseknél, pénzügyi elszámolásánál,
- a pályázatok utólagos ellenőrzésénél, ahol minden keletkezett iratanyagot
fénymásolatban, az igénynek megfelelően biztosít.
A KGR rendszerbe feladott beszámolók adatai alapján készül az év végi zárszámadás. Ehhez a
gazdasági események folyamatos könyvelésére, illetve nyilvántartására van szükség (pénztár,
bank forgalom, bérek, előirányzatok, vevő-szállító analitika, kötelezettségvállalás, áfa
analitika, stb.), melynek alapja Tinnyén 2 db, Pilisjászfalun 2 db, Közös Hivatalban 1 db pénztár
vezetése 17 db folyószámla (Pilisjászfalu), ill. elkülönített számla vezetése, utalványlapok
készítése, átutalások pénzforgalmi rendezése.
A pénzügyi- számviteli területen egyre nehezebb a feladat, és egyre rövidebbek a határidők. A
MÁK ellenőrzések egyre részletesebb adatszolgáltatásokat kérnek, ami plusz feladatot jelent.
2018. január 1-vel kötelezően bevezetésre került az ASP program, mely nagy visszalépést
jelentett az addig használt integrált pénzügyi rendszerhez képest. 2019-re a rendszer a
bevezetés évi után a rendszer használata gördülékenyebb lett, azonban az ellenőrzés és
információk legyűjtése a rendszer nehézkessége miatt továbbra is nehéz.
IV. Igazgatási és Ügyfélszolgálati feladatok
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A hivatal feladatait a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
1-1 ügyintéző foglalkozik szociális ügyekkel Tinnyén és Pilisjászfalun.
Az ügyintéző látja el az ügyfélszolgálat, a szociális ellátásokkal kapcsolatos, az
anyakönyvvezetői a lakcím-nyilvántartási, hagyatéki, választási, közoktatási intézményekkel,
és nemzetiségi önkormányzattal, az egészségügyi szolgáltatókkal a köztisztviselők képzésével
kapcsolatos, valamint a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági ügyeket.
Szociális ellátások
A szociális ellátásokkal foglalkozó ügyintézők a feladatkörükbe utalt ügyekben az alábbi
jogszabályokat alkalmazzák:
− A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
− A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
− a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26) számú
önkormányzati rendelet
A szociális ellátásokkal foglalkozó ügyintézők feladatkörei
2019. évben a szociális és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó feladatokat 1-1 ügyintéző
látja el Tinnyén és Pilisjászfalun osztott munkakörben.
Sok esetben nemcsak a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról, hanem a
járási hivatalokhoz tartozó ügyekről, a családtámogatási ellátásokról, a nyugdíjhoz kapcsolódó
ellátásokról is felvilágosítást kérnek az ügyfelek.
A halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, környezettanulmányok, az adatszolgáltatások,
igazolások kiadása, statisztikák, előterjesztések elkészítése, hatósági bizonyítványok, felkérésre
környezettanulmányok készítése is az ügyintézők feladatai közé tartozik. Az említett
feladatkörökön túl a fenti ügyintézők hatáskörébe tartoznak a Bursa Hungarica pályázatokkal
összefüggő, önkormányzatunkat érintő, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal
kapcsolatos feladatok ellátása is.
A gyermekvédelmi jelzőrendszer munkájában is aktívan részt veszünk.
2019. évre vonatkozó statisztika
Tinnye:
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj: 11 A + 1 B
Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás: 1
Ápoláshoz nyújtott települési támogatás: 0
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás:0
Rendkívüli települési támogatás:
- Természetbeni támogatásban (tűzifa) részesült 30 fő
- Pénzbeli támogatásban részesült 31 fő
Az év elején került kiosztásra a Kormány által téli rezsicsökkentés keretében biztosított brikett,
pellet, és tűzifa 82 fő részére.
Köztemetés elrendelése: 1
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 17 család 28 gyermekre tekintettel.
Az év elején került kiosztásra a Kormány által téli rezsicsökkentés keretében biztosított brikett,
pellet, és tűzifa 82 fő részére.
Köztemetés elrendelése: 1
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 17 család 28 gyermekre tekintettel.
Pilisjászfalu:
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Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj: 4
Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás: 4
Ápoláshoz nyújtott települési támogatás: 0
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás: 2
Rendkívüli települési támogatás:
- Természetbeni támogatásban (tűzifa) részesült 25 fő
- Pénzbeli támogatásban részesült 16 fő
Az év elején került kiosztásra a Kormány által téli rezsicsökkentés keretében biztosított brikett,
pellet, és tűzifa 57 fő részére.
Köztemetés elrendelése: 4
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 8 család 16 gyermekre tekintettel.
Anyakönyvi ügyek
Az állami anyakönyvezés 1895. október 1. napjával indult, az azóta 2014. június 30-ig vezetett
anyakönyveket az anyakönyvvezető őrzi és napi használatban tartja.
2014. július 1. napjával nagy változás történt az anyakönyvvezetés rendszerében, mert
bevezetésre került a teljes körű elektronikusan vezetett anyakönyv.
A Hivatalban az anyakönyvvezetői feladatokat 1-1 fő látja el Tinnyén és Pilisjászfalun.
Az anyakönyvi ügyek száma, melyekben a hatáskör címzettje az anyakönyvvezető, az alábbiak
szerint alakult 2019. december 31. napjáig:
Tinnye:
Honosítás (állampolgársági eskütétel): 0
Apai elismerő nyilatkozat (házasságon kívül született gyermek családi jogállásának rendezése):
5
Születés anyakönyvezése: 1
Házasságkötés: 10
Utólagos bejegyzés rögzítése: n.a.
Változás átvezetése: 8
Papír alapú anyakönyvből történő rögzítés: 23
Születés és házasság hazai anyakönyvezése (magyar állampolgár külföldön történt születése,
házasságkötése): 1
Elektronikus anyakönyvből történő okiratok kiállítása, rögzítése: 18
Bekövetkezett haláleset anyakönyvezése: 7
Névváltoztatás, névviselési forma módosítása: 2
Pilisjászfalu:
Honosítás (állampolgársági eskütétel): 0
Apai elismerő nyilatkozat (házasságon kívül született gyermek családi jogállásának rendezése):
7
Születés anyakönyvezése: 0
Házasságkötés: 26
Utólagos bejegyzés rögzítése: n.a.
Változás átvezetése: 6
Papír alapú anyakönyvből történő rögzítés: 15
Születés és házasság hazai anyakönyvezése (magyar állampolgár külföldön történt születése,
házasságkötése): 2
Elektronikus anyakönyvből történő okiratok kiállítása, rögzítése: 2
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Bekövetkezett haláleset anyakönyvezése: 7
Névváltoztatás, névviselési forma módosítása: 4
Egyéb anyakönyvvezető által ellátott hatósági ügyek
Tinnye:
A házasságkötés hivatalon kívüli helyszínre, munkaidőn túli tartására irányuló
engedélykérelemmel kapcsolatos ügyek: 4
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából személyi adatok, családi
állapot igazolása: 38
Címnyilvántartás (bejelentkezések rögzítése): 52
Hagyatéki ügyek (lakosok elhalálozását követően hivatalból induló eljárás az elhunyt ingó és
ingatlan vagyonának rendezésére. Az eljárás a közjegyzőnél zárul.): 14
Pilisjászfalu:
A házasságkötés hivatalon kívüli helyszínre, munkaidőn túli tartására irányuló
engedélykérelemmel kapcsolatos ügyek: 20
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából személyi adatok, családi
állapot igazolása: 34
Címnyilvántartás (bejelentkezések rögzítése): 52
Hagyatéki ügyek (lakosok elhalálozását követően hivatalból induló eljárás az elhunyt ingó és
ingatlan vagyonának rendezésére. Az eljárás a közjegyzőnél zárul.): 29
A jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági ügyek
A hatósági feladatok ellátását és a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági ügyek
intézését két köztisztviselő végzi osztott munkakörben a polgármesteri hivatalban.
E hatósági ügyek különösen:
− jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás,
− kereskedelmi hatósági ügyek,
− telepengedély, illetve a bejelentés-kötelesi pari tevékenységek,
− szálláshely-üzemeltetési engedély,
− vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély, helyi termelői piac és a bevásárlóközpont
üzemeltetésére irányuló bejelentés,
− zenés, táncos rendezvények engedélyezése,
− állatvédelmi hatósági ügyek,
− méhkaptár letelepítésével és vándoroltatásával összefüggő, jegyző hatáskörébe tartozó
ügyek,
− parlagfű elleni közérdekű védekezéssel összefüggő ügyek,
− vadkárral összefüggő egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás,
− zaj- és rezgésvédelmi hatósági ügyek,
- Behajtási engedély kiadásával kapcsolatos ügyek,
- Központi Cím Regiszter kezelése (KCR) ,
Tinnye:
Birtokvédelmi ügyek
2019. év december 31. napjáig a döntéssel végződő birtokvédelmi ügyek száma: 3
Kereskedelmi hatósági ügyek
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Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek: 0
Üzlet működési engedélyével kapcsolatos ügyek: 1
Ipari tevékenységgel összefüggő hatósági ügyek
Bejelentés-kötelesi pari tevékenységgel kapcsolatos ügyek: 2
Telepengedélyekkel kapcsolatos ügyek: 2
Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel kapcsolatos ügyek: 1
Vadkár : 0
Vásár-, illetve piacüzemeltetési engedéllyel kapcsolatos, Helyi termelői piac, bevásárlóközpont
üzemeltetésére irányuló bejelentésekkel kapcsolatos ügyek, vadkárral összefüggő egyezség
létrehozására irányuló kárbecslési eljárás nem volt.
Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos ügyek: 0
Állatvédelmi hatósági ügyek: 0
Méhkaptár letelepítésével és vándoroltatásával összefüggő, jegyző hatáskörébe tartozó ügyek:3
Parlagfű elleni közérdekű védekezéssel, és gyomos területekkel összefüggő ügyek: 0
Zaj- és rezgésvédelmi hatósági ügyek: 0
Központi Cím Regiszter kezelése (KCR):
KCR karbantartás folyamatos feladatok, továbbá az újonnan beépített területeken megvalósuló
ingatlanok tekintetében jelentős számú címképzési eljárás volt folyamatban. A választások
kiírásától a lebonyolításáig ez a funkció zárolva volt, ennek ellenére 10 cím felvitele történt
meg 2019-ben.
Pilisjászfalu:
Birtokvédelmi ügyek
2019. év december 31. napjáig a döntéssel végződő birtokvédelmi ügyek száma: 2
Kereskedelmi hatósági ügyek
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek: 4
Üzlet működési engedélyével kapcsolatos ügyek: 1
Ipari tevékenységgel összefüggő hatósági ügyek
Bejelentés-kötelesi pari tevékenységgel kapcsolatos ügyek: 1
Telepengedélyekkel kapcsolatos ügyek: 2
Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel kapcsolatos ügyek: 0
Vadkár : 0
Vásár-, illetve piacüzemeltetési engedéllyel kapcsolatos, Helyi termelői piac, bevásárlóközpont
üzemeltetésére irányuló bejelentésekkel kapcsolatos ügyek, vadkárral összefüggő egyezség
létrehozására irányuló kárbecslési eljárás nem volt.
Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos ügyek: 5
Állatvédelmi hatósági ügyek: 0
Méhkaptár letelepítésével és vándoroltatásával összefüggő, jegyző hatáskörébe tartozó ügyek:2
Parlagfű elleni közérdekű védekezéssel, és gyomos területekkel összefüggő ügyek: 2
Zaj- és rezgésvédelmi hatósági ügyek: 0
Központi Cím Regiszter kezelése (KCR)
KCR karbantartás folyamatos feladatok, továbbá az újonnan beépített területeken megvalósuló
ingatlanok tekintetében jelentős számú címképzési eljárás volt folyamatban. A választások
kiírásától a lebonyolításáig ez a funkció zárolva volt, ennek ellenére több, mint 6 cím felvitele
történt meg.
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Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok:
Sem Pilisjászfalun, sem Tinnyén sincs működő nemzetiségi önkormányzat.
Tinnyén Cigány Kisebbségi Önkormányzati választás lezajlott, de a megalakulásra már
nem került sor. Jogszerű megszüntetése érdekében intézkedésekre van szükség.
V. Adóigazgatási feladatok
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), az adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 22.§. b) pontja; az adóigazgatási eljárás
részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm.rendelet az önkormányzat jegyzőjét
adóhatóságként határozza meg. A települések jegyzőinek hatáskörébe tartoznak az 1990. évi C.
törvénnyel (és a törvényi felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendelettel)
szabályozott helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozások, illetve ezek
megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatok, emellett
adóellenőrzési és végrehajtási tevékenységek, hatósági igazolás kiadása, valamint az
információs és statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatok.
Az adó ügyintéző az érdemi döntések előkészítése mellett elvégzi az adózással és az
adónyilvántartással összefüggő valamennyi feladatot.
Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat a következő törvények tartalmazzák: a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény. A végrehajtási eljárás során az
Art., az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályai szerint kell eljárni.
Az adóügyintézők által ellátandó feladatok:
▪ a helyi adók, valamint a gépjárműadó nyilvántartása, kivetése, bevallások feldolgozása,
▪ adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, beszedése, tovább utalása a
behajtást kérő szerv felé,
▪ desztilláló berendezések bejelentésének kezelése,
▪ adóhatósági igazolások kiállítása,
▪ adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
▪ adózók tájékoztatása,
▪ egyenlegközlők, csekkek kiküldése,
▪ fizetési könnyítési és méltányossági kérelmek döntésre előkészítése,
▪ ellenőrzés,
▪ végrehajtás.
Az önkormányzati adónyilvántartás vezetése az ASP Adó szakrendszerrel történik 2017. január
01. napjától.
Ügyfélfogadás hetente három alkalommal van. Az ügyfélforgalom jelentős, különösen az
értesítők kiküldését követően, valamint a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának
határidejében. Az ügyfelek jellemzően adóbevallások benyújtása, tájékoztatás kérése, bevallás
kitöltésében való segítség kérése, fizetési könnyítési és méltányossági kérelem benyújtása,
adóigazolás kérése, valamint folyószámla egyeztetés miatt keresik fel az Irodát.
Az önkormányzati adóhatóság az adózók részére évente egy alkalommal értesítést küld az
adófolyószámlák egyenlegéről. A februári éves csekkek kiküldésével egyidejűleg az előző évek
hátraléka is kiküldésre kerül; illetve a hátralékok megfizetésére is történik felhívás évente két
alkalommal.
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Az adókötelezettséget érintő változás-bejelentési kötelezettségnek az adóalanyok sok esetben
nem tesznek önként eleget. Ha a változás az adóhatóság tudomására jut, az adókötelezettek
részére felszólítást és nyomtatványt küld.
Tinnye:
Építményadó
Az ellenőrzés az építményadó tekintetében nagyrészt az adózatlan adótárgyak feltárására és
adóztatásba vonására irányul. Emellett építményadó bevallásra lettek felszólítva azok az
adóalanyok is, akik adóköteles ingatlant szereztek, bevallási kötelezettségüket elmulasztották
és erről a tényről az előző tulajdonos bejelentése alapján az adóhatóság tudomást szerzett. 2019.
évben 19 felszólítás került kiküldésre. Az adóhatóság mulasztási bírsággal fogja szankcionálni
a bevallás benyújtását elmulasztókat.
Telekadó
Az ellenőrzés a telekadó tekintetében az adózatlan adótárgyak feltárására és adóztatásba
vonására irányul. Emellett telekadó bevallásra lettek felszólítva azok az adóalanyok is, akik
adóköteles ingatlant szereztek, bevallási kötelezettségüket elmulasztották és erről a tényről az
előző tulajdonos bejelentése alapján az adóhatóság tudomást szerzett. 2019. évben 19 felszólítás
került kiküldésre. Az adóhatóság mulasztási bírsággal fogja szankcionálni a bevallás
benyújtását elmulasztókat.
Helyi iparűzési adó
2019. évben a határidőben (2019.05.31-ig) benyújtott helyi iparűzési adóbevallások
feldolgozása a határidő betartásával megtörtént. A 2018. évi bevallást elmulasztók részére 6 db
felszólító került kiküldésre.
Talajterhelési díj
A talajterhelési díj tekintetében fizetésre kötelezettek listáját a DMRV Zrt. küldi meg az
adóhatóság részére. 2019. évben egy összesítő táblázat került elkészítésre, mely 2018. évtől
tartalmaz adatokat. A táblázatban 186 ingatlan szerepel, ebből 50 ingatlan esetében nem
lehetséges jelenleg a rákötés, 8 ingatlan esetében megtörtént a bekötés, 79 ingatlantulajdonos
nem adott bevallást. A talajterhelési díj megfizetésére 3 fő kapott részletfizetést. Az adóhatóság
mulasztási bírsággal fogja szankcionálni a bevallás benyújtását elmulasztókat.
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemről 1 adózó nyújtott be bevallást.
Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbére adása
alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet
időtartama az 5 évet eléri.
Desztilláló berendezés bejelentése
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.
évi CXXVII. törvény 2015. január 1-től módosult, ezért a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül kell bejelenteni a lakóhely szerint illetékes
önkormányzati adóhatósághoz. Az Adóigazgatási irodához 2015. január 1. napjától 2019.
december 31. napjáig 0 fő jelentette be desztillálóberendezés feletti tulajdonjogszerzését.
Adók módjára behajtandó köztartozások
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A saját kintlévőségek behajtásán kívül a más szervek által átadott köztartozások behajtása is
adóhatóságunk feladata, azonban ezen behajtási cselekmények 2019. évben nem voltak.
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása
Az önkormányzati adóhatóság az ügyfél kérelmére vagy valamely hatóság megkeresésére adóés értékbizonyítványt állít ki. 2019. évben 43 db adó- és értékbizonyítvány került kiállításra 43
ingatlanról.
Végrehajtás
A kintlévőségek csökkentése érdekében nagy hangsúlyt fektet az adóhatóság a végrehajtásra.
Végrehajtási cselekmények foganatosítása folyamatosan és soron kívül történik, de az évente
rendszeresen ismétlődő adóhatósági feladatok rendjétől is függően az ilyen irányú feladatok
tömegesen az év adott időszakaiban kerülnek sorra.
Egy nagyobb behajtási hullám a tavaszi befizetési határidők lejártát követő néhány héten belül
kezdődik, a másik pedig az őszi befizetési határidő lejártát követően, jellemzően októbernovember hónapban.
A legtöbb esetben fizetési felszólítással – melynek kiküldésére jogszabály nem kötelezi az
adóhatóságot - mint a végrehajtási cselekményt bevezető első lépéssel kezdődik az eljárás,
azonban a korábbi tapasztalatok alapján azon adózók esetében, akikre a fizetési felhívás nincs
hatással, a végrehajtási cselekmények azonnali foganatosítására kerül sor.
A végrehajtás időtartamát növeli, hogy magánszemélyek esetében a fizetésből letiltások
foganatosítását megelőzően a munkahelyi adatok kiderítése céljából először az OEP-et kell
megkeresni. Sok esetben már rég nem aktuális adatokat közölnek.
A bankszámlaszámmal rendelkező adózóknál, amennyiben a számlaszám ismert, azonnal be
lehet nyújtani a hatósági átutalási megbízást, amennyiben nem ismert, először azt is ki kell
derítenie az adóhatóságnak.
Fizetési könnyítések, adómérséklés
2019. évben 19-en fordultak az önkormányzati adóhatósághoz részletfizetés, adómérséklés,
fizetési halasztás iránti kérelemmel. A vállalkozások általában a helyi iparűzési adó
befizetésének határidejekor nyújtanak be halasztási vagy részletfizetési kérelmet. A
magánszemélyek főként a fizetési felszólítások kézhezvétele után, illetve a végrehajtási
cselekmény foganatosításakor adnak be fizetési könnyítési vagy mérséklési kérelmet
Adóhatósági igazolás
Az adóhatósági igazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő
adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a
jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki. Az ügyintéző 2019. évben 12 db adóhatósági
igazolást állított ki.
Pilisjászfalu:
Építményadó
Az ellenőrzés az építményadó tekintetében nagyrészt az adózatlan adótárgyak feltárására és
adóztatásba vonására irányul. Emellett építményadó bevallásra lettek felszólítva azok az
adóalanyok is, akik adóköteles ingatlant szereztek, bevallási kötelezettségüket elmulasztották
és erről a tényről az előző tulajdonos bejelentése alapján az adóhatóság tudomást szerzett. 2019.
évben 26 felszólítás került kiküldésre. Az adóhatóság mulasztási bírsággal fogja szankcionálni
a bevallás benyújtását elmulasztókat.
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Telekadó
Az ellenőrzés a telekadó tekintetében az adózatlan adótárgyak feltárására és adóztatásba
vonására irányul. Emellett telekadó bevallásra lettek felszólítva azok az adóalanyok is, akik
adóköteles ingatlant szereztek, bevallási kötelezettségüket elmulasztották és erről a tényről az
előző tulajdonos bejelentése alapján az adóhatóság tudomást szerzett. 2019. évben 43 felszólítás
került kiküldésre. Az adóhatóság mulasztási bírsággal fogja szankcionálni a bevallás
benyújtását elmulasztókat.
Helyi iparűzési adó
2019. évben a határidőben (2019.05.31-ig) benyújtott helyi iparűzési adóbevallások
feldolgozása a határidő betartásával megtörtént. A 2018. évi bevallást elmulasztók részére 3 db
felszólító került kiküldésre.
Talajterhelési díj
A talajterhelési díj nincs.
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemről nem nyújtottak be bevallást.
Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbére adása
alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet
időtartama az 5 évet eléri.
Desztilláló berendezés bejelentése
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.
évi CXXVII. törvény 2015. január 1-től módosult, ezért a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül kell bejelenteni a lakóhely szerint illetékes
önkormányzati adóhatósághoz. Az Adóigazgatási irodához 2015. január 1. napjától 2018.
december 31. napjáig 0 fő jelentette be desztillálóberendezés feletti tulajdonjogszerzését. 2019.
évben nem történt bejelentés. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről a teljesítést követő
hónap 15. napjáig értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati
adóhatóságot.
Adók módjára behajtandó köztartozások
A saját kintlévőségek behajtásán kívül a más szervek által átadott köztartozások behajtása is
adóhatóságunk feladata, azonban ezen behajtási cselekmények száma: 5 db.
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása
Az önkormányzati adóhatóság az ügyfél kérelmére vagy valamely hatóság megkeresésére adóés értékbizonyítványt állít ki. 2019. évben 13 db adó- és értékbizonyítvány került kiállításra 12
ingatlanról.
Végrehajtás
A kintlévőségek csökkentése érdekében nagy hangsúlyt fektet az adóhatóság a végrehajtásra.
Végrehajtási cselekmények foganatosítása folyamatosan és soron kívül történik, de az évente
rendszeresen ismétlődő adóhatósági feladatok rendjétől is függően az ilyen irányú feladatok
tömegesen az év adott időszakaiban kerülnek sorra.
Egy nagyobb behajtási hullám a tavaszi befizetési határidők lejártát követő néhány héten belül
kezdődik, a másik pedig az őszi befizetési határidő lejártát követően, jellemzően októbernovember hónapban.
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A legtöbb esetben fizetési felszólítással – melynek kiküldésére jogszabály nem kötelezi az
adóhatóságot - mint a végrehajtási cselekményt bevezető első lépéssel kezdődik az eljárás,
azonban a korábbi tapasztalatok alapján azon adózók esetében, akikre a fizetési felhívás nincs
hatással, a végrehajtási cselekmények azonnali foganatosítására kerül sor.
A végrehajtás időtartamát növeli, hogy magánszemélyek esetében a fizetésből letiltások
foganatosítását megelőzően a munkahelyi adatok kiderítése céljából először az OEP-et kell
megkeresni. Sok esetben már rég nem aktuális adatokat közölnek.
A bankszámlaszámmal rendelkező adózóknál, amennyiben a számlaszám ismert, azonnal be
lehet nyújtani a hatósági átutalási megbízást, amennyiben nem ismert, először azt is ki kell
derítenie az adóhatóságnak.
Fizetési könnyítések, adómérséklés
2019. évben 2-en fordultak az önkormányzati adóhatósághoz részletfizetés, adómérséklés,
fizetési halasztás iránti kérelemmel. A vállalkozások általában a helyi iparűzési adó
befizetésének határidejekor nyújtanak be halasztási vagy részletfizetési kérelmet. A
magánszemélyek főként a fizetési felszólítások kézhezvétele után, illetve a végrehajtási
cselekmény foganatosításakor adnak be fizetési könnyítési vagy mérséklési kérelmet
Adóhatósági igazolás
Az adóhatósági igazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő
adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a
jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki. Az ügyintéző 2019. évben 6 db adóhatósági
igazolást állított ki.
−
−
−
−
−

Közvilágítással kapcsolatos ügyek, valamint elektromos ügyek intézése
Vízi közművekkel kapcsolatos ügyek
Költségvetéssel és beszámolással kapcsolatos feladatok (beruházások, felújítások)
Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok,
Együttműködés a beruházásokkal kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a műszaki
jellegű pályázatok előkészítésében, közbeszerzési eljárásokban
− Építésügyekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése
− Jegyzői hatáskörbe tartozó vízügyi engedélyezések (kutak létesítési, fennmaradási,
üzemeltetési engedélyezése)
− Statisztikák, adatszolgáltatások
V. Műszaki tevékenység
Tinnyén és Pilisjászfalun nincs műszaki iroda, csak főépítész, megbízási szerződéssel.
Tinnyén a műszaki feladatok többségét az igazgatási ügyintéző látja el a
polgármesterrel.
Pilisjászfalun a főépítész látja el a polgármesterrel.
2 fő megbízási szerződéssel a főépítészi feladatokat látja el (HÉSZ módosítások, településképi
vélemények és bejelentések, HÉSZ-szel kapcsolatos lakossági beadványok, településrendezési
szerződések).
A műszaki ügyek szakmai feladatai igen szerteágazóak, a műszaki ügyeken túl átnyúlnak a
pénzügyi és hatósági feladatok területére is, a feladatok főbb címszavakban:
• Környezet- és természetvédelmi hatósági ügyek
• Közlekedés- és forgalomszervezési ügyek

4. sz. Napirendi pont

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közterületekkel kapcsolatos ügyek (házszámozás, házszám igazolás, közterület bontás,
közterület foglalás, tulajdonosi-közútkezelői-szakhatósági állásfoglalások)
Közvilágítással kapcsolatos ügyek, valamint elektromos ügyek intézése
Vízi közművekkel kapcsolatos ügyek
Költségvetéssel és beszámolással kapcsolatos feladatok (beruházások, felújítások)
Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok,
Együttműködés a beruházásokkal kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a műszaki
jellegű pályázatok előkészítésében, közbeszerzési eljárásokban
Építésügyekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése
Jegyzői hatáskörbe tartozó vízügyi engedélyezések (kutak létesítési, fennmaradási,
üzemeltetési engedélyezése)
Statisztikák, adatszolgáltatások

VI. Összegzés
A működést áttekintve megállapítható, hogy a hivatal az előző évekhez hasonlóan látta el
feladatait.
A jogszabályokban foglalt és a Képviselő-testület által meghatározott rendszeres és napi
feladatok ellátásán túlmenően az alábbi főbb pontokra
• Szakemberállomány fejlesztése a képviselő-testület által meghatározott keretek között,
figyelemmel az illetményalapra, életpályamodell hiányára és más közigazgatási szervek
elszívó erejére.
• Szakember állomány bővítése lenne szükséges egy műszaki ügyintézővel és mindkét
hivatal vonatkozásában egy hivatalsegéddel.
• Infrastrukturális feltételek javítása, a tinnyei hivatali épület-felújítás befejezése.
• Közterületi-külterületi jelenlét erősítése a közterület-felügyelet létrehozásával a
közterületek és külterületek állapotával kapcsolatos országos és helyi előírások
folyamatos ellenőrzése érdekében.
• További elektronikus adatbázisok, nyilvántartások kialakítása, iratok digitalizálása,
papírlapú folyamatok, nyilvántartások számának csökkentése.
• Ügyfélfogadás feltételeinek javítása.
Előterjesztés 2. számú melléklete:
Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete
....../2020. (VII. ….) határozata
a Tinnyei Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi. CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a Tinnyei Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: nincs
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 08-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről
Készítette: Klettner Nikolett adóügyi ügyintéző
Előterjesztő Krix Lajos polgármester
Szavazás: minősített többség
Az önkormányzat az illetékességi területén a helyi adók fajtáit és mértékét nem eredeti jogalkotói
hatáskörében, hanem a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1)
bekezdésében és 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati
rendeletben állapítja meg. A helyi jogalkotás során nem léphet túl a törvényi kereteken, az
önkormányzat csak a Htv. által meghatározott esetekben és mértékig jogosult önálló szabályokat
alkotni.
Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős
részének beszedését, egyben más, az állam által ráruházott hatósági feladatokat is végez (pl.
gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése stb.).
A helyi adókból származó bevétel az önkormányzat saját bevétele. A gépjárműadóból befolyt bevétel
60 %-a a központi költségvetést illeti meg, 40 %-a marad az önkormányzatnál. Az adók módjára
behajtandó köztartozások közül a szabálysértési és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, a
közigazgatási bírságból származó bevétel 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg, függetlenül
attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen. A munkavédelmi bírság és az igazgatási
szolgáltatási díj hátralék beszedése címén befolyt bevételt teljes egészében tovább kell utalni a
megkereső szerv felé.
Az előterjesztés 1. számú melléklete:
Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről
Kitekintő a környező településeken alkalmazott adómértékekre
Összehasonlító kimutatás a környező településeken 2019. évben alkalmazott helyi adókról és
adómértékekről

Település neve

Tinnye

Vagyoni típusú adók
építményadó
lakás+
nem telekadó
reklám
lakás
hordozó
Ft/m2
vagy
a
Ft/m2 vagy a
forgalmi
forgalmi érték %-a
érték %a
50 m2-200
51 m2-től
70
400
5
1200/m2/év

Magánszemély
kommunális
adója

Idegenforgalmi adó

Helyi iparűzési adó

tartózkodási idő
után

szállásdíj
után

nettó
árbevétel

napi
átalány

Ft/év

Ft/nap

%-a

%-a

Ft/nap

0

180/vendégéjszaka/
fő

1,5

2500

1
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Pilisjászfalu

Páty

1000
200
100

1580

120
30
50

550
1100

50
30
110

Biatorbágy
320
Budakeszi
1100
Telki
430

Budajenő
Herceghalon

0

600
800
150
550
600
700

Zsámbék

Perbál

180

1200
12000
1100
500
900

480
600
900
12000
1100
1200
12000
430
1100
1300
12000

400

12000
17000
15000
12000
8000
5000
4000

1,9

350

160

2

5000

2

550

2

1000

60
330

360

2

3000

120
180

450

1,8

5000

2

5000

15000
600
900

2500

120
50
140

250

1,8

5000

100

400
120

2

5000

Hatályos rendeletünkben alkalmazott helyi adó mértékek jóval az alkalmazható maximum alatt
maradnak, mivel Önkormányzatunk kiemelt célja községünkben az arányos és igazságos
közteherviselés fenntartása.

Építményadó
Adóköteles Tinnye Község Önkormányzata illetékességi külterületén lévő építmények közül a lakás
és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész; valamint belterületen a nem lakás céljára szolgáló
építmények közül a vállalkozás céljára hasznosított épület, épületrész.
2019. évben az előző évhez képest az adómértékek nem változtak. 2019. évben 666 adózó 680
adótárgyát tartottuk nyilván. A 2019. évre kivetett építményadó 10.850.599.- Ft volt.

Telekadó
Adóköteles Tinnye Község Önkormányzata illetékességi területén lévő beépítetlen földterület.
Mentes a telekadó fizetés alól a belterületi beépített telek; a helyi építési szabályzatról szóló
rendeletben különleges sportterületként szabályozott, és ténylegesen is kizárólag sportolási célra
hasznosított telek; a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében
meghatározott, közforgalom számára megnyitott magánút, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban
ekként van nyilvántartva; zártkerti művelés alól kivett, és beépített telek; 2018. december 31-ig
építményadó fizetési kötelezettséggel terhelt, zártkerti művelés alól kivett telek.
2
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2019. évben az előző évhez képest az adómérték nem változott. Az adó mértéke 70 Ft/m2 a belterületű
beépítetlen telkek esetében.
2019. évben 333 adózó 333 adótárgyát tartottuk nyilván. A 2019. évre kivetett telekadó 47.546.486.Ft volt.

Helyi iparűzési adó
Az Önkormányzat illetékességi területén helyi iparűzési adó fizetésére kötelezettként jelenleg 216
adózót tartunk nyilván, melyből 129 vállalkozás, 31 egyéni vállalkozó, 56 vállalkozás a kisadózók
tételes adója alanyaként a helyi iparűzési adóban is az egyszerűsített tételes adót választotta, mely
szerint az adóalapja önkormányzatonként 1.530.922-Ft.
Ideiglenes jellegű tevékenység utáni iparűzési adóról 2019. évben 0 vállalkozás nyújtott be bevallást,
0.- Ft adófizetési kötelezettségről.

Adók módjára behajtható tartozások
A saját kintlévőségek behajtásán kívül a más szervek által átadott köztartozások behajtása is
adóhatóságunk feladata, azonban ezen behajtási cselekmények száma csökkent, mivel egyes
köztartozások és a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtása átkerült a NAV-hoz. A NAV felé a
folyamatban lévő ügyek átadása megtörtént.

Adóbevételek
A 2018. évi és a 2019. évi adóbevételeket az alábbi táblázat tartalmazza:
Számlára befolyt
(ebből történik ktgvetésnek utalás, visszatérítések, adószámlák
közötti átutalás, egyéb utalás)

Építményadó
Telekadó
Magánszem.komm.adója
Iparűzési adó
Bírság
Termőföld.bérbead.sz.jöv.
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Idegen bevétel
Egyéb bevétel
Talajterhelési díj
Idegenforgalmi adó
Összesen

2018. évi
bevétel
10.462.962.30.581.446.184.460.20.707.323.10.000.57.555.6.806.662.610.656.0
1.659.630.2.079.985.194.040.73.354.719.-

2019. évi bevétel
(11.19-ig)
10.315.657.30.455.196.86.732.21.705.770.150.000.72.882.5.917.297.422.435.0
602.000.1.200.475.246.240.71.174.594-.
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Költségvetésnek utalva

2019. évi bevétel
Építményadó
5.000.000.Telekadó
31.173.095.Magánszem.komm.adója
86.732.Iparűzési adó
24.435.125.Bírság
150.000.Termőföld.bérbead.sz.jöv.
72.882.Gépjárműadó 40%
6.998.734.Késedelmi pótlék
496.136.Idegen bev-ből önkorm.
661.000.része (csat.)
Egyéb bevétel
0.Talajterhelési díj
851.100.Idegenforgalmi adó
246.240.Összesen
70.171.044.-

A 2019. évre a költségvetésben tervezett és 2019. évben befolyt és a saját költségvetésbe átutalt
adóbevételek alapján megállapítható, hogy a tervezett összeg 87,06 %-a teljesült. Tervezett bevétel
a költségvetési rendelet alapján 80.600.000.-Ft.volt.
Építményadóból, telekadóból több bevétel folyt be a tervezethez képest, mert a 2018. évben adott
részletfizetések határideje 2019. évre áthúzódott. A tervezettnél nagyobb adóbevétel a behajtási
cselekményeknek is köszönhető, mivel nagymértékben folytak be korábbi évekről elmaradt
tartozások. A késedelmi pótlékból származó bevétel csökkenésének oka az egyre alacsonyabb
jegybanki alapkamat.
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Hátralékok
Fennálló hátralékok adónemenként:
Adónem
Építményadó
Telekadó

2019.12.31
1.519.104.4.959.228.(47.264.283.-)

Magánszem.
komm.adó
Helyi
iparűzési adó
Helyi adók
összesen:
Gépjárműadó
Késedelmi
pótlék
Bírság és vh.
ktg.
Egyéb bevétel

487.728.-

Idegen bevétel

0

Hozott hátralék
176.711.707.-

3.414.751.10.380.809.2.205.831.1.384.305.-

Hozott hátralék
10.920.305.-

575.000.80.000.-

Csatorna hátralék
2.356.297.-

Talajterhelési
692.000.díj
Mindösszesen: 4.937.136.-

Végrehajtás
A kintlévőségek csökkentése érdekében nagy hangsúlyt fektet az adóhatóság a végrehajtásra.
Végrehajtási cselekmények foganatosítása folyamatosan és soron kívül történik, de az évente
rendszeresen ismétlődő adóhatósági feladatok rendjétől is függően az ilyen irányú feladatok
tömegesen az év adott időszakaiban kerülnek sorra.
Egy nagyobb behajtási hullám a tavaszi befizetési határidők lejártát követő néhány héten belül
kezdődik, a másik pedig az őszi befizetési határidő lejártát követően, jellemzően októbernovember hónapban.
A legtöbb esetben fizetési felszólítással – melynek kiküldésére jogszabály nem kötelezi az
adóhatóságot - mint a végrehajtási cselekményt bevezető első lépéssel kezdődik az eljárás,
azonban a korábbi tapasztalatok alapján azon adózók esetében, akikre a fizetési felhívás nincs
hatással, a végrehajtási cselekmények azonnali foganatosítására kerül sor.
A végrehajtás időtartamát növeli, hogy magánszemélyek esetében a fizetésből letiltások
foganatosítását megelőzően a munkahelyi adatok kiderítése céljából először az OEP-et kell
megkeresni. Sok esetben már rég nem aktuális adatokat közölnek.
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A bankszámlaszámmal rendelkező adózóknál, amennyiben a számlaszám ismert, azonnal be
lehet nyújtani a hatósági átutalási megbízást, amennyiben nem ismert, először azt is ki kell
derítenie az adóhatóságnak.

Ellenőrzés
Az adóhatóság az adóbevétel megrövidítésének, a költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés
jogosulatlan igénybevételének megakadályozása érdekében rendszeresen ellenőrzi az adózókat
és az adózásban részt vevő más személyeket. Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más
jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása.
Az ellenőrzési irányokat úgy kell meghatározni, hogy az ellenőrzöttség tudata az adózókat az
önkéntes jogkövetésre ösztönözze.
A helyi adókkal kapcsolatban végzett ellenőrzések célja:
helyi adóval kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek betartásának vizsgálata
adózatlan adótárgyak feltárása, adóztatásba vonása
adóalap csökkentő tételek jogosságának vizsgálata, jogosulatlan adóalap csökkentés
feltárása, bevételek elszámolása helyességének vizsgálata.
Az ellenőrzés az építményadó, telekadó adója tekintetében nagyrészt az adózatlan adótárgyak
feltárására és adóztatásba vonására irányul. A földhivataltól megkért földkönyv alapján 2019.
évben a hatóság folytatta az adózatlan adótárgyak feltárását, adóztatásba vonását, mely
ellenőrzés hosszabb időt vesz igénybe.
A helyi iparűzési adó kapcsán egyrészt ellenőrizni kell, hogy Tinnyén székhellyel, telephellyel
rendelkező, valamint ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások az
iparűzési adó hatálya alá bejelentkeztek-e, valamint a bejelentkezett vállalkozások bevallási
kötelezettségüket teljesítették-e. Az iparűzési adó alá történő bejelentkezés miatt már nem kell
felhívást küldeni, mint az előző években, mert a NAV rendszeresen szolgáltatja az adatokat a
vállalkozásokról. Az éves bevallások benyújtásának elmulasztása miatt pedig 6 felszólítás
került kiküldésre.
Az előterjesztés 2. számú melléklete:
Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete
....../2020. (VII. ….) határozata
a Tinnyei Közös Önkormányzati hivatal által végzett 2019. évi adózási tevékenységről
szóló beszámoló elfogadásáról
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. ponjában meghatározott jogkörében eljárva a
Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal által végzett, 2019. évi adózási tevékenységről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: nincs
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 08-i ülésére

Tárgy: Óvodavezetői Éves Beszámoló
Készítette: Óvodavezető
Előterjesztő Krix Lajos polgármester
Szavazás: egyszerű többség
Az előterjesztés 1. számú melléklete:
Határozat tervezet

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete
....../2020. (VII. ….) határozata
a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda beszámolójának elfogadásáról
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott jogkörében eljárva a
Tinnyei Napköziotthonos Óvoda beszámolóját elfogadja.

Határidő: nincs

Az előterjesztés 2. számú melléklete:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 08-i ülésére
Tárgy: Civil szervezetek pályázatai
Készítette: Molnár Ildikó igazgatási előadó
Előterjesztő Krix Lajos polgármester
Szavazás: minősített többség
Tinnye Község Önkormányzat polgármestere a civil szervezetek támogatására pályázati kiírást
írt ki az alábbi formában.

•
•

o
o

•

•

Pályázati felhívás civil szervezeteknek
Tinnye Község Önkormányzata polgármesterének 6/2020. (VI.10.) határozata alapján – az
alábbiakban részletezett feltételekkel – pályázatot hirdet az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének civil szervezetek támogatásának felhasználására.
A civil szervezetek támogatása egyes közösségi célok érvényesülését elősegítő programok, és
eseti közösségi rendezvények szervezésének pénzügyi támogatására szolgál.
a települési szintű ünnepek, hagyományteremtő vagy hagyományőrző rendezvények
megvalósításához;
mindazokhoz az oktatási, sport és kulturális programokhoz, projektekhez és eseti közösségi
rendezvényekhez, amelyeket vállalkozó kedvű önszerveződések kezdeményeznek, amelyek
közvetlenül vagy közvetve a közösségi célok érvényesülését segítik elő, így különösen:
a
települési
egészségmegőrző,
családi
sportrendezvények,
közösségi
programok, rendezvények
a település közösségeinek kultúráját, múltjának tárgyi és szellemi emlékeit őrző-bemutató, így
a térségi együttműködést és partnerséget erősítő programok, projektek megvalósítása.
Nem nyújthatnak be pályázatot semmilyen jogcímen magánszemélyek, továbbá az
Önkormányzat, annak Hivatala és Intézménye, a helyi kisebbségi önkormányzatok,
önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő gazdasági társaságok, alapítványok.
A Pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok, a Pályázók köre:
pályázni csak részletes forgatókönyvvel, s annak részeként részletes, a bevételi terveket is
bemutató program-költségvetéssel lehet, megjelölve az alapból igényelt támogatásnak azt az
alsó határát is, mely alatt a pályázó elállna a program megvalósítására irányuló szándékától;
egyszemélyi felelős képviselőjüket megnevezve – a települési székhelyű, a pályázat beadása
időpontjában egy évnél korábban bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek,
továbbá az önkormányzati intézményekben több mint 2 éve folyamatosan működő közösségek
és csoportok, valamint a helyi kisebbségi, nemzetiségi szervezetek nyújthatnak be – akiknek
pályázatukhoz mellékelniük kell előző évi tevékenységükről szóló rövid beszámolójukat is.
pályázathoz csatolni kell a Pályázati felhívás mellékleteként szereplő kitöltött pályázati
adatlapot, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény korlátozásainak hatálya alá.
A Pályázatok benyújtási címe:
A pályázatokat a Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, a
Önkormányzati Hivatalba (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) postai úton vagy
munkaidőben személyesen lehet eljuttatni.
A pályázat benyújtása és elbírálása két fordulóban történik:
I. forduló beadási határidő: 2020. június 30.
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(a beadott pályázatok a következő rendes testületi ülésen kerülnek elbírálásra),
II. forduló beadási határidő: 2020. szeptember 15.
(a beadott pályázatok a következő rendes testületi ülésen kerülnek elbírálásra).
A benyújtott pályázatokat Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron
következő rendes ülésén bírálja el.
A pályázatok értékelésének szempontjai:
a pályázat a Tinnye Község Önkormányzata által preferált közösségi (egészségőrző, sport,
kulturális, oktatási, közbiztonsági) céloknak való megfelelősége,
állandó (hagyományos), hagyományteremtő vagy eseti rendezvényre szól-e a pályázat,
megfelel-e a pályázat a felhívásban előírt tartalmi követelményeknek (ld. fentebb),
mekkora a tervezett programmal várhatóan érintett (lakosság) létszám.
További tudnivalók:
A civil szervezetek támogatásából csak „támogatás” igényelhető, a program teljes
finanszírozása nem!
A megítélt támogatási összeg tiszteletdíjra, utazási költségtérítésre, valamint a program
megvalósításához szükséges tárgyi eszközökre, technikai és esetenként a rendezvény
részét képező élelmezési kiadásokhoz történő hozzájárulásra fordítható!
A nyertes pályázatok alapján megítélt – vissza nem térítendő – pénzbeli támogatás a nyertes
pályázókkal kötendő támogatási megállapodásban leírt feltételekkel használható fel:
– előző évről nyitott pályázati elszámolás nem vehető figyelembe, s olyan pályázó, akinek
nyitott (korábban nyert, s még el nem számolt) pályázata van, az eleve nem nyújthat be
pályázatot újbóli támogatás iránt!
– a támogatás felhasználását követő 30 napon belül a Képviselő-testület felé rövid írásos
értékelés nyújtandó be a megvalósult célról – melyhez a pályázó köteles csatolni az
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportjának ellenjegyzésével igazolt számlák másolatát is
és a melléklet szerinti kitöltött és aláírt pályázati űrlapot is,
– a megítélt támogatás mértéke pályázatonként maximálisan 150.000.- Ft. A pályázónak a
pályázat költségvetésének legalább 10 %-nak megfelelő összeget önrész felhasználásával a
pályázat megvalósítására kell fordítania. Az önrésznek készpénzben, vagy bankszámla
követelésben kell rendelkezésre állnia.
– A nyertes pályázókkal az Önkormányzat a támogatás folyósításának, felhasználásának és
elszámolásának pontos feltételeiről szóló Megállapodást köt, amelyben részletesen rögzíti az
civil szervezetek támogatásának pénzeszközeivel történő elszámolás rendjét.
A fenti feltételek érvényesek abban az esetben is, ha a Pályázó számlaképes szervezet, így
részére „átadott pénzeszközként” kerül át a teljes megítélt támogatás!
Az előterjesztés 1. számú melléklete:
Határozat tervezet
Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete
....../2020. (VII. ….) határozata
a Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatásáról
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15. pontja, valamint a közpénzekből nyújtott

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
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évi CLXXV. törvény alapján kiírt pályázati felhívás alapján az 1. fordulóban benyújtott
pályázatokkal kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. …………
2. …………
3. ………..

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

10. sz. Napirendi pont
Településrendezés eszközeinek felülvizsgálata

Tinnye Község Önkormányzata a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezései alapján elkezdte a
településrendezés eszközeinek felülvizsgálatát.
A felülvizsgálatot során a végleges forma kialakítását megelőzően szükség van a település
földhivatali alaptérképének pontosítására, a címnyilvántartás hibáinak javítására, mely
folyamat a hivatalban elindult. Ezeken túl szükség van arra, hogy egyes pontokkal kapcsolatban
a képviselő-testület – az eddigi egyeztetések figyelembe vételével – egyedi döntéseket hozzon.
Egyedi döntés meghozatalára az alábbi pontokkal kapcsolatban van szükség.
Javaslatok a szakértői anyag kidolgozásához:
1. Településszerkezeti terv módosításai
A jelenleg is hatályos településszervezeti tervünkben szereplő GKSZ besorolású
területek helyben hagyólag maradnának, azonban a megvalósuló M100-as nyomvonala
mentén az alábbi helyrajzi számú területek GKSZ besorolása javasolt:
a) 086/42; 093/3; 085/2; 077/20; 077/19; 088; 089/2; 093/5; 093/6; 086/41; 085/1;
093/18; 093/17; 093/16
Ezeken a területeken valósulhatna meg Tinnye GKSZ 2. számú övezete. A
korábban kijelölt GKSZ 1. övezet a 081.hrsz úton megközelíthető lenne, így a
későbbiek folyamán településünk lakó belterületi útjait a forgalom nem terhelné.
b) Falusias lakóövezeti (FL) besorolású területté javaslom a 033/5, 1084 és 40. hrsz-ú
utak által határolt területet, melyre szabályozási terv készítése javasolt.
2. A Szellő utca-Rozmaring u.-Vadvirág u.-Jászfalusi u.-Széchenyi u. és az északi övárok
által határolt területen a legkisebb kialakítható teleknagyságot 720-ról 600 m2-re
csökkentsük.
3. A Széchenyi-Petőfi-és Bajcsy-Zs. u. által határolt területen a legkisebb kialakítható
teleknagyságot 720-ról 400 m2-re csökkentsük.
4. A Damjanich utcában a 275, 274 és 269 hrsz-ú ingatlanok terhére kialakítandó
önkormányzati út tervezetet töröljük.
5. A 452. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület közterület „kivett beépítetlen
területté” való átminősítése.
6. A 662/1 és a 660 hrsz-ú ingatlanok terhére kialakítandó önkormányzati út tervezetet
töröljük.
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7. A 635 és 633 hrsz-ú ingatlanok közötti 634 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú útszakasz
megszüntetendő, helyette a 643/1 és a 636 számú ingatlant érintő 634/2 hrsz-ú
ingatlanba csatlakozó út kialakítása szükséges a 634 számú útból.
8. A 021/26-os hrsz-ú önkormányzati tulajdonú árok – 643/3 és a 617/3 ingatlanok közötti
szakaszának- átminősítés belterületi úttá javasolt.
9. A 617/3 önkormányzati tulajdonú út közterület „kivett beépítetlen területté” való
átminősítése.
10. A 629, 626, 625, 630, 632 és a 633 hrsz-kat érintően önkormányzati út kialakítása
javasolt (közművek elhelyezésére nagy szükség lenne).
11. A 600/1 hrsz-től a 621 hrsz-ú ingatlanokat érintően – lakossági többségi igény esetén –
út kiszabályozása szükséges.
12. A Táncsics u. új, csökkentett szélességű szabályozási vonala javasolt, elsősorban a
geodéziai paraméterek miatt.
13. Az István király u. nyomvonalának meghosszabbítása – mely az önkormányzat, az
iskola és az óvoda mögött került volna kialakításra – csak a 376-os hrsz-ú ingatlanig
javasolt, a többi szakasza a 391/1-es hrsz-ig törlendő.
14. A 413 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület közterület „kivett beépítetlen
területté” való átminősítése.
15. A 820 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út végén lévő – 819 hrsz-ú tulajdonos által
beépített – terület „kivett beépítetlen területté” való átminősítése javasolt.
16. A 186 hrsz-ú terület – volt Kolera temető KEP – közterületté való átminősítése javasolt.
17. A 208/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út szélesítése (szabályozási vonal) javasolt.
18. A Király-völgyben lévő legnagyobb telekméret max. 3000m2 lehet.
19. A Mediterrán-völgyben lévő legnagyobb telekméret max. 6000m2 lehet.
20. A 086/44 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út mezőgazdasági területté való átminősítése
javasolt (Honfoglalás utcai övárok feletti út).
21. A 021/27, 021/2 hrsz-ú területeken védgát és záportározó kialakításához terület
kijelölése javasolt.
22. A 093/8 hrsz-ú területen védgát és záportározó kialakításához terület kijelölése javasolt.
23. A Honfoglalás u. mögötti – az önkormányzat tulajdonát képező – övárok szélesítése
javasolt.
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24. A 484 hrsz-ú közterület „kivett beépítetlen területté” való átminősítése.
25. Az 1296 hrsz-ú út szabályozási nyomvonalának felülvizsgálata.
26. A 283, 284 és 093/21 hrsz-ú ingatlanok besorolásának felülvizsgálata.
27. A 162 hrsz-ú közterület „kivett beépítetlen területté” való átminősítése.
28. Az 573 hrsz-ú közterület „kivett beépítetlen területté” való átminősítése.
29. A HÉSZ előírásai egyebekben változatlanok legyenek.

Az előterjesztés 1. számú melléklete:
Határozat tervezet

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete
....../2020. (VII. ….) határozata
a településrendezés eszközeinek felülvizsgálata során érintett kérdésekkel kapcsolatban
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott jogkörében eljárva a
településrendezés eszközei felülvizsgálata kapcsán az alábbi döntéseket hozza:

1. A jelenleg hatályos településszervezeti tervben szereplő GKSZ besorolású területek
változatlanul maradnak és a megvalósuló M100-as nyomvonala mentén kiegészítésre
kerülnek az alábbi helyrajzi számú területekkel, mint Tinnye GKSZ 2. számú övezete:
a) 086/42; 093/3; 085/2; 077/20; 077/19; 088; 089/2; 093/5; 093/6; 086/41; 085/1;
093/18; 093/17; 093/16
b) a 033/5, 1084 és 40. hrsz-al határolt területet Falusias lakóövezeti (FL) besorolású
területté nyilvánítja.
2. A Szellő utca-Rozmaring u.-Vadvirág u.-Jászfalusi u.-Széchenyi u. és az északi övárok
által határolt területen a legkisebb kialakítható teleknagyságot 720-ról 600 m2-re
csökkenti.
3. A Széchenyi-Petőfi-és Bajcsy-Zs. u. által határolt területen a legkisebb kialakítható
teleknagyságot 720-ról 400 m2-re csökkenti.
4. A Damjanich utcában a 275, 274 és 269 hrsz-ú ingatlanok terhére kialakítandó
önkormányzati út tervezetet törli.
5. A 452. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület „kivett beépítetlen területté” minősíti
át.
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6. A 662/1 és a 660 hrsz-ú ingatlanok terhére kialakítandó önkormányzati út tervezetet
törölli.
7. A 635 és 633 hrsz-ú ingatlanok közötti 634 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú útszakaszt
megszünteti, helyette a 643/1 és a 636 számú ingatlant érintő 634/2 hrsz-ú ingatlanba
csatlakozó utat alakít ki a 634 hrsz számú útból.
8. A 021/26-os hrsz-ú önkormányzati tulajdonú árok – 643/3 és a 617/3 ingatlanok közötti
szakaszát belterületi uttá minősíti át.
9. A 617/3 önkormányzati tulajdonú út közterület „kivett beépítetlen területté” minősíti át.
10. A 629, 626, 625, 630, 632 és a 633 hrsz-kat érintően önkormányzati utat alakít ki.
11. A 600/1 hrsz ingatlantól a 621 hrsz ingatlanig – lakossági többségi igény esetén – utat
alakít ki.
12. Geodéziai paraméterek miatt a Táncsics u. vonatkozásában, csökkentett szélességű
szabályozási vonalat határoz meg.
13. Az István király u. nyomvonalát a 376-os hrsz-ú ingatlanig határozza meg.
14. A 413 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterületet „kivett beépítetlen területté”
minősíti át.
15. A 820 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út végén lévő – 819 hrsz-ú tulajdonos által
beépített – területet „kivett beépítetlen területté” minősíti át.
16. A 186 hrsz-ú terület közterületté minősíti át.
17. A 208/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út szabályozási vonalának szélesítését rendeli
el.
18. A Király-völgyben elhelyezkedő telkek területét 3000 m2 -ben maximalizálja.
19. A Mediterrán-völgyben elhelyezkedő telkek területét 6000m2 -ben maximalizálja.
20. A 086/44 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú útat mezőgazdasági területté minősíti át.
21. A 021/27, 021/2 hrsz-ú területeket védgát és záportározó kialakítására jelöli ki.
22. A 093/8 hrsz-ú területen védgát és záportározó kialakítására jelöli ki.
23. A Honfoglalás u. mögötti – az önkormányzat tulajdonát képező – övárok
nyomvonalának szélesítését rendeli el.
24. A 484 hrsz-ú közterület „kivett beépítetlen területté” minősíti át.
25. Az 1296 hrsz-ú út szabályozási nyomvonalának felülvizsgálatát rendeli el.
26. A 283, 284 és 093/21 hrsz-ú ingatlanok besorolásának felülvizsgálatát rendeli el.
27. A 162 hrsz-ú közterület „kivett beépítetlen területté” minősíti át.
28. Az 573 hrsz-ú közterület „kivett beépítetlen területté” minősíti át.
29. A HÉSZ egyéb előírásait változatlanul helyben hagyja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

