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ELŐTERJESZTÉS 8. NAPIREND
a Képviselő-testület 2022. április 27-i testületi ülésére
Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
„Mötv.”) 81. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek a hivatal tevékenységéről.
A Képviselő-testület tagjai a tevékenységük ellátása során nap, mint nap kapcsolatban vannak a
hivatal munkatársaival, a bizottsági és testületi ülések napirendjeinek előkészítésekor,
tárgyalásakor, végrehajtása során, ugyanakkor átfogó képet a hivatal munkájáról csak ezen éves
beszámoló alkalmával kapnak. A beszámolás lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület
teljés körű információval, átfogó képpel rendelkezzen a hivatali munkáról, hiszen a képviselőtestület és a bizottságok által tárgyalt napirendek – bár tartalmaznak egyes területekről
beszámolókat - nem fedik le az ellátott önkormányzati és államigazgatási tevékenységet.
A teljesség igénye nélkül a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
„Hivatal”) a következő feladatokat végzi: a képviselő-testület, a társulások működésének
biztosítása, anyakönyvi ügyintézés, birtokvédelmi és hagyatéki eljárás, kereskedelmi igazgatási
feladatok, telepengedély, adóigazgatás, közterület foglalási engedélyekkel kapcsolatos ügyek,
lakás- és helyiségbérletek, városüzemeltetés, a városi beruházások előkészítésének-,
lebonyolításának biztosítása, intézményi kapcsolattartás, települési támogatás, étkezési térítési
díj hozzájárulás, felsőoktatási tanulmányi támogatás, Bursa Hungarica, hirdetmények
közzététele, pályázatok figyelése, elkészítése, elszámolása.
Az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően a képviselő-testület által az önkormányzati és
államigazgatási feladatok ellátására létrehozott Hivatal önálló jogi személyiségű költségvetési
szerv. A képviselő-testület, mint alapító irányítói jogokkal rendelkezik. A Hivatal méretét,
szervezetét és felépítését a képviselő-testületnek az ellátandó feladatok függvényében kell
meghatároznia, amely függ a város nagyságától, lakosság számától, a működtetett intézmények,
a létrehozott gazdasági társaságok, a biztosított közszolgáltatások nagyságrendjétől, az
államigazgatási feladatoktól.

Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó - kötelező és önként vállalt - feladatok ellátásáért a
képviselő-testület és szervei, azaz a polgármester, a bizottságok, a hivatal, a jegyző és a
társulások felelősek.
Az önkormányzati igazgatásban az Mötv. már alapvető irányként határozza meg a szolgáltató
közigazgatás eszméjét, illetve az Államreform kormányprogramok a gyors, modern
közigazgatás megvalósítása érdekében rendelkeznek a bürokrácia csökkentéséről, a
túlszabályozottság felszámolásáról. A Hivatalnak is folyamatosan vizsgálnia kell a működését a
tekintetben, hogy fel tudja számolni azokat az akadályokat, melyek az átláthatóságát, a
hatékonyságát és az ügyfélközpontúságát gátoljak.
Hivatalunk 2021. évben megfelelt a jogszabályok, a politikai vezetés és a lakosság által
támasztott követelményeknek, munkáját a megfelelő szakmai elhivatottsággal és alázattal
végezte, amelyet nehezített az állandó mozgásban levő jogi, társadalmi és politikai környezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelten csatolt beszámolót elfogadni
szíveskedjen.
Balatonfüred, 2022. április 13.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2022.(IV. 27.) képviselő-testületi határozat
Vászoly Község Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Balatonfüredi
Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről” című napirendet és a
következő döntést hozta:
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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