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Úny Község Önkormányzata
2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: /508 800. Fax: /508 801. E-mail: polgarmester@uny.hu

=======================================================================

3/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
munkaterv szerinti nyílt üléséről

Az ülés helye: Községháza, Idősek Klubja
Úny, Kossuth L. u. 2.

Az ülés időpontja: 2017. április 27. 17 óra

Meghívottak: Mellékelt jelenléti ív szerint (Jkv. 1. melléklete)

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Pósfai József polgármester
Hajdárné Molnár Elvira alpolgármester
Borossné Bakon Erika képviselő
Podhorszki Attila képviselő

Az ülésen megjelent meghívottak:
Héder János aljegyző
Ifj. Cseke Istvénné telephelyvezető
Ujbányi Tiborné intézményvezető
Kollár Mária pályázó

Az ülést vezette: Pósfai József polgármester

Pósfai József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel a vendégeket, majd
megnyitotta az ülést és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 megválasztott képviselő
közül 4 fő jelen van. A Meghívó (Jkv. 2. melléklete) szerint napirendi pontok tárgyalását javasolja.

Más javaslat hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: 1.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelyén, 2016. évben
végzett szakmai munka értékelése; Előadó: ifj. Cseke Istvánné telephely-vezető; 2.) A Dorog Térségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt éves tevékenységének értékelése; Előadó: Tóth
Krisztián intézményvezető; 3.) Beszámoló a jegyzői gyámhatósági tevékenységről; Előadó: Héder
János aljegyző; 4.) Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak
véleményezése Előadó: Pósfai József polgármester; 5.) Beszámoló a Dági Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi munkájáról; Előadó: Héder János aljegyző; 6.) Úny, Dózsa Gy. utca útfelújítási
pályázatainak elbírálása; Előadó: Pósfai József polgármester; 7.) A Dorogi Mentőszolgálat
támogatási kérelme; Előadó: Pósfai József polgármester; 8.) Egyebek; Határidő: azonnal; Felelős:
Polgármester.

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag (4 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

mailto:polgarmester@uny.hu
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21/2017. (IV. 27.) ÚKÖKt. határozata

A napirend elfogadásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
1.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelyén, 2016.
évben végzett szakmai munka értékelése
Előadó: ifj. Cseke Istvánné telephely-vezető
2.) A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt éves
tevékenységének értékelése
Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető
3.) Beszámoló a jegyzői gyámhatósági tevékenységről
Előadó: Héder János aljegyző
4.) Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményvezetői
pályázatainak véleményezése (A pályázatokat terjedelmük miatt e-mailben küldöm.)
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Beszámoló a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: Héder János aljegyző
6.) Úny, Dózsa Gy. utca útfelújítási pályázatainak elbírálása
Előadó: Pósfai József polgármester
7.) A Dorogi Mentőszolgálat támogatási kérelme
Előadó: Pósfai József polgármester
8.) Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

NAPIREND ELŐTTI FELADATOK

Jelentés a lejárt határidejűhatározatok végrehajtásáról, valamint
beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 3. melléklete.)

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el a jegyzőkönyv 3.
mellékletét képező előterjesztés tárgyában. A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2017. (IV. 27.) ÚKÖKt. határozata

A két ülés közötti eseményekről

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb
eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a
Jegyzőkönyv 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
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NAPIREND

1.) napirend tárgyalása

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelyén, 2016. évben
végzett szakmai munka értékelése

Előadó: ifj. Cseke Istvánné telephely-vezető

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 4. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Az Előterjesztést a  Meghívóval kézhezkepták Képviselő-társai.
Kérdezi, hogy az előadó szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?

Ujbányi Tiborné intézményvezető: Ő is köszönt minden jelenlévőt, köszöni a meghívást, örömmel
jön mindig. Szóbeli kiegészítést nem kívánnak tenni, várják a kérdéseket, hozzászólásokatt.

Pósfai József polgármester: Első észrevétele a nyitvatartás módosítása a Beszámolóban, mert már
más van kiírva az ajtóra. Tudja, régen készült a Beszámoló.
Nagyon részletes staisztikai kimutatást kaptak mellékletként, amiből az ellátottak életkor szerinti
megoszlása kicsit gondolkodóba ejtette. Emlékszik, hogy amikor az intézményt alapították az akkori
községi előljárók, házról-házra járva győzködték az idős embereket, hogy iratkozzanak be az ÖNO-
ba. Sok esetben mindhiába, mert akkor az volt a nézet, hogy amíg el tudja látni magát az ember fia,
addig ne vegyen igénybe olyan jellegű szolgáltatást, mint pl az étkeztetés. Ezzel szemben ma már van
negyven év alatti ellátott is, de a jelenlegi nyugdíjkorhatár alatti jónéhány. Persze amíg normatív
módon támogatják az intézményt az a lényeg, hogy a lehetőségek keretein belül minél több ellátott
legyen.
Minden elismerése az intézmény alkalmazottjaié, ahogy kezelni tudják néhány ellátott sokszor
megbotránkoztató viselkedését.

Borossné Bakon Erika képviselő: Mint nyugdíjas szinte naponta megjelenik az intézményben.
Valóban sok program van és valóban van látogató is szép számmal.
Kérdezi, hogy nincs-e valamire szüksége az intézménynek?

Újbányi Tiborné intézményvezető: Ma az ülés előtt egyztetett a Polgármester Úrral az idei évre
tervezett felújításokat illetően. Kérnek be árajánlatokat, és a megfelelő vállalkozó kiválasztása után
kezdik a vizesblokk felújítását. Az egyéb dolgok (térelválasztó) intézése folyamatban van.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelye vezetőjének beszámolóját az intézmény 2016. évi munkájáról,
a jegyzőkönyv 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: Kivonat megküldésére 15 nap;
Felelős: a polgármester

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag (4 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2017. (IV. 28.) ÚKÖKt. határozata

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelye 2016. évi
beszámolójának elfogadásáról
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelye vezetőjének beszámolóját az intézmény
2016. évi munkájáról, a jegyzőkönyv 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Kivonat megküldésére 15 nap
Felelős: a polgármester

Pósfai József polgármester: Megköszönve az intézmény munkáját és a Beszámolót elköszön az
intézmény vezetőitől.

Ifj. Cseke Istvánné és Ujbányi Tiborné elhagyták az üléstermet.

2.) napirend tárgyalása

A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt éves
tevékenységének értékelése

Előadó: Pósfai József polgármester

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 5. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Az Előterjesztést a  Meghívóval kézhez kapták Képviselő-társai. Az
Intézményvezető Úr nem tud részt venni az ülésen

Héder János aljegyző: A Szolgálat munkáját jónak értékeli, sok családnak, személynek nyújtanak
segítséget. A közös hivatalhoz tartozó mindhárom településen ugyanaz a személy végzi a feladatot.
Ezeken a településeken arányaiban kevesebb a gond, probléma.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati
javaslat elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorog és Térségi
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évben Úny községben végzett szakmai
tevékenységéről szóló beszámolóját a jegyzőkönyv 5. mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: Kivonat megküldésére 15 nap; Felelős: a polgármester.

A Képviselő-testület döntéshozatalban részt vevő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
24/2017. (IV. 28.) ÚKÖKt. határozata

A Dorog és Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Úny településen
végzett, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorog és Térségi
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évben Úny községben végzett
szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját a jegyzőkönyv 5. mellékletét képező
tartalommal elfogadja.

Határidő: Kivonat megküldésére 15 nap
Felelős: a polgármester
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3.) napirend tárgyalása

Beszámoló a jegyzői gyámhatósági tevékenységről

Előadó: Héder János aljegyző

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 6. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Az Előterjesztést a Meghívóval kézhezkepták Képviselő-társai.
Kérdezi, hogy az Előadó szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?

Héder János aljegyző: Mint ahogy az előterjesztésben is írta, jogszabályi előírás az átfogó értékelés
készítése minden én május 31-ig. Az értékelés tartalmát jogszabály írja elő. Az únyi önkormányzat a
jogszabályoknak megfelelően ellátja a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait. A településen
szerencsére kevés gond, probléma adódik.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésben megfogalmazott
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
25/2017. (IV. 28.) ÚKÖKt. határozata

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésről
Úgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.

Felelős: Kovács Gyuláné jegyző
Határidő: 2017. május 31.

4.) napirend tárgyalása

Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak
véleményezése

Előadó: Pósfai József polgármester

Pósfai József polgármester: Köszönti Kollár Máriát, aki az egyik pályázó. E-mailben a két
pályázatot kiküldte képviselőtársainak (Ú-406/2017. számú ügyirat). Kérdezi a jelen lévő pályázót,
hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Kollár Mária: Köszöni a lehetőséget, de úgy gondolja a pályázatába minden lényegeset belefoglalt,
inkább kérdésekre válaszolna.

Pósfai József polgármester: Valóban alaposan kidolgozott a pályázat. Két pontosítást tenne: Egyik,
hogy az únyi telephely címe Petőfi tér 6. (11. o.), a másik, hogy Únyon is van konyhai alkalmazott
(13. o.).
Azt kívánja, hogy a személyi átszervezésekhez és az egyéb olyan tervekhez, amikhez plusz forrásokra
van szükség azt a fenntartó biztosítsa a leendő intézményvezetőnek.
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A kérése, az lenne, hogy ha Mária asszony lesz az igazgató, akkor tegyen meg minden töle telhetőt
annak érdekében, hogy tovább ne csökkenjen az állandó pedagógusi létszám az Únyi Telephelyen,
természetesen ha a gyermeklétszám megvan a kötelező működtetéshez.

Borossné Bakon Erika képviselő: Bevallja töredelmesen, hogy a pályázatokat valami technikai
malőr miatt nem tudta elolvasni a számítógépén. A tartalomjegyzék alapján a szervezet fejlesztésére
irányuló elképzelésekről szeretne hallani.

Kollár Mária: Ismertetei a Pályázata 25-26. oldalán írtakat.

Hajdárné Molnár Elvira: Azt kérné, hogy tartson egy rövisd bemutatkozót.

Kollár Mária: Ismertetei a Pályázata 2-5. oldalán írtakat.

Pósfai József polgármester: Újab kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni Kollár Máriának,
hogy személyesen megjelent a testületi ülésen és válaszolt a kérdésekre.

Kollár Mária elhagyta az üléstermet.

Pósfai József polgármester: A másik pályázó (Csicsmann János) egy éve is pályázott, a végén csak
az Ő pályázata volt versenyben, de még sem nevezték ki igazgatónak, hanem egy hölgyet bíztak meg
egy évre az iskola vazatésével, aki viszont akkor sem és most sem pályázott.
Elolvasta a másik pályázatot is, rövidebb, de olvasmányosabb, kiérzik belőle, hogy olyan valaki írta,
aki évekig vezette az intézményt.
Az előzmények ismertében Kollár Mária pállyázatának a támogatását javasolja

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztergomi Tankerület
vezetőjének felkérésére véleményezi a Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola (2523 Sárisáp,
Fő u. 97.) intézményvezetői pályázati kiírására érkezett pályázatokat. A pályázatok ismeretében, és a
személyes benyomás alapján, az a közös vélemény fogalmazódott meg, hogy a következő 5 évre Kollár
Mária pályázó intézményvezetői megbízatását javasolja. Határidő: Kivonat megküldésére 15 nap;
Felelős: Pósfai József polgármester
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag (4 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
26/2017. (IV. 28.) ÚKÖKt. határozata

A Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak a
véleményezéséről

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatabányai Tankerület Esztergomi
telephelye irodavezetőjének felkérésére véleményezi a Sárisáp és Környéke Körzeti
Általános Iskola (2523 Sárisáp, Fő u. 97.) intézményvezetői pályázati kiírására érkezett
pályázatokat.
A pályázatok ismeretében, és a személyes benyomás alapján, az a közös vélemény
fogalmazódott meg, hogy a következő 5 évre Kollár Mária pályázó intézményvezetői
megbízatását javasolja.

Határidő: Kivonat megküldésére 15 nap
Felelős: Pósfai József polgármester
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5.) napirend tárgyalása

Beszámoló a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról

Előadó: Héder János aljegyző

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 7. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést a Jegyző Asszony készítette. Eredeti
elképzelés az volt, hogy a napirend erejéig Ő is megjelenik a mai ülésen, és a nyugdíjba vonulás előtt
elköszön a Testülettől. Viszont az utolsó pillanatban, a közbejött betegség okán, lemondta a
személyes megjelenést.
Úgy gondolja, hogy a nyári szünet után mindenképpen meg kell hívni és elbúcsúztatni a nyugdíjba
vonulása alkalmából.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésben megfogalmazott
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
27/2017. (IV. 28.) ÚKÖKt. határozata

A Dági Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXIX törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja
felhatalmazása alapján előterjesztett jegyzői beszámolót a Dági Közös
Önkormányzati Hivatal tevékenységéről, elfogadja.

6.) napirend tárgyalása

Úny, Dózsa Gy. utca útfelújítási pályázatainak elbírálása

Előadó: Pósfai József polgármester

Pósfai József polgármester: Elmondja, hogy a vagyonrendelet értelmében gyűjtött árajánlatokat az
elmúlt évi adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok támogatása címen kapott összeg (10
millió Ft) felhasználására. 8 db Árajánlat érkezett, abból három van a 10 milliós kereten belül. Úgy
gondolja érdemileg ezzel a hárommal kell foglalkozni.
Ismerteti a beérkezett árajánlatokat (Ú-235/2017. számú ügyirat). Ár-érték arányt vizsgálva,
elfogadásra az Aszfalt és Bontás Kft. (Képviseli: Varga Károly ügyvezető; címe: 1072 Budapest,
Rákóczi út 40. IV/20.; adószám: 25450378-2-42) ajánlatát javasolja. Referenciák alpján érdeklődött
a Cég után. Az a vélemény, hogy jól dolgoznak.

Részletes megvitatás után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálva a Dózsa György
utca felújítására érkezett árajánlatokat, úgy határoz, hogy az Aszfalt és Bontás Kft. (Képviseli: Varga
Károly ügyvezető; címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 40. IV/20.; adószám: 25450378-2-42) ajánlatát
fogadja el. Döntésének meghozatalakor az ajánlatok ár-érték arányát kezelte kiemelten.
Felhatalmazza a polgármestert, bruttó 9.849.974 Ft, azaz kilencmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-
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kilencszázhetvennégy Ft kivitelezői díjjal a vállalkozói szerződés megkötésére, és az ajánlatban
szereplő munkálatok elvégeztetésére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, maximum 250 Ft
vállalkozói díj erejéig, műszaki ellenőr alkalmazására. Az útfelújítás összes költségére az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 02.) Önkormányzati rendelete 045160-
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton az ingatlanok felújítása soron
tervezett összeg nyújt fedezetet. Határidő: értesítésre 15 nap, szerződéskötésre 30 nap; Felelős:
polgármester

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag (4 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
28/2017. (IV. 28.) ÚKÖKt. határozata

A Dózsa György utca felújítására érkezett Árajánlatokról

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálva a Dózsa György utca
felújítására érkezett árajánlatokat, úgy határoz, hogy az Aszfalt és Bontás Kft. (Képviseli:
Varga Károly ügyvezető; címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 40. IV/20.; adószám:
25450378-2-42) ajánlatát fogadja el. Döntésének meghozatalakor az ajánlatok ár-érték
arányát kezelte kiemelten. Felhatalmazza a polgármestert, bruttó 9.849.974 Ft, azaz
kilencmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-kilencszázhetvennégy Ft kivitelezői díjjal a
vállalkozói szerződés megkötésére, és az ajánlatban szereplő munkálatok elvégeztetésére.
Egyben felhatalmazza a polgármestert maximum 250 Ft vállalkozói díj erejéig műszaki
ellenőr alkalmazására.
Az útfelújítás összes költségére az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.
(II. 02.) Önkormányzati rendelete 045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása szakfeladaton az ingatlanok felújítása soron tervezett összeg nyújt fedezetet.

Határidő: értesítésre 15 nap
szerződéskötésre 30 nap

Felelős: polgármester

7.) napirend tárgyalása

A Dorogi Mentőszolgálat támogatási kérelme

Előadó: Pósfai József polgármester

Pósfai József polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét megküldte
képviselőtársainak a Meghívóval. Javaslata 10 ezer Ft támogatás. Persze jó lenne tudni, hogy a dorogi
mentőállomáshoz hány település tartozik, meg hogy mennyibe kerülnek a beszerzendő berendezések,
és akkor lakosságszám arányosan lehetne kalkulálni.

Hajdárné Molnár Elvira: Javaslata, hogy a polgármester érdeklődje meg mekkora értékű
beszerzésről van szó, és majd annak ismeretében a követlkező testületi ülésen döntsenek.

Más javaslat hiányában a polgármester lezárja a napirendet.
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1. melléklet: Jelenléti ív
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2. melléklet: Meghívó

ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉSTŐL 2528 ÚNY, KOSSUTH L. u. 2.

Iktatószám: Ú-1-19/2017.

Meghívó

Ezúton értesítem, hogy Úny Község Képviselő-testülete
soron következő ülését

2017. április 27-én (csütörtökön) 17 órakor

tartja, amelyre ezennel tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: Idősek Klubja
Úny, Kossuth Lajos u. 2.

Tervezett napirend:

1.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelyén, 2016. évben végzett szakmai
munka értékelése
Előadó: ifj. Cseke Istvánné telephely-vezető
2.) A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt éves tevékenységének értékelése
Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető
3.) Beszámoló a jegyzői gyámhatósági tevékenységről
Előadó: Héder János aljegyző
4.) Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése (A
pályázatokat terjedelmük miatt e-mailben küldöm.)
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Beszámoló a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: Héder János aljegyző
6.) Úny, Dózsa Gy. utca útfelújítási pályázatainak elbírálása
Előadó: Pósfai József polgármester
7.) A Dorogi Mentőszolgálat támogatási kérelme
Előadó: Pósfai József polgármester
8.) Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Úny, 2017. április 19.

Tisztelettel:

Pósfai József
Polgármester
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3. melléklet a 22/2017. (IV. 27.) ÚKÖKt. határozathoz:

ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉSTŐL 2528 ÚNY, KOSSUTH L. u. 2.

Iktatószám: Ú-1-20/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. április 27. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Jelentés a lejárt határidőjű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
közötti fontosabb döntésekről, eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

I. Lejárt határidőjű határozatok:

17/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozat: A Beloiannisz utca két végére sebességkorlátozó útelemek
(fekvőrendőr) kihelyezésre kerültek.

18/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozat: Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
szóló rendelet nem módosításáról szóló határozati kivonat postázva.

19/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozat: Dorog Város Önkormányzatának a Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjról szóló
10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete módosításához a hozzájárulás megadása időben postázva.

II. Két ülés közötti fontosabb események

2017. IV. 10. Úny: Dózsa György utca bejárása árajánlattevővel.

2017. IV. 11. Úny: Dózsa György utca bejárása árajánlattevővel.

2017. IV. 21. Dorog: Gerecse-Pilis Vízitársulat küldöttgyűlése.

2017. IV. 11. Úny: Jobbik országgyűlési képviselő-jelöltjének bemutatkozó látogatása.

2017. IV. 25. Esztergom: KTI menetrend egyeztetés.

2017. IV. 27. Dorog: DTKT ülés (2016. évi zárszámadás; 2016. évi belső ellenőrzési jelentés;
Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi szakmai beszámolója; Szociális Alapellátó Szolgálat 2016. évi
szakmai beszámolója; Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai beszámolója;
Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója).

III. Átruházott hatáskörben hozott döntések
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Polgármester határozatai:

Települési támogatás (lakhatási): 1 fő részére 50 000 Ft

Kérem az előterjesztésem megvitatás utáni elfogadását!

Úny, 2017. április 25.

Tisztelettel:

Pósfai József
polgármester
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4. melléklet a 23/2017. (IV. 28.)  ÚKÖKt. határozathoz:

Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi telephelyének 2016-os évi

munkájáról

A Szociális alapellátó szolgálat Únyi telephelye a 2016-os évben a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokon belül az idősek nappali ellátását, az étkeztetést, és a házi segítségnyújtást végezte.

Idősek nappali ellátása :
- személyi higéné biztosítása,
- napi egyszeri meleg étel elfogyasztásának lehetősége a klubban,
- tv nézés,
- könyvtárhasználat,
- felolvasás,
- újságolvasás,
- társasjátékokban való részvétel lehetősége.

Egészségügyi ellátás biztosítása :
- orvoshoz, illetve szakrendelésre való eljutás biztosítása,
- gyógyszerbeszerzés,
- gyógyszerfelíratás,
- vérnyomásmérés.

Heti egy alkalommal (hétfő délelőtt) kézimunka szakkör működik,ahol az évszakhoz illetve
közelgő ünnepekhez ,alkalmakhoz készülnek szebbnél szebb alkotások.

Az egész év folyamán megtartottuk és megünnepeltük klubtagjaink névnapját, születésnapját.
Az iskolásokkal és óvodásokkal együtt készültünk a március 15-ei ünnepségre, húsvétra,
október 23-ra, mikulásra és karácsonyra. Szinte már hagyomány októberben a kenyér ünnepén
az óvodásokkal a közös kenyérdagasztás és sütés.
Az idősek napja alkalmából a helyi iskolások és óvodások közreműködésével egy kis
ünnepséget rendeztünk a klubban. A település rendezvényeinek, kirándulásainak is aktív
részesei vagyunk. Így volt ez 2016-ban is pl.  Péliföldszentkereszt, Fővárosi Nagycirkusz,
Szenes Iván emlékkoncert, Budapesti Állatkert. Az év két utolsó hónapja mozgalmasan telt , az
ádventi hétvégékre az ádventi vásárra való készülődés miatt.

Az Idősek Klubja heti öt napban,
• hétfőtől csütörtökig reggel 7.30-16.00-ig
• pénteken reggel 8-14.00-ig van nyitva

Szociális étkeztetés :
- helyben fogyasztással
- elvitellel
- kiszállítással vehető igénybe
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Az élelmet a Jász Gazdi Kft. konyhájáról, Pilisjászfaluról szállítják az Idősek Klubjába.
Az étkeztetést a hét 5 napjában (  hétfőtől - péntekig) biztosítjuk.
Az ebéd kiadása 11.30-tól 13.30-ig történik.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtást első félévben 3 fő, a második félévtől 2 fő vette igénybe.
Az ellátás a hét 5 napjában (hétfőtől péntekig) vehető igénybe.

A térítési díjak megállapítása jövedelemtől függően történik az ellátottak számára.

Úny, 2017. április 10.

Cseke Istvánné s.k.
Telephely-vezető

Idősek nappali ellátására vonatkozó adatok 2016 -ban
Ellátása megszűnt

Telephelyek 2016.
január
ellátottak
száma

Új
ellátott/fő

Otthonba
került/fő

Elhunyt/fő Családba
költözött/fő

*egyéb okok
miatt

Ell.megszünt
össz./fő

Ellátottak
száma
2016.december
31-i állapot

Úny 21 1 - 1 - - 1 21

Nappali ellátást igénybe vevők, nem és életkor szerinti megoszlása

2016. december

Telephelyek 40-59

nő      ffi

60-64

nő         ffi

65-69

nő           ffi

70-74

nő          ffi

75-79

nő           ffi

80-89

nő          ffi

90-

nő         ffi

Össz.

Nő       ffi

Mindöss
zesen

Úny 1 3 1 3 4 1 1 2 2 1 2 21

Házi segítségnyújtás
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Házi segítségnyújtásra vonatkozó adatok 2016-ban
Ellátása megszűnt

Telephelyek 2016.
január
ellátottak
száma

Új
ellátott/fő

Otthonba
került/fő

Elhunyt/fő Családba
költözött/fő

*egyéb
okok miatt

Ell.megszünt
össz./fő

Ellátottak száma
2016.december
31-i állapot

Úny 3 - 1 - - - 1 2

Házi segítségnyújtást igénybe vevők, neme és életkor szerinti megoszlása

Telephelyek 40-59

nő      ffi

60-64

nő         ffi

65-69

nő           ffi

70-74

nő          ffi

75-79

nő           ffi

80-89

nő          ffi

90-

nő         ffi

Össz.

Nő       ffi

Mindöss
zesen

Úny 2 2

Étkeztetés módja telephelyenként

Telephely Helyben fogyasztással
/fő

Kiszállítással /fő Elvitellel /fő

Úny 2 3 30

Étkeztetés

Étkeztetésre vonatkozó adatok 2016-ban
Ellátása megszűnt

Telephelyek 2016.
január
ellátottak
száma

Új
ellátott/fő

Otthonba
került/fő

Elhunyt/fő Családba
költözött/fő

*egyéb
okok miatt

Ell.megszünt
össz./fő

Ellátottak száma
2016.december
31-i állapot

Úny 35 6 2 2 - 2 6 35

*egyéb okok miatt ellátása megszűnt, más módon oldotta meg az étkezést, kérte a megszüntetést,
nem indokolta meg.

Étkezést igénybe vevők, nem és életkor szerinti megoszlása 2016. december

Telep-
helyek

19-39

nő        ffi

40-59

nő      ffi

60-64

nő ffi

65-69

nő        ffi

70-74

nő       ffi

75-79

nő        ffi

80-89

nő        ffi

90-

nő         ffi

Össz.

Nő       ffi

Mindös
szesen

Úny 1 - 3 4 1 5 4 2 2 2 3 1 3 4 35
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5. melléklet a 24/2017. (IV. 28.)  ÚKÖKt. határozathoz:

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Beszámolója

Úny településen végzett szakmai tevékenységről
2016. évben
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6. melléklet a 25/2017. (IV. 28.)  ÚKÖKt. határozathoz:

ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

………………………………………………………………
2528 Úny, Kossuth Lajos utca 2.

Tel.: +36-33-508800, email: polgarmester@uny.hu

Átfogó értékelés
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

2017. április

Előterjesztés Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017.
április 27-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bekezdése
(továbbiakban: Gyvt.) értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - külön jogszabályban meghatározott tartalommal -
átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a
gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül
javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé.
Úny község éves gyermekvédelmi értékelését a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerinti tartalmi
követelmények figyelembe vételével, az alábbiak szerint terjesztem elő:

I. Úny község demográfiai mutatói (2016. január 1-jei adatok):

A község lakosság száma: 733 fő
Ebből: 0-2 éves 18 fő

3-6 éves 20 fő
7-14 éves 72 fő

15-18 éves 30 fő
0-18 évesek összesen: 140 fő

A 0-18 éves korosztály aránya az összes lakossághoz viszonyítva: 19 %.

mailto:polgarmester@uny.hu
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II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

II.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jogszabályi követelményeknek megfelelő gyermekek,
illetve nagykorú tanulók részére egy évre kell megállapítani. A kedvezményben részesülő gyermek
szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetési kedvezményre. A gyermekétkeztetési
kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyző megállapító határozata alapján, az az oktatási
intézmény nyújtja, ahol a gyermek az étkeztetést igénybe veszi. A bölcsődés, óvodás és 1-8. osztályos
tanulók ingyen étkezhetnek a szolgáltatást nyújtó intézményben.
Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
augusztus 1-én, illetve november 1-jén fennállt, természetbeni támogatásként fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható, augusztus hónapban 5.800 Ft értékú és november
hónapban is 5.800 Ft értékű Erzsébet-utalvány került átadásra. Az utalványt igénylésünkre a Magyar
Államkincstár biztosította, az önkormányzatot nem terhelte kiadás.

2016. december hónapban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma
kor szerint:

0-6 éves 6 fő
7-14 éves 14 fő

15-18 éves 3 fő
2016. december hónapban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített nagykorú
gyermekek száma:

18-23 éves 4 fő
2016. december hónapban a településen összesen 27 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben.

II.2. Települési támogatás
2016. decemberében a Képviselő-testület döntésének megfelelően 107 fő 0-14 éves korú, únyi
lakcímmel rendelkező gyermekek Mikulás napi és karácsonyi szociális ajándékcsomagot kapott,
gyermekenként 1.000,- Ft értékben, és karácsonyi pénzbeli támogatást kapott, gyermekenként
20.000,- Ft összegben.

II.3. Gyermekétkeztetés megoldásának módja, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok:
Az általános iskolát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működteti, az óvoda az
önkormányzat fenntartása alatt áll, de mindkét köznevelési intézmény gyermekétkeztetése az
önkormányzat feladata. Az étkeztetést készétel vásárlásával oldjuk meg, a szállító évek óta a JÁSZ
GAZDI Kft.
Az óvodába beíratott gyerekek száma 2016. október 1-jén 14 fő volt, ingyenes étkezésben 10 gyermek
részesül, 4 gyermek után fizetnek térítési díjat.
Az általános iskolában 14 beíratott gyerek van, ebből nyolcan tízóraiznak, tizenketten ebédelnek. Az
állami támogatás elszámolása az ebédet igénybe vevők száma alapján történik. Az ebédelők közül 7
gyerek után fizet a szülő 100%-os térítési díjat, 3 gyerek után 50%-os díjat, 2 gyermek ingyenesen
étkezik.
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III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

III.1. Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatást a Dorog Térségi Családgondozó és Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója, Tarjányi Andrea végzi Dág, Úny, Máriahalom településeken. A Szolgálat
beszámolóját a Képviselő-testület megkapta.
III.2. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása
Az óvodáskorúak napközbeni ellátását az óvoda biztosítja. A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.)
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az iskolába járók az intézményükben kapják az ellátást.

IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása
2016. évben gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett ellenőrzésre nem került sor.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása
Úny Község Önkormányzata a Gyvt.-ben meghatározott feladatainak teljes mértékben eleget tesz, a jelenlegi
szolgáltatási színvonalat a jövőben is biztosítja.

VI. Bűnmegelőzés
Községünkben 2016. évben gyermekkorú, és fiatalkorú bűnelkövető, illetve bűnelkövetés áldozatává
vált kiskorú, illetve fiatalkorú nem volt.

VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés.
A településen működő civil szervezetek a kiskorúak, fiatalkorúak részére szabadidős és sport
programok szervezésében vesznek részt.
A gyermekvédelem területén az alapellátásban, szakellátásban nem vesz részt civil szervezet.
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7. melléklet a 27/2017. (IV. 28.)  ÚKÖKt. határozathoz:

DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

Iktatószám: …../2017. Tárgy: Beszámoló a Dági Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi munkájáról

ELŐTERJESZTÉS

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.  április 27. napján tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (3)
bekezdés f) pontja arról rendelkezik, hogy a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal
tevékenységéről. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Dági Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) 2016. évi munkájáról az alábbiakban számolok be.

A Hivatal személyi és tárgyi feltételei

A Hivatal köztisztviselőinek engedélyezett létszáma 2016. évben: 8 fő volt. Ebből 1 fő jegyző, 1 fő
aljegyző és 6 fő ügyintéző. Az elmúl években az a gyakorlat alakult ki, hogy az ügyintézők közül 2
fő a székhely községben, 2 fő a máriahalomi kirendeltségen és 2 fő az únyi kirendeltségen látta el a
feladatát.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2016. év is hozott személyi változásokat. A máriahalmi igazgatási
ügyintéző 2015. augusztus 3-tól betegállományban volt, felmentéssel munkaviszonya 2016. május
24-én megszűnt. A megüresedett álláshelyre, adóügyi és igazgatási ügyintéző feladatkörre került a
pályázat kiírásra. A pályázatra többen jelentkeztek. Az álláshelyet Kalster Alexandra szakképzett
köztisztviselő tölti be 2016. február 1. napjától. Az igazgatási ügyintézői feladatok mellett a
máriahalmi adóügy is a feladatkörébe került. Lelkiismeretes, munkáját jól végző szakembert
ismertünk meg személyében.

A Hivatal ügyfélfogadási rendje nagyon ügyfélbarát. A szabályzat szerint is és gyakorlatilag is mind
a három településen, minden munkanap tartanak az ügyintézők ügyfélfogadást. 2016. évben a jegyző
hétfőn, szerdán és pénteken Dágon, kedden és csütörtökön Únyon, az aljegyző Dágon kedden, a többi
munkanapon Máriahalmon végezte  munkáját, és fogadja az ügyfeleket.

Személyi feltételek tekintetében a Hivatalunknál a központi költségvetés általi finanszírozás biztosítja
a Hivatal működéséhez a bérek és járulékainak, valamint részben a dologi kiadások fedezetét.

A Hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei biztosítottak. Minden köztisztviselő rendelkezik
számítógéppel, szoftverrel, internetes elérhetőséggel, valamint a fax, fénymásoló és a
munkavégzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Pályázati forrásból, a múlt év végén
minden köztisztviselő részre új számítógép került beszerzésre a megfelelő szoftverrel és
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kártyaolvasóval, és a székhely községbe új fénymásoló-nyomtatót vásároltunk, amik a 2017. január
1-től bevezetett ASP rendszer működéséhez megfelelőek.

A Hivatal önkormányzati és államigazgatási feladatokat is végez, melynek teljesítése összefoglalóan,
a múlt évre vonatkozóan az alábbi.

A Hivatal önkormányzati döntések
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos munkája

A Hivatal mindhárom településen ellátta a képviselő-testületek, bizottságok, valamint a Dágon és
Máriahalmon működő nemzetiségi önkormányzatok döntéseinek előkészítésével, végrehajtásával,
szervezésével kapcsolatos feladatokat.

A képviselő-testületi ülések jellemző adatai:

Dág Máriahalom Úny

Testületi ülések száma 10 10 13

Hozott határozatok száma 83 50 78

Megalkotott rendeletek száma 12 8 9

A testületi ülések száma a közmeghallgatásokat is tartalmazza. Únyon a képviselő-testületi ülések
közül 1 ülés zárt, önkormányzati hatósági ügyet tárgyaló ülés volt.

A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit elektronikus úton, a Nemzeti Jogszabálytár oldalon, a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályára törvényességi
ellenőrzés céljából terjesztjük fel. A múlt évben Dág, Máriahalom és Úny Képviselő-testület
rendelete ellen sem érkezett törvényességi észrevétel.

A Képviselő-testületek bizottságainak jellemző adatai:

Dág: Az Igazgatási, Szociális és Ügyrendi Bizottság üléseinek száma: 6, határozatok száma: 39,
ebből érdemi határozat: 21.  A bizottság érdemi határozatait települési támogatás kérelmek elbírálása
tárgyában hozta.

Únyon és Máriahalomban az Ügyrendi Bizottságnak a képviselő-testület által átruházott hatásköre
nincs, 2016. évben nem üléseztek, így határozatot sem hoztak a bizottságok.

Dág és Máriahalom községben német nemzetiségi önkormányzat működik. Az önkormányzatok
képviselő-testületei és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodás alapján a Hivatal látja el
a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat is.

A nemzetiségi önkormányzatok jellemző adatai:

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatos feladatellátás jellemző adatai 2016.
évben az alábbiak szerint alakultak:

Dág Község Német
Nemzetiségi Önkormányzata

Máriahalom Község Német
Nemzetiségi Önkormányzata

Képviselő-testületi ülések száma 6 5
Hozott határozatok száma 48 39
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A hivatal a testületi ülések előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével kapcsolatos
feladatokat határidőben elvégezte.

Államigazgatási hatósági feladatok ellátása

A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a hivatal látja el a polgármester, illetve a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat
is. Mindhárom településen azonos szoftver használatával, elektronikusan történik az iktatás. A
Hivatalnál 2016. évben összesen 4125 ügyirat került iktatásra, melyből 1237 ügyirat került főszámra,
míg 2888 ügyiratot alszámon iktattunk.

Az ügyiratforgalom a különböző ágazatok között az alábbiak szerint oszlik meg:

AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA 2016. ÉVBEN

Ágazat
Sorszámra Gyűjtőív

sorszámára Alszámra

iktatott iratok száma
A Pénzügyek 481 0 1619

Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek 481 1619
2. Egyéb pénzügyek

B Egészségügyi igazgatás 11 0 35
C Szociális igazgatás 72 0 61

E
Környezetvédelem, építési ügyek,
településrendezés, területrendezés,
kommunális igazgatás 49 0 61
Ebből: 1. Környezet- és természetvédelem 4 4

2. Településrendezés, területrendezés 21 33
3. Építési ügyek 18 20
4. Kommunális ügyek 6 4

F Közlekedési és hírközlési igazgatás 12 0 28
G Vízügyi igazgatás 14 0 37

H Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti
igazgatás 229 0 434
Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 14 1

2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének
nyilvántartásával kapcsolatos ügyek 5
3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 7 51
4. Rendőrségi ügyek
5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek 2 2
6. Menedékjogi ügyek
7. Igazságügyi igazgatás
8. Egyéb igazgatási ügyek 201 380

I Lakásügyek 2 0 1
J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 27 0 46
K Ipari igazgatás 0
L Kereskedelmi igazgatás, turisztika 9 0 10

M Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi
igazgatás 39 0 60

N Munkaügyi igazgatás, munkavédelem 40 0 118
U Önkormányzati és általános igazgatási ügyek 222 0 357

Ebből: 1. Képviselő-testület iratai 27 70
2. Nemzetiségi önkormányzat iratai 4 4
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3. A polgármesteri hivatalnak, a közös
önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat
gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványának
és intézményeinek ügyei 191 283

P Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás 22 0 6
R Sportügyek 3 0 2

X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás,
fegyveres biztonsági őrség 5 0 13
Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás

2. Katasztrófavédelmi igazgatás 5 13
3. Fegyveres biztonsági őrség

Mindösszesen: 1237 0 2888

Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyek a
képviselő-testület, illetve a polgármester hatáskörébe tartoznak.

A szociális igazgatásban az önkormányzati hatósági ügyek a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális igazgatásból eredő önkormányzati hatósági hatáskörét a polgármesterre ruházta
át, míg Dág Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bizottságra ruházta át a döntési jogkört.

2016. évben, önkormányzati hatósági ügyek közül a szociális igazgatásban: települési támogatás,
ezen belül eseti támogatás, temetési támogatás, lakhatási támogatás és tüzelőanyag támogatás
megállapítására került sor.

A nagyobb számban előforduló államigazgatási hatósági ügyek:
- adóügyek,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
- hagyatéki ügyintézés.

A közigazgatási szerv az ügy érdemében határozattal dönt, míg közbeeső intézkedéseit végzés
formájában hozza meg.

A Hivatalban iktatott ügyiratok közül az érdemi határozattal lezárt ügyek száma 895, amelyből 850
határozat államigazgatási, míg 45 határozat önkormányzati hatósági ügyben született. Végzéssel
közbeeső intézkedést tett a Hivatal, a döntések száma összesen: 919.

Az államigazgatási hatósági ügyben hozott határozatok és végzések megoszlása a következő:

Ágazat
Határozatok

száma
Végzések

száma
Döntések
összesen

Pénzügyi (adó) igazgatási 786 16 802
Szociális igazgatás 19 19
Közlekedés, hírközlés 3 3
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti
igazgatás

14 8 22

Gyámügyi, gyermekvédelmi igazgatás 28 28
Ágazat összesen: 850 24 874

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok száma: 45
A hatáskör gyakorlója által hozott érdemi határozatok ellen fellebbezés benyújtására nem került sor.
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A táblázat jól megmutatja, hogy a határozatok döntő többsége adóügyekben születik, az
államigazgatási feladat-ellátás jelentős ügyforgalmat lebonyolító területe az adóigazgatás.

2016. évben településenként az alábbi adónemekre történt adókivetés:
Dág község közigazgatási területén: iparűzési adó és gépjárműadó;
Úny községben: iparűzési adó, gépjárműadó és kommunális adó;
Máriahalom községben: iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó és telekadó.

Az anyakönyvi feladatok ellátását Dág, Úny, Máriahalom községekben, a múlt évben egy
anyakönyvvezető végezte.  A halálesetek, születések anyakönyvezése, a házasságkötések
megtartása és anyakönyvezése mellett anyakönyvi kivonatok, utólagos anyakönyvi bejegyzések
teljesítését, névváltoztatási kérelmeket intézte, a papír alapú anyakönyvből elektronikus
anyakönyvbe történő adatfelvitelt és apai elismerő nyilatkozatok felvételét is ellátta.
Az idei évben két köztisztviselő anyakönyvvezetői tanfolyamon vesz részt, a sikeres vizsga után ők
látják az az anyakönyvi teendőket.

Költségvetési gazdálkodási feladatok ellátása

A költségvetési-gazdálkodási feladatok végzése során a székhely település pénzügyi ügyintézője látja
el Dág Község Önkormányzata, Dág Község Német Nemzetiségi Önkormányzata, a Dági Egységes
Óvoda-Bölcsőde és a Dági Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási feladatait.
A máriahalmi kirendeltségen dolgozó pénzügyi ügyintéző Máriahalom Község Önkormányzata,
Máriahalom Község Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Máriahalomi Óvoda gazdálkodási
feladatait, míg az únyi kirendeltségen dolgozó pénzügyi ügyintéző Úny Község Önkormányzata és
az Únyi Óvoda gazdálkodási feladatait végzi.
Az óvoda dolgozói személyi változásai következtében a munkaviszonnyal kapcsolatos feladatokat
is ellátásra kerültek. A Hivatal minden ügyintézője munkakörében több fajta feladatkört lát el.

A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából eredően valamennyi államháztartási szerv
önálló törzskönyvvel bejegyzett szervezet, ebből eredően önálló bankszámlával, önálló
házipénztárral rendelkezik. A Magyar Államkincstár felé mind a 9 fent felsorolt szervezet külön-
külön készít költségvetést, beszámolót, mérlegjelentéseket, valamint havi pénzforgalmi jelentést. A
házipénztár sem lehet településenként 1-1, költségvetési szervenként mindegyik intézménynek
külön-külön, tehát összesen 9 házipénztárnak kell lenni.
A NAV felé önkormányzatonként havonta, illetve negyedévente áfa bevallást kell benyújtani.

Mindhárom településen elvégzésre kerül a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
(munkaviszony létesítése, megszüntetése, szabadság-nyilvántartás, stb.) ellátása.

A 2016. évben  közfoglalkoztatásban részesülők száma:
Dág községben havi átlag 9 fő
Úny községben havi átlag 7 fő
Máriahalom községben havi átlag   6 fő.

A közfoglalkoztatás több köztisztviselő munkájának része. A polgármesterektől napi szinten,
jelentős időt igényel a munka megszervezése, a közmunkások irányítása, felügyelete, a velük
kapcsolatos gondok megoldása. Mindegyik településen a közmunka programokkal kapcsolatosan a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályával tartjuk a kapcsolatot. Az igényléseket, elszámolásokat feléjük kell teljesíteni. A
kiközvetített időszakra az ügyintézőink munkaszerződést készítenek, majd a Magyar
Államkincstárhoz küldik számfejtésre. A kifizetés és a munkaszerződés megszűntetése a hivatal
ügyintézői feladata.



36

A belső ellenőrzési feladatokat mindhárom településen az Audit-Consulting Tanácsadó, Számviteli
és Ügyviteli szolgáltató Bt. belső ellenőre látja el. A belső ellenőrzési terveket minden évben a
képviselő-testület elé terjesztjük, hasonlóan önálló napirend keretében adunk számot a belső
ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól is. Az ellenőrzésekről, az azokról készült
intézkedési tervekről és végrehajtásukról a jogszabályban előírt nyilvántartást vezetjük.

Nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése

A Képviselő-testületek és a Nemzetiségi Önkormányzatok Képviselő-testületei között létrejött
megállapodás alapján a Hivatal köztisztviselői Dágon és Máriahalmon egy-egy nemzetiségi
önkormányzat munkáját segítik.
A Hivatal készíti elő a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek anyagát, vezeti a
jegyzőkönyveket, közreműködik a döntések végrehajtásában. A nemzetiségi önkormányzatok
gazdálkodását – a megállapodásban rögzítettek szerint – a Hivatal munkatársai végzik.

Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselők munkája nagy odafigyelést, felkészültséget, elkötelezettséget igényel, minden
beszámolómban hangsúlyozom, hogy rutinból nem lehet dolgozni. Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani kollégáimnak, beleértve a három település polgármestereit is, hogy szakmai jártasságukkal,
hely- és emberismeretükkel hozzájárultak a törvényes, szakszerű, gyors és pontos munkavégzéshez.
Az idei év személyi változása, hogy hosszabb ideje betegállományba kényszerültem,
helyettesítésemet az aljegyző úr végzi. Nyugdíjazásom folytán, 2017. július 1-től pedig
felmentésemet kérem. Felmentésem időpontjáig már nem látom el jegyzői feladataimat,
betegállományban leszek.
Ezúton köszönöm meg Dág, Úny és Máriahalom községek polgármestereinek, képviselőinek, hogy
hozzájárultak jegyzői kinevezésemhez. Munkámmal mindhárom település javát szerettem volna
szolgálni. Bocsássák meg nekem, ha esetleg nem úgy cselekedtem, ahogy elvárták tőlem.
Személyesen szerettem volna elköszönni a képviselő-testületektől, de sajnos a betegségem nem teszi
lehetővé, hogy a 40 éves köztisztviselői munkámat méltóképpen, az ülésen személyes megjelenéssel
zárjam le.
Ezúton kívánok minden képviselőnek munkájához sok sikert, a magánéletben sok örömet, egészséget,
váljanak valóra legjobb, legszebb elképzeléseik! Köszönöm, hogy Veletek dolgozhattam!

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Dági Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadni
szíveskedjenek.

A napirenddel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

… Község Önkormányzata Képviselő-testülete
../2017. (….) határozata

A Dági Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

… Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXIX törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja
felhatalmazása alapján előterjesztett jegyzői beszámolót a Dági Közös
Önkormányzati Hivatal tevékenységéről, elfogadja.

Úny, 2017. április 19.
Tisztelettel:

Kovács Gyuláné s.k.
jegyző
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7. melléklet a 7. napirendhez:

Tisztelt Poskai József Úr!

Dorog Mentőszolgálat mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét.
A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill.
környékben lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy
minél előbb a betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.
Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása is.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök
megvásárlása.
Ebben segítünk mi, a Mentőszolgálat 24 órás működésében. Az alábbi eszközökre van szükség:

- 2 db húzósin
- 2 db medenceöv

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek
eredményeként Dorog Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik
lehetővé.

Utalás esetén számlaszámunk: CITI bank 10800007-68164029

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!
Szécsényi Erzsébet

36-30/688-0295

Országos Mentőszolgálat Alapítvány



38

8. melléklet a 8/a napirendhez:

Felhívás

a XIII. Komárom-Esztergom Megyei Príma Díj jelöltek állítására

A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 2005-ben Megyei Príma Díjat alapított a kultúra és a
tudomány köztünk élő, kimagasló képviselői számára, hogy ne csupán az országosan ismert, többnyire a
fővárosban élő személyiségek és csoportok részesülhessenek anyagi és erkölcsi elismerésben, hanem évről
évre a szűkebb régiónkban élő és dolgozó kiválóságok is.

A VOSZ Megyei Szervezete  2017. évben is megrendezi a Megyei Príma Díjat. Fő célja, hogy Komárom-
Esztergom megyében kiemelkedő, de talán országosan kevésbé ismert (elismert) művészeti, alkotói, tudósai,
neves sportolók, közművelődésben kiemelkedő munkát végző szakemberek is a közvélemény elé kerüljenek.
Olyan személyek, csoportok, csapatok jelölését várjuk, akik tevékenysége, eredménye helyi kereteken
túlmutató és példaértékű.

Felkérjük a települések Önkormányzatait, Intézményeinek vezetőit, a Príma Díj támogatóit, a VOSZ tagjait,
hogy javaslataikkal segítsék a jelöltek kiválasztását, hiszen minden településen él és dolgozik olyan személy
vagy csapat, szervezet, akire büszkék és példamutatónak tartják. Kérjük, hogy ezeket az embereket javasolják
a Díjra, hiszen akár mind a 10 kategóriában is  lehet jelöltet állítani, ezzel növelve a település esélyét arra,
hogy jelöltje bejusson a legjobb 10 közé.

A kategóriák, melyekbe jelölést várunk, a következők:.

1. Magyar irodalom

2. Magyar színház- és filmművészet

3. Magyar képzőművészet

4. Magyar tudomány

5. Magyar oktatás és köznevelés

6. Magyar építészet és építőművészet

7. Magyar sajtó

8. Magyar sport

9. Magyar népművészet és közművelődés

10. Magyar zeneművészet

Az érvényes jelölés feltételei:

- a mellékelt 2017. évi jelölőlapon lehet jelöltet állítani

- a kategória megnevezése, ahová jelölni kívánják

- a kiemelkedő tevékenység leírása, indoklás

- a jelölt a megyében tevékenykedjen, vagy kötődjön a megyéhez



39

A VOSZ Komárom-Esztergom megyei szervezete idén is a tavalyihoz hasonló, általános elismeréssel fogadott
rendszerben kívánja átadni a díjakat: tíz kategóriában 10 jelöltet állítanak, akik közül szeptemberben kikerül
majd a három Megyei Príma-díjas és a Közönségdíj győztese.

Lehet jelölteket javasolni a voszkom@gmail.com e-mail címen vagy postán is, megfelelő indoklással és a
javasló beazonosítható címével, elérhetőségével. Javasoljon jelölteket Ön is a Megyei Príma Díjra, hogy az
arra érdemesek esélyt kaphassanak a három egymillió forintos Megyei Príma Díj és a Közönségdíj
elnyerésére!

Jelölési határidő: 2017. május 20.

A beérkezett jelöltek kiválasztását - a jelölők véleményére alapozva az Előkészítő Bizottság készíti elő, és
javaslatukra a szakmai zsűri és a VOSZ KEM Elnöksége 2017. május 31-ig döntenek arról a 10 jelöltről, akik
2017. évben versenyezhetnek Komárom-Esztergom Megye Príma Díjáért.

A Príma Díjak átadására ünnepélyes keretek között, 2017. szeptember 22-én (pénteken) 18 órakor kerül sor,
Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.

Azt gondolom, hogy az eddig tizenkét alkalommal megrendezett Megyei Príma-Díj visszaigazolta a
befektetett munkát, és ezzel a vállalkozások és a megye szellemi élete közelebb került egymáshoz. Az a
véleményem, hogy a lehetőségeinkhez képest támogatni kell továbbra is, ezt a korábban elindított
kezdeményezést, hiszen egy egészséges társadalom csak a gazdaság és a szellemi élet közös felemelkedésével
valósulhat meg.

Ezúton tisztelettel felkérjük Önöket a csatlakozásra és várjuk szíves javaslataikat a díjazottakra!

További részletes tájékoztatással is állunk rendelkezésükre:

Pordánné Balázs Ibolya VOSZ-titkár
Telefon/fax:  34/305-092 vagy 30/547-6143,
E-mail: voszkom@gmail.com
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos lkp. 4/A fsz. 3.

Tatabánya, 2017. április 25.

Pordán Zsigmond
KEM VOSZ-elnök
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