
B E S Z Á M O L Ó 

A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak ellátásáról

Tisztelt Képviselőtestület !

A  Polgármesteri  Hivatal  keretében  végzett  önkormányzati  feladatok  jelen  ciklusban  történő 
ellátásáról a következők szerint adunk számot: 

Az  önkormányzati  választásokat  követően  2006.  október  12-én  tartotta  alakuló  ülését  a 
Képviselő-testület.

Azóta 2010 májusáig összesen 48 rendes és 11 rendkívüli  ülést tartottak,  a zárt ülések száma 
összesen 24  volt. 

Rendes ülés Rendkívüli ülés Zárt ülés
2006 évben(X.hótól) 4 0 3
2007 évben 12 5 6
2008 évben 13 0 7
2009 évben 11 4 6
2010. V. hó-ig 8 2 2
Összes ülés: 48 11 24

A Polgármesteri Hivatal végzi az önkormányzati döntések előkészítését, szervezi, koordinálja és 
ellátja a feladatkörébe tartozó végrehajtást, a 2006-ban meghatározott 2006-2010. évi gazdasági 
programból adódó szervezési teendőket, pályázati adminisztrációt. 

A változó jogszabályi körülmények, EU jogharmonizáció szükségessé tették a helyi rendeletek 
folyamatos  felülvizsgálatát,  módosítását.  Ezt  jól  mutatja,  hogy  míg  az  előző  önkormányzati 
ciklusban 96 addig a jelenlegi ciklusban 108 rendeletet alkotott a képviselő-testület. 

A testület működése során hozott rendeletek száma: 

2006.évben(X.hótól)  11   rendelet
2007 évben   27   rendelet
2008 évben  32   rendelet                összesen:  108  rendelet
2009 évben  30   rendelet
2010. V. hó-ig    8   rendelet

A testület döntéseit határozatok formájában hozza.
A beszámolás alá vont időszakban ezek száma a következő volt: 

2006 évben(X.hótól)   66 határozat
2007 évben 219 határozat
2008 évben 172 határozat              összesen: 683 határozat
2009 évben 153 határozat
2010.V.hó-ig   73 határozat

Ebből a zárt ülésen hozott nem nyilvános döntések száma a következőként alakult:



2006 évben (X.hótól)   9 határozat
2007 évben 14 határozat
2008 évben 14 határozat             összesen:  67 határozat
2009 évben 13 határozat
2010.V.hó-ig 17 határozat

Az eltelt időszakban a képviselő-testület döntéseihez kapcsolódó és jogszabályi változásokból 
adódó hivatali  feladatok folyamatosan növekedtek.   A megnövekedett  feladatok mellett  az 
önkormányzati működés a törvényes keretek között szerveződött.

Az  önkormányzati  döntések  hivatalon  belüli  végrehajtása  többségében  határidőben 
megtörtént. A polgármester közvetlenül irányította az önkormányzati feladatokat. 
A jegyző szervezésében végezte a hivatal a hatáskörök és a feladatkörök elhatárolása mellett 
az önkormányzásból eredő teendőket.
A 2006 évi kormányváltáshoz kapcsolódó nagymértékű jogszabályi változásokhoz a hivatal 
személyi állománya megfelelő szinten alkalmazkodott, a hatályos jogalkalmazás érvényesült.

Alakuló ülésén a Képviselő-testület  meghatározta  bizottsági  szervezetét  is.  Négy bizottság 
alakult meg: 

- Pénzügyi Bizottság
- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
- Oktatási - Kulturális és Sportbizottság
- Egészségügyi és Szociális Bizottság

A megválasztott bizottságok működését a hivatal igényük és feladatellátásukhoz igazodóan 
segítette.  A bizottságok öntevékenysége többségében egy-egy konkrét feladathoz,  illetve a 
képviselőtestület által átruházott jogköreik gyakorlásához kötődött. 

A beszámolás alá vont időszakban a bizottságok üléseit a hivatal készítette elő, ezek száma 
összesen 143 volt. 
 

Pénzügyi Egészségügyi      Településfejlesztési és  Oktatási-Kulturális
            Bizottság és Szociális Biz.    Környezetvédelmi Biz és Sportbizottság 

2006 évben            3   3  3 2
(X.hótól)
2007 évben          11 10 10 11
2008 évben 9   9   9   9
2009 évben           10 10   9 10
2010.V.hó-ig 3   4   4   4
Együttesen:           36  36 35 36

Az  1993.  évi  lakossági  kezdeményezés  szerint  Peremartongyártelep  településrészt  érintő 
önkormányzati ügyeket a Településrészi Önkormányzó Testület az SZMSZ-ben foglaltaknak 
megfelelően látja el. A 2006/2010-os választási ciklusban 39 alkalommal üléseztek, üléseiket 
szervezetük, feladataik végrehajtását segítettük. 

RÖT ülések
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2006 évben
 (X.hótól)  2
2007 évben 11
2008 évben 11
2009 évben 11
2010.V.hó-ig   4
összesen:             39

Ezen  önkormányzati ciklus képviselői jelenlétéről készült összesítést az 1 számú melléklet 
tartalmazza. A képviselői tiszteletdíj lemondásokat pedig az 1/A számú melléklet mutatja. 

A Cigány valamint a Német Kisebbségi Önkormányzatok működését testületi keretek között 
gyakorolta, üléseinek lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal segítette. A törvényes,  jogilag 
megalapozott döntéshozatalt az aljegyző közvetlenül segítette, a jegyző figyelemmel kísérte. 
A  Cigány  Kisebbségi  képviselők  29  alkalommal,  a  Német  Kisebbségi  képviselők  27 
alkalommal  üléseztek  a  beszámolási  időszakban.  Döntöttek  a  Szervezeti  és  működési 
szabályzatuk  megalkotásáról,  tisztségviselőik  megválasztásáról,  a  települési  önkormányzat 
által  rendelkezésre  bocsátott  források  felhasználásáról,  pályázatokon  való  részvételről. 
Mindkét  kisebbség  testülete  élt  véleményezési  jogával  intézményvezetői  kinevezés,  a 
kisebbséghez tartozók képzése ügyében hozandó döntéssel kapcsolatban. Évente megtartották 
kihelyezett  ülésükön  a  közmeghallgatást,  valamint  a  kisebbségi  napot  kulturális  műsorral 
ünnepelték.

Az  önkormányzat  ágazati  feladatellátása  a  következők  szerint  összegezhető  2006. 
októbere óta:

a.) Belügyi igazgatás

A  Képviselő-testület  választási  törvényből  eredő  hatáskörének  gyakorlása  –  a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása – határidőben megtörtént. 2008. évben 
Berhidán  időközi  polgármester  választás  volt,  majd  ugyanebben  az  évben  1  ügydöntő 
népszavazásra  került  sor.  2009-ben  az  EU  Parlamenti  képviselők,  2010-ben  pedig  az 
országgyűlési képviselők választását tartottuk. E feladatokkal kapcsolatos előkészítő munkát 
és a végrehajtást a jegyző szervezte. 

Az  elmúlt  4  évben  folyamatos  jogharmonizációs  feladatot  kellett  ellátni.  Továbbra  is  az 
Európai Unióhoz történő csatlakozásunk tette szükségessé a helyi rendeleteink felülvizsgálatát 
és a jogharmonizációt. Másrészt a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 
átültetésével  kapcsolatban  jelentkeztek  önkormányzati  rendeletalkotási  feladatok.  Az 
irányelvből  következő  jogharmonizációs  feladatot  2008.  március  1.  –  2009.  október  31. 
közötti időtartam alatt kellett elvégezni.  A Képviselő-testület e feladatoknak eleget tett, mely 
megmutatkozik a testület működése során hozott rendeletek számában. 

A közbiztonság helyi feladatainak ellátásáról, a település közbiztonságának elősegítéséről a 
körzeti  megbízottak  hivatásos  állománya  gondoskodik.  A  testület  a  körzeti  megbízottak 
letelepedését szolgálati lakás biztosításával támogatta, ennek ellenére a személyi összetétele 
illetve létszáma az elmúlt évben folyamatosan változott. A KMB iroda működéséhez továbbra 
is  biztosította  a  Berhida,  Kossuth  u.  20.  sz.  alatti  épületet,  ahol  a  kor  követelményeinek 
megfelelő, a település frekventált helyén való elhelyezés vált lehetővé. 
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A  jogkövető  magatartás  elősegítése  érdekében  Képviselő-testület  kiemelten  felhívta  a 
figyelmet  a  gépjárművek ellenőrzésére,  a  környezetszennyezéssel  kapcsolatos  bejelentések 
fokozott  figyelemmel  kísérésére,  bűncselekmények  megakadályozására,  a  helyi 
közbiztonságot érintő feladatok ellátásának javítására. Szorgalmazta az iskolákban a DADA 
program megvalósítását.

A polgári védelmi,  tűzrendészettel kapcsolatos hatásköröket a hivatalban kijelölt ügyintéző 
koordinálja. A katasztrófavédelmi feladataink  - többek között  a Chemark Kft besorolásának 
változása  miatt  különösen–  rendszeres  szervező  munkát,  adminisztrációs  többletterhet 
jelentenek.
Az  eltelt  időszakban  az  önkormányzati  intézmények  tűzvédelmi  ellenőrzéseit  a  pétfürdői 
hivatásos  tűzoltósággal  közösen  végeztük.  A  gazdálkodó  szervezeteknél  a  Hivatásos 
Tűzoltósággal és a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együtt végeztünk átfogó ellenőrzést. 

A  kommunális  igazgatáshoz  kapcsolódó  önkormányzati  feladatok  jelentős  nagyságrendű 
szervezőmunkát  igényelnek.  Ezek  döntő  többségét  nem  a  hivatal  látja  el,  azonban  a 
polgármester közvetlenül felügyeli a TESZ vezetőn keresztül.  
E  területen  a  végrehajtást  közmegelégedésre  végezni  szinte  lehetetlen  vállalkozás  mind 
pénzeszköz  igényét,  mind  munkavégzést  illetően.  A  köztemető  fenntartási  feladatait, 
működtetését, az üzemeltetés személyi és tárgyi és infrastrukturális feltételeinek biztosítását a 
TESZ  végzi.  A  köztemetésekről  szerződés  útján  temetkezési  vállalkozó  gondoskodik.  A 
temetőben új urnafal készült a temetkezési igények kielégítésére.
2006-2010. év között 40 esetben volt szükség a közköltségen történő temetésre.
 A hivatalban látjuk el a sírhelyek eladását, valamint nyilvántartását. Várhatóan néhány éven 
belül gondoskodni kell a temető bővítéséről is. 

A  közterületek  tisztántartásával  és  lomtalanításával  kapcsolatos  feladatokat  szintén  a 
Településellátó  és  Szolgáltató  Szervezet  szervezi.  Az  alkalmazott  közmunkások 
feladatellátása  nehézkes,  a  munkafegyelemmel,  az  elvégzett  munka  mennyiségével 
folyamatosan  gondjaik  vannak.  A  megfelelő  szintű  munkaszervezés,  munkavégzés 
megkövetelése  az  elmúlt  években  folyamatosan  napirenden  volt,  a  TESZ  hatékonyabb 
szervezeti keretének meghatározására megoldást kell találni. 
Közterület  tisztántartásával  kapcsolatban  szabálysértési  eljárás  keretében  helyi  rendelet 
alapján összesen 31 esetben intézkedtünk. A megállapított bírságok befizetése megtörtént. 

A  köztisztasággal  összefüggő  tevékenység  helyi  szabályozása  megtörtént,  a  kötelező 
szemétszállítás igénybevétele, az önkormányzat  által meghatározott díj megfizetése többé-
kevésbé zökkenőmentes, a hátralék adók módjáról történő behajtásáról a jegyző gondoskodik. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgyűjtő és tároló edények javíttatásáról szükség 
szerint gondoskodtunk, ezek szolgáltatói cseréje folyamatos. A Képviselő-testület csatlakozott 
a  Közép-Duna-vidéki  Régió  Hulladékgazdálkodási  Rendszeréhez.  Az  ISPA  pályázat 
keretében kell megoldani a bezárt hulladéklerakó rekultivációját, melyhez a környezetvédelmi 
hatástanulmány készült.
A  volt  „Huszár  bányai”  szemétlerakó  területének  rekultiválására  is  a  konzorcionális 
együttműködés  keretén  belül  kerül  sor.  A  volt  szemétlerakó  telep  rekultiválása  ez  év 
áprilisában megkezdődött.
A  Csokonai  utcai  hulladékudvar  kialakításával  és  a  lakossági  meghatározott  mennyiségű 
hulladék ingyenes elhelyezésével jelenleg csökkent az illegális hulladéklerakó helyek száma.
A beszámolási  időszak alatt  –  a  már  meglévő  6 szelektív  hulladékgyűjtő  mellé  -  további 
szelektív hulladékgyűjtő sziget épült.  
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Az intézmények  időjárásfüggő fűtésszabályozási  és  korszerűsítési  munkái  elkészültek,  így 
azok önálló fűtési rendszerrel rendelkeznek, működtetésük csak felügyeletet igényel.  Azokat 
az  önkormányzati  ingatlanokat  érintően,  ahol  a  közvetlen  csatlakozás  nem  biztosított,  a 
villamos  energia  felhasználók  valamint  a  fűtésszolgáltatást  igénybevevők  részére   a 
továbbszámlázási rendszert a TESZ működteti. Ezek száma fokozatosan csökken. 

b.) Állategészségügyi igazgatás

A  településen  az  állati  hullák  ártalmatlanná  tételével  kapcsolatos  feladatellátást  a 
Településellátó  és  Szolgáltató  Szervezet  végzi.  A  Várpalotai  Kistérség  keretében 
hulladékudvar  mellett   2  db  ATEV  típusú  konténer  került  elhelyezésre.  A  beruházás 
megvalósulásával eleget tettünk a jogszabályi követelményeknek (dögkutak megszüntetése), 
a  kistérségi  pályázat  keretében  beszereztük  a  szükséges  döggyűjtő  konténereket  és 
megoldottuk a településünkön a gyűjtést, ártalmatlanítást és szállítást. A  szállításban  a 
TESZ a szakcég kiszolgáltatottja. 

Berhida  belterületén  a  kóbor  ebek  befogását,  őrzését,  illetve  megsemmisítését  bejelentés 
alapján  a  TESZ  végezteti  változó  eredményességgel,  de  egyre  nagyobb  önkormányzati 
költség kihatással. 
Az ebek veszettség  elleni  kötelező  védőoltásának megszervezése,  a  nyilvántartás  vezetése 
terén megszűnt a jegyző hatásköre, az ebtartó feladata a védőoltás biztosítása. 
Mindez korán sem megnyugtató annak ismeretében, hogy az ebek kóborlása a közterületeken 
jelentősnek mondható.

c.) Honvédelmi igazgatás

Az  egyes  honvédelmi  kötelezettségek  teljesítésének  feltételei  biztosítottak,  mozgósítási 
feladataink  az  eltelt  időszak  alatt  nem voltak.  A riasztási  terv  felülvizsgálata  határidőben 
megtörtént, átdolgozását elvégeztük.

d.) Igazságügyi igazgatás

Az Önkormányzatot érintő perekben a Képviselő-testület döntéseinek megfelelő képviseletet 
elláttuk. 
A fizetési meghagyások útján a végrehajtást több esetben eredményesen tudjuk biztosítani. 

A Berhida  Városért  Közalapítvány a  rábízott  közfeladatokat  ellátta,  kuratóriumi  üléseinek 
megtartását  a  hivatal  segítette.  A  Közalapítvány  -  az  intézményekhez  kapcsolódó  külön 
alapítványi szervezetek miatt – funkcióját nem tudta betölteni, ezért a Kuratórium kérésére a 
Megyei  Bíróság  2009.  július  29-én  végzésében  megszűntnek  nyilvánította  és  elrendelte 
törlését.
Önkormányzati  vállalat  alapítására  a  beszámolás  alá  vont  időszakban  nem  került  sor. 
Tulajdoni része önkormányzatunknak vállalatban nincs. 
A Bakonykarszt Zrt.-ben van tulajdoni része önkormányzatunknak. 
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e.) Ipari, kereskedelmi és árhatósági igazgatás

A piaci  árusítás  feltételei  részben biztosítottak  a  Bezerédi  úton lévő  ideiglenes  piacon.  A 
kistemplommal szemközti téren működött piactér megszűnt. A piacon szinte  a hét minden 
napján van árusítás.   
Árhatósági  igazgatással  kapcsolatos  feladat-  és  hatásköreit  a  testület  a  jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

f.) Környezetvédelmi és területfejlesztési igazgatás

A város  új  rendezési  tervének előkészítése,  szakhatósági  egyeztetések  2006-ban zajlottak, 
majd 2007. évben került sor a jóváhagyásra a helyi építési szabályozással együtt. 
A Képviselő-testület „jó gazda” módjára minden évben bejárta az önkormányzati fenntartású 
intézményeket,  és  rangsorolta  a  feladatokat,  amelyek  koordinálását  elláttuk.  Évente 
megtárgyalta  a  lakóhelyi  környezet  állapotának  helyzetét,  amelyhez  a  területi 
környezetvédelmi hatósságtól adatokat szereztünk be. A határbejárást szintén intézkedések, 
ezek koordinálása követte. 
Többször  felmerült  a  kérdés  közterület-felügyelet  létrehozására  az  eltelt  időszakban,  a 
Várpalotával kötött megállapodás alapján félévig jól működött, azonban tovább nem vállalták. 
A Pétfürdővel tervezett közös közterület- felügyelet kialakítása –szakszemélyzet hiányában- 
nem  sikerült,  az  idén  a  képviselőtestület  a  létszámot  zárolta,  anyagi  fedezet  sem  állt 
rendelkezésre.  
A  közterületek  használatának  rendjét  2008-ban,  a  közterület-használat  díját  2009. 
szeptemberében módosította a testület. Az engedélyezést a polgármester, az ellenőrzést és a 
díjbeszedést a TESZ látja el. 

A  település  csatornázottsága,  valamint  a  szennyvíztisztító  mű  bővítése  nyomán az 
összegyűjtött szennyvizek tisztítása az un. japán hitel révén megoldott. 
Külön gondot jelentett a Csajág-Küngös községeknek szennyvíz-hálózatra történő rákötésből 
adódó  szaghatás,  az  elmaradt  szagtalanító  beépítése  miatt.  Az  utólag  pótolt  szagtalanító 
berendezéssel  a  hosszú  ideje  húzódó  probléma  megoldásra  került,  bár  időnként  a  nem 
megfelelő adagolásból még adódnak kellemetlenségek.

Ár és belvíz  által  okozott  károkkal,  ellenük való védekezéssel  kapcsolatos feladataink -  a 
tervkészítés kivételével az eltelt  időszakban nem voltak,  az idei rendkívüli  időjárás okozta 
esőzés és viharos szél miatt szerencsére csak kisebb károk keletkeztek. 

A közlekedési feladatok között a helyi közút tisztántartását, az út síkossága elleni védekezést 
koordináltuk, a TESZ útján szerveztük. 
A menetrend szerinti helyi személyszállítás működik, a menetrendek egyeztetése megtörtént. 
A lakossági  igények figyelembevételével  az  útvonal-módosítás  több esetben megtörtént,  a 
gyermekek iskolába utaztatása megoldott.

A közúti forgalmi rend felülvizsgálatát koordináltuk, a jelző táblák szükséges pótlását, illetve 
kihelyezését  a  TESZ  útján  elvégeztük.  A  helyi  közút  kezeléséből,  fenntartásából  eredő 
feladatokat elláttuk, az előírt nyilvántartásokat vezetjük.

A területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat részletesen mutatják be a felújítási, felhalmozási 
táblázatok.
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g.) Művelődési és közoktatási igazgatás

Az  alapfokú  nevelésről  és  oktatásról  gondoskodtunk,  a  nevelési  oktatási  intézmények 
munkáját koordináltuk, igényeik szerint segítettük. Folytatódott az általános iskolákban és a 
Süni óvodában a német nemzetiségi nevelés.
Az enyhe értelmi fogyatékosok nevelését és oktatását az Ady Endre Általános Iskola  alsó 
tagozatán külön csoportokban, felső tagozatán pedig integráltan, illetve Várpalotán oldottuk 
meg.

Előkészítettük  a  testület  intézményeket  érintő  döntéseit  -  kinevezés,  működés  szabályai, 
költségvetés.  A  Képviselő-testület  módosította  az  intézmények  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatait,  elfogadta  az  új  jogszabályi  követelmények  szerint  módosított  alapító 
okiratokat, valamint a házirendeket, minőségirányítási programokat.

Berhida és Vilonya között létrejött oktatási intézmény közös fenntartású társulás keretében a 
vilonyai óvoda és általános iskola a II. Rákóczi Ferenc Iskola tagintézményeként működik.

Az Alapfokú Művészeti Iskola fenntartása önként vállalt  feladata az önkormányzatnak.  Az 
intézmény  alaptevékenysége  az  alapfokú  zene  és  táncoktatás,  képző-  és  iparművészet, 
színművészet.  Az  intézmény  2010.  szeptemberétől  az  Ady  Endre  Általános  Iskola 
tagintézményeként működik tovább.

Várpalota  Kistérség  Többcélú  Társulása  keretén  belül  a  közoktatás  területén  közösen 
megoldott feladatok:
- közoktatási tervek összehangolása, kistérségi intézkedési terv készítése
- térségi továbbképzések, konferenciák szervezése, rendezése
- térségi tanulmányi, tehetséggondozó és diák sport versenyek szervezése, rendezése
- térségi óvodavezetői, igazgatói, pedagógusi szakmai munkaközösségek működtetése
- pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében makro térségi szinten vállalt feladatok: 
nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés
- oktatási ágazatból eredő igazgatási feladatok térségi ellátására oktatási referens közös 
alkalmazása

A közművelődési  tevékenység és szolgáltatások színteréül  szolgáló Kultúrház és Könyvtár 
csak részben teremti meg Berhida településrészen a szervezettebb kulturális lehetőségeket. A 
tagintézményeként  működő  peremartongyártelepi  Művelődési  Ház  működési  feltételeit 
szintén biztosítottuk, tevékenységüket segítettük. 
Megyei  szintű  programok  szervezésére  egyre  több ízben  kerül  sor  a  házban.  A könyvtár 
szolgáltatását mindkét településrészen napi nyitva-tartással biztosítjuk. 

Legnagyobb  volumenű  kulturális  eseményünk,  a  Berhidai  Napok  rendezésében  a 
közművelődési szakemberek mellett  aktívan közreműködtünk, hasonlóan az önkormányzati 
rendezvények alkalmával.  Az önkormányzati  rendezvényeink színvonalasak, az érdeklődők 
száma magas.

A  helyi  civil  szervezetekkel,  klubokkal  a  kapcsolatunk  rendszeres,  együttműködéseink 
folyamatosan bővülnek.
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Eredményes a helyi közélet híreit tartalmazó újságunk, az Önkormányzati Híradó, amelynek 
tartalmára kiemelt figyelmet fordítunk a Kultúrházzal együtt.
Az önkormányzati Weblapot működtetjük, a folyamatos frissítést szervezzük. 

A meglévő sportlétesítmények üzemeltetését a TESZ útján  biztosítjuk, a sportegyesületekkel 
a támogatási megállapodásokat megkötöttük.

h.) Népjóléti igazgatás

Az egészségbiztosítási pénztárral kötött megállapodás, valamint a testületi döntések alapján 
gondoskodunk  az  egészségügyi  ellátás  működtetéséről.  Az  elmúlt  időszakban  felújításra 
került az I. sz. orvosi körzet rendelője.

A  közegészségügyi  feladatok  körében  a  közterületek  tisztaságát  elősegítjük,  a  település 
közterületeinek, intézményeinek rágcsálómentesítését a TESZ útján  biztosítjuk.

A  szociális  hatáskörök  önkormányzati  feladatai  bővültek  a  legintenzívebben,  illetve 
ciklusközben néhány hatáskört a törvény a jegyzőhöz telepítette. Ez azonban csupán aláíró 
változást jelent, hiszen az ügyeket korábban is a Hatósági iroda készítette elő döntésre, illetve 
hajtotta  végre.  A  Képviselő-testület  csatlakozott  a  Bursa  Hungarica  felsőoktatási 
ösztöndíjrendszerhez, amely önként vállalt feladata.

Az önkormányzati szociális feladatok adatait a 2. számú melléklet tartalmazza!

A szociális  feladatokhoz szorosan kötődnek az önkormányzat  gyermek-  és  ifjúságvédelmi 
hatáskörei.  Ennek  keretében  gondoskodunk  a  kiskorúak  veszélyeztetettségének 
megelőzéséről, pénzbeli és természetbeni ellátásukról. 

A Családsegítő Központ  tevékenysége folyamatosan bővül, egyre több családgondozásra van 
szükség.  A  Központ  ellátja  a  gyermekjóléti  feladatokat,  a  családsegítést,  a  házi 
segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását Vilonya vonatkozásában is. A nevelési-oktatási 
intézmények  család-  és  ifjúságvédelmi  megbízottai  a  havi  jelzőrendszeri  megbeszéléseken 
részt vesznek.
 
A  népjóléti  igazgatás  feladat  és  hatáskörei  kiemelten  terhelik  hivatalunkat,  a  település 
szociális  helyzete  -  az  ismert  okok  miatt  -  halmozottan  súlyosbodik.  A  jogszabályi 
változásoknak  megfelelően  elkészült  Berhida  város  közfoglalkoztatási  terve,  jelentősen 
megnövekedett a közcélú foglalkoztatás, kapcsolódóan a szervezés és adminisztráció. 

i.) Pénzügyi Igazgatás

Az önkormányzat egységes költségvetése alapján biztosítottuk az önként vállalt és a kötelező 
önkormányzati  feladatok ellátását.  Az éves  gazdasági  programot,  a  költségvetés  tervezetét 
határidőben elkészítettük.
A beszámolás alá vont időszakban az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilnak mondható, 
kiegyensúlyozott képet mutat. Jelentősebb pénzellátási probléma nem volt. 
A kötelezően ellátandó feladatok közül elsőbbséget élvezett  az óvodai ellátás,  az általános 
iskolai oktatás és nevelés, továbbá az egészségügyi és szociális ellátás. Természetesen a többi 
feladat vonatkozásában is a legnagyobb gondossággal jártunk el. A lehetőségekhez mérten a 
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TESZ útján  gondoskodtunk a  helyi  közutak,  köztemető  fenntartásáról,  település  tisztasági 
feladatokról, a közvilágításról. A községgazdálkodási feladatok, a közhasznú  munkavégzés a 
TESZ Szervezet keretein belül kerülnek koordinálásra. 

2007. január 1-től a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján belül, kiskincstári rendszerben 
biztosítjuk  az  önállóan  működő  és  gazdálkodó  és  önállóan  működő  költségvetési  szervek 
pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátását, az alapító okiratok módosítását. 
A munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás alapján a kincstár végzi - intézményenként 
elkülönített  nyilvántartási  rendszerben  -  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartás  vezetését,  a 
bejövő számlák iktatását, a házipénztár kezelést, az utalások végrehajtását, a bérkönyvelést, 
béranalitika  vezetését,  bérszámfejtési  feladatokat,  a  főkönyvi  könyvelést,  tárgyi  eszköz  és 
előirányzat  nyilvántartást,  számlázási feladatokat, időközi költségvetési és mérlegjelentések , 
féléves és éves beszámolók elkészítését. Az állami támogatás igénylések, felülvizsgálatok és 
elszámolások tekintetében koordináló és végrehajtó tevékenységet lát el.
A kincstár biztosítja, hogy a feladatkörükbe tartozó intézmények gazdálkodása a Számviteli 
törvény, az Államháztartási törvény,  az Áht működési rendjéről szóló kormányrendelet,  az 
államháztartási  szervek  beszámolási  kötelezettségéről  szóló  kormányrendelet  és  a   belső 
szabályozás előírásainak figyelembevételével valósuljon meg, a jegyző koordinációja mellett.

Vilonya Község Önkormányzatával megkötött megállapodások értelmében - 2002.szeptember 
l-től oktatási társulás keretében –– a Vilonyai tagiskola és óvoda működtetését a  Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola tagintézményeként biztosítjuk.
Vilonya  Község  Önkormányzatának  kezdeményezése  következtében  2003.  január  1-től 
körjegyzőségi  társulási  megállapodást  kötött  Önkormányzatunk,  mely  alapján  biztosítjuk, 
segítjük a vilonyai önkormányzati, államigazgatási feladatok ellátását. 2 fő köztisztviselő látja 
el a Vilonyai Kirendeltségen az önkormányzati és államigazgatási feladatok végrehajtását a 
berhidai  Polgármesteri  Hivatal  szakmai  irányítása  mellett.  A  pénzügyi  beszámolók, 
jelentések,  állami támogatás felülvizsgálatok  elkészítését  a berhidai Polgármesteri  Hivatal 
pénzügyi irodája végezte.

Az önkormányzati  vagyon gazdálkodása tekintetében az l/2002(BK8) BM-EüM-FVM-GM-
ISM-KöM-KöViM-NKÖM-OM-SzCsM irányelv  alapján  az  önkormányzati  ingatlanvagyon 
egységes és egyedi értékelését elvégeztük.
A vagyonkataszter és a pénzügyi nyilvántartások egyezősége minden évben  biztosított volt, 
az  átvezetések  folyamatosak.  Az  ingatlanvagyon  nyilvántartása,  kezelése  biztosított,  a 
leltározás és a selejtezés a Sztv. és a szabályzatok alapján történik

Az  önkormányzati  tulajdonú  lakások  lakbérének  meghatározása  megtörtént.  A  TESZ  a 
bérlőket határidőben kiértesítette, a lakbérek befizetése a kincstárban rendszeres. 
Az  önkormányzati  lakások  eladásával  kapcsolatos  feladatokat  elláttuk.  Az  önkormányzat 
szabad  lakáskapacitással  már  csak  korlátozottan  rendelkezik,  a  lakásállományt  szolgálati 
lakások teszik ki. 

A ciklus alatti átszervezésekhez igazítottuk a gazdálkodási teendőket és a vagyonkezelést. Az 
Áht  folyamatos  változtatása,  a  292/2009.  Korm.  rendelet  (  az  államháztartás  működési 
rendjéről), a 2008. évi CV tv (a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról).  illetve 
a kapcsolódó kormányrendeletek számos területen nagymértékű változtatásokat írtak elő. Az 
új számviteli rendnek megfelelő pénzügyi feladatellátást  megoldottuk. 
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Kötvénykibocsátásra, illetve működési célú hitelfelvételre a beszámolás alá vont időszakban 
nem került sor. Fejlesztési célú hitelfelvétel nem történt. Az előző időszakban felvett fűtés 
korszerűsítést segítő „szénsegély” hitel és a volt Áfész iroda alsó szintjének megvásárlására 
felvett  beruházási  hitel  visszafizetése  megtörtént.  Az  ÁFÉSZ  emeleti  iroda  tulajdonát 
részletfizetés mellett vásárolta meg az önkormányzat, melynek utolsó törlesztésére a második 
félévben, de még az önkormányzati választások előtt kerül sor, így kiegyenlítése a cikluson 
belül megtörténik.
A Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Program kapcsán felvett fejlesztési 
hitel visszafizetése folyamatos, Papkeszi Község Önkormányzat az utóbbi években biztosítja 
a rájuk eső törlesztő részlet átutalását.

Az  önkormányzat  pénzügyi  helyzetét  értékelve  megállapítható,  hogy  a  számszerűségében 
növekvő előirányzat ellenére az árhatások, a szociális feszültség, a világgazdasági hatások, a 
folyamatos fedezet lebontás nélküli feladat leáramlás következtében gazdálkodási mozgástere 
egyre  inkább korlátozott.  Ez a  helyzet  nagyon szoros,  áttekinthető gazdálkodást  követel  a 
működési, a felújítási, felhalmozási és egyéb területeken egyaránt.  

Az  önkormányzati  költségvetés  végrehajtási  adatait  2006-2010.  év  között  a  3.  számú 
melléklet tartalmazza.  
A  felújítási  adatokat  a  3.1.  -   3.5.  számú,  a  felhalmozási  adatokat  a  3.6.  -3.10.  számú 
mellékletek feladatonkénti bontásban mutatják. 

Az elmúlt években a pályázati lehetőségekre kiemelt figyelmet fordítottunk annak érdekében, 
hogy az uniós forrású támogatások előnyeit városunk javára fordíthassuk.
Legjelentősebb nyertes pályázataink többek között a 2008. január 31-i határidővel benyújtott 
(legalább 80 %-os kihasználtsággal rendelkező) oktatási intézmény korszerűsítése.   
Ez a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítását és bővítését jelenthette, amely elkészült.
Az  idén  a  városközpont  rehabilitációra  szintén  jelentős  európai  uniós  forrást  nyert 
önkormányzatunk, amelynek megvalósítását szeptemberre tervezzük. 
A Leader Kultúrparkok és központok kialakítása keretében a Kistó és környékén pihenőpark 
kialakítására nyertünk uniós támogatást, melynek megvalósítása az idén megkezdődhet.
Önkormányzati  szinten  449.429.199  Ft  pályázati  célforrással  sikerült  bővíteni  a  város 
pénzügyi  lehetőségeit,  amely  az  alapfeladatok  működtetése  mellett  lehetőséget  teremt 
településünk jelentősebb fejlesztésére, az itt élők komfort érzetének  javítására.  
 
Sikeres pályázatok  adatait 2006 – 2010. években intézményi bontásban a 4. számú melléklet 
tartalmazza

Az adóügyi feladatok ellátása az eltelt időszakban biztosított volt. 
A  beszámolás  alá  vont  időszakban  a  helyi  adófizetéssel  kapcsolatban  összesen  4 
méltányossági kérelem benyújtására került sor, fellebbezés nem volt.  

Az iparűzési adózással kapcsolatos adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

A befizetett helyi adó bevételéből pótolta az önkormányzat az oktatás, a kultúra, és a sport 
feladataira  lebontott  központi  támogatást,  ezek  a  források  továbbra  is  hasonló  célokat 
segítenek megvalósítani. 

Mindent  egybevetve  összességében  az  önkormányzati  célok  érvényesültek,  a  képviselő-
testület által meghatározott feladatok végrehajtása alapján egyre több intézményünk felújul, 
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településünk  tovább  szépült,  komfortérzetünk  növekedhetett.  Természetesen  minderre  a 
pénzügyi  lehetőségek  szorításában  volt  mód,  a  lakossági  igények  és  elvárások  ennél 
erőteljesebben fogalmazódnak meg. A vágyak és a realitások lehetséges összhangját azonban 
a Képviselőtestület – időnként nem kis vita árán – teremtette meg. 
A végrehajtás pedig ezen döntések alapján folyhat. Jelen beszámoló felújítási és felhalmozási 
mellékletei jól mutatják mindezt.   

A hivatal önkormányzati feladatellátása - a teljesség igénye nélkül - fentiekben összegezhető. 

A  polgármester,  a  jegyző,  illetve  a  hivatal  ügyintézőjének  megállapított  államigazgatási 
feladat és hatáskör ellátásáról külön tájékoztató készült - a beszámolónak ezen tevékenységek 
nem részei.  

Kérjük a képviselő-testületet, hogy beszámolónkat vitassa meg és fogadja el.

B e r h i d a, 2010. június 1.

Pergő Margit         Faragó Istvánné
            polgármester       jegyző
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