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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv. 81.§ (3) bekezdés 

f) pontjában foglaltak szerint: 

„ A jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal munkájáról.”  

A Mötv. 81.§ (3) bekezdés c) pontja alapján a jegyző gondoskodik az önkormányzat 

működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A települések önkormányzati és 

államigazgatási feladatokat látnak el. Az önkormányzati feladatok közé a képviselő-testület 

működésének előkészítése, a gazdálkodási, egyes szociális feladatok ellátása, míg az 

államigazgatási feladatok közé a jogszabályokban megállapított hatósági ügyek intézése 

tartozik. A magasabb szintű jogszabályokon kívül a Közös Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata és a gazdálkodásra vonatkozó ügyrend, a kötelező helyi belső szabályzatok 

valamint önkormányzati rendeletek határozzák meg munkánk során az eljárási rendet.  

2013. január 1-vel alakult meg a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Harc, Kistormás, 

Kölesd, Medina és Sióagárd községek részvételével, mely az említett feladatok ellátásáról 

gondoskodik. 

 

 

 

I. Tárgyi feltételei: 
 
Mind a négy település hivatalában rendezett körülmények között végezhették a munkájukat a 

2018. évben a hivatal dolgozói. 

A meglévő számítástechnikai eszközeink megfelelőek, folyamatos javításukra, 

karbantartásukra nagy figyelmet kell fordítanunk. E technikák amortizációja 3 év. Az 

eszközök átlag élettartalma e szinthez közelít. Minden ügyintéző rendelkezik internet 

kapcsolattal, hiszen minden adatszolgáltatást elektronikus formában kell továbbítanunk, ezen 

megkeresések különböző programok futását és használatát teszik szükségessé.  Elektronikus 

úton történnek a pénzügyi utalások a számlavezető pénzintézetünkön keresztül, az anyakönyvi 

események rögzítése, költségvetési beszámolók továbbítása, a helyi adókkal kapcsolatos 

adatszolgáltatás. Folyamatosan bővül a rövid időtartamra szóló adatszolgáltatási 

kötelezettségek köre. A számítógépeken futó programok használata szükségessé teszi a 

számítógépek és a hálózat rendszeres karbantartását, ellenőrzését rendszergazda bevonásával. 

E tevékenység elengedhetetlen a zavarmentes működéshez. Fontos feladat a jövőben is az 

informatikai eszközök fokozatos cseréje.   

 

Minden településnek rendelkeznie kell honlappal, amin a jogszabály által előírt adatokat, 

nyilvántartásokat, testületi jegyzőkönyveket, rendeleteket és az egyéb kötelező és tájékoztató 

jellegű anyagokat, információkat közzé kell tenni. A honlapok felügyeletét, feltöltését ellátó 

vállalkozó, megbízási díjért látja el ezt a feladatot, ami igen gördülékenyen zajlik.  

 



 

Jogi ismereteink naprakészen tartása érdekében továbbra is az OPTIJUS (Wolters Kluwer 

Kft.) jogtár alkalmazását használjuk, melyhez minden munkatársunknak a hozzáférése 

biztosított.   

2013. második félévétől mind a székhely településen mind pedig a kirendeltségeken 

használjuk a Takarnet programot, mellyel a földhivatali nyilvántartásokból tudunk lekérdezni. 

E program használatával szinte azonnal hozzájutunk a szükséges tulajdoni lap másolatokhoz. 

A tapasztalat az, hogy e megoldással még költségeket is meg lehet takarítani. Igaz, hogy a 

program használatáért egyszeri összeget kellett fizetni, de ez hosszabb távon megtérülhet. 

 
 
 

II.A Közös Hivatal személyi feltételei: 

 

A hivatali munkaszervezet létszáma a 2018. december 31-én 18 fő.  

 

Kölesd-Kistormás: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

   Borza Virág személyügyi ügyintéző 

Drubits Dália pénzügyi ügyintéző 2018. június 15. napjától 

Mészáros Mónika pénzügyi ügyintéző 

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző 

Tóth Henrietta szociális ügyintéző 

Vislócki Anita adóügyi ügyintéző 

Vislócki Virág igazgatási-titkársági ügyintéző 

    

Harc    Bakó Józsefné pénzügyi ügyintéző 

   Fehérné Makk Anita igazgatási-titkársági ügyintéző 

   Nyúl Józsefné adóügyi-szociális ügyintéző 

                

Medina:  Oberländer Lászlóné igazgatási-szociális ügyintéző 

Rákics Darinka adóügyi-igazgatási ügyintéző 

Scheffer Dorottya pénzügyi ügyintéző 2018 februárjától táppénzen, 

majd GYED-en  

    

Sióagárd: Balogh Györgyi 2018. február 18. napjáig, 2019. április 17. napjától dr. 

Deákné dr. Solymár Anna Virág aljegyző 

   Béldi Gáborné titkársági ügyintéző 

Bogos Dóra pénzügyi ügyintéző 

Leicz Péter igazgatási-szociális ügyintéző 

Marosi Istvánné adóügyi-igazgatási ügyintéző 

 

 

A jegyző Kölesd, Kistormás, Medina és részben Harc településeket érintő feladatok, az 

aljegyző elsősorban Sióagárd, illetve részben Harc településeket érintő feladatok ellátásáért 

felelős. Bakó Józsefné és Leicz Péter a közös hivatal egészének anyakönyvi ügyeit ellátja. 

Borza Virág személyügyi ügyintéző az egész Hivatal, illetve az önkormányzatok által 

foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók munkaügyi iratainak rendben tartásáért 

felel. Rákics Darinka Medina mellett, Kölesd és Kistormás kereskedelmi nyilvántartásáért is 

felel. 

Medina könyvelését 2019. február hónapig Scheffer Dorottya pénzügyi ügyintéző végezte, 

majd a kölesdi pénzügyes kollégák, illetve április hónaptól Drubits Dália előbb megbízási 

szerződés keretében, később közszolgálati tisztviselőként látta el. 



 

Sióagárd könyvelését 2017. december 1. napjától a Fortellum Kft. látta el, amely magában 

foglalta a 2017. év könyvelésének rendbe tételét és tárgyhavi könyvelési feladatok ellátását. A 

Fortellum Kft. 2018. február 12. napján kelt levelében azonnali hatállyal felmondta a 

könyvelés-támogatási szolgáltatást, ez időponttól kezdve a sióagárdi és kölesdi pénzügyes 

kollégák látták el a 2018. évre vonatkozó feladatokat, azonban a beszámoló leadásához a 

2017. év könyvelési feladatainak ellátását továbbra is a Fortellum Kft. végezte. A beszámoló 

leadásra került és a 2017. évi könyvelésben talált hiányosságokat, illetve problémákat a 2018. 

június 15. napjától foglalkoztatott Drubits Dália kolléga kezdte el rendbe tenni.  

Ez idő alatt a pénzügyes állás több alkalommal is meghirdetésre került, azonban megfelelő 

végzettséggel és tapasztalattal rendelkező személy nem jelentkezett. Hosszú távon – az 

intézmények számára is tekintettel – mindenképpen könyvelő végzettségű kolléga 

foglalkoztatása szükséges a sióagárdi kirendeltségen is. 

 

 

III. Az Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok: 

 

A képviselő-testületi ülések, döntések 

 

 Harc Kistormás Kölesd Medina Sióagárd 

Testületi ülések 

száma 

19 14 21 15 18 

Közmeghallgatás 2 1 1 1 0 

Együttes ülések 

száma 

2 2 2 2 2 

Rendeletek 

száma 

14 8 10 10 10 

Határozatok 

száma 

132 124 185 96 127 

 

A képviselő-testületek bizottságai ülések, döntések 

 

 Harc Kistormás Kölesd Medina Sióagárd 

Ülések száma 11 1 2 4 2 

Határozatok 

száma 

22 1 4 12 7 

 

Medinán a Medinai Szerb Nemzetiségi önkormányzat 7 alkalommal tartott képviselő-testületi 

ülést, melyből egy közmeghallgatás formájában zajlott. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 7 alkalommal tartott képviselő-testületi ülést, melyből 

egy közmeghallgatás formájában zajlott.   

A települések és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületein, valamint a bizottsági 

üléseken készült jegyzőkönyveket 15 napon belül el kell helyezni egy központi szerveren, 

valamint a település honlapjára fel kell tölteni.  

A rendeleteket a kihirdetést követően kell megküldeni és a honlapokra feltölteni.  

Minden napirendi ponthoz az előterjesztő által meghatározott módon írásos előterjesztést 

készít a Hivatal, kivételek azok a napirendek, melyekről az előterjesztő szóbeli tájékoztatás 

megadását elégségesnek tartja.  

 

Társulás 

 

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó tagtelepülések több társulásban is 

érdekeltek. 



 

Harc tagja a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulásnak, a Kölesdi Óvodafenntartó 

Társulásnak, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

 

Kistormás település tagja a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulásnak, a Kölesdi 

Óvodafenntartó Társulásnak, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak, illetve a Kistormás és 

Kölesd Községi Önkormányzatok Szennyvízberuházási- és Területfejlesztési Társulásának. 

 

Kölesd település tagja a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulásnak, a Kölesdi 

Óvodafenntartó Társulásnak, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak, illetve a Kistormás és 

Kölesd Községi Önkormányzatok Szennyvízberuházási- és Területfejlesztési Társulásának. 

 

Medina település tagja a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulásnak, a Szekszárd-Medina-

Szedres Óvodafenntartó Társulásnak, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak, illetve a 

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának. 

 

Sióagárd település tagja a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulásnak, a Kölesdi 

Óvodafenntartó Társulásnak, illetve a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

 

 

 

 

 

IV. Közigazgatási hatósági feladatok 

 

1.)Általános igazgatás: 

Az önkormányzati, illetve a közös hivatali munkát érintő jogszabályok terén folyamatosan 

nagyon sok kisebb- nagyobb változást kellett nyomon követni.  

 

2.) Iratkezelés: 

A hivatalokban előállított, és oda beérkező iratokat elektronikus érkeztetési/iktatási rendszer 

(ASP iratkezelő szakrendszer) segítségével vesszük nyilvántartásba.  

 

A Kistormáson keletkezett iratok, kérelmek napi szinten átkerülnek Kölesdre, az iratok 

iktatása, feldolgozása, ügyintézése Kölesden történik.  

 

Az iratkezelési-, iktatási -, irattározási feladatokat Harcon Fehérné Makk Anita, Kölesd-

Kistormáson Vislócki Virág, Medinán Oberländer Lászlóné, Sióagárdon Béldi Gáborné látta 

el elsődlegesen, illetve egyes ügyek esetében az alszámra iktatást az ügyintézők. 

 

Település Iktatott ügyiratok száma 

 Sorszámra Alszámra Összesen 

Harc község 

iratanyaga 

1195 3080 4275 

Kölesd 

község 

iratanyaga 

866 3001 3867 

Kistormás 

község 

iratanyaga 

280 788 1068 

Medina község 

iratanyaga 

876 2078 2954 

Sióagárd 1587 2958 4545 



 

község 

iratanyaga 

 

 

Hozott határozatok/végzések száma, megoszlása: 

 

Ágazat államigazgatási 

hatósági ügyek 

önkormányzati 

hatósági ügyek 

 

 Közös Hivatal  

 

Közös Hivatal  

Pénzügyek – adóigazgatási ügyek 551 0 

Egészségügyi igazgatás 0 0 

Szociális igazgatás 6 633 

Környezetvédelmi, építési ügyek, 

településrendezés, területrendezés, 

kommunális igazgatás 

1 

 

1 

Vízügyi igazgatás 0 0 

Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti 

igazgatás 

106 0 

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 336 0 

Földművelésügyi, állat- és növény - 

egészségügyi igazgatás 

22  

        ÖSSZESEN: 1022 634 

 

Határozatok, végzések ellen két esetben érkezett fellebbezés. Az egyik birtokvédelmi ügyben, 

amely azonban elkésett, a másik a helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalása elleni 

kifogást elutasító határozattal szemben.  

 

3.) Anyakönyvi ügyintézés: 

A Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói közül a székhelytelepülésen a harci kirendeltségen 

Bakó Józsefné, a sióagárdi kirendeltségen Leicz Péter rendelkezik anyakönyvvezető 

szakvizsgával.  

2014. július 1-jétől az anyakönyvi igazgatásban jelentős változások következtek be. A papír 

alapú anyakönyvezést felváltotta az elektronikus anyakönyv. 

                    

Az anyakönyvek vezetése elektronikus úton történik, és ugyancsak elektronikus úton állítjuk 

elő az anyakönyvi kivonatokat.  

 

Anyakönyvi 

kivonatok 

Születési Házassági Halotti 

Közös Hivatal  45 44 32 

 

Apai elismerő nyilatkozatot tett:  15 db 

Névváltoztatás: 5 db 

 

Papír alapú 

anyakönyvből 

rögzített bejegyzések 

Születési Házassági Halotti Adatváltozás 

Közös Hivatal  113 72 10 31 

 



 

4.) Személyi adatnyilvántartás adatai: 

 

Harc 

 

Állandó lakosok száma a nyilvántartás szerint 2018. december 31 napján: 855 fő.  

 

A lakónépesség korcsoportos összetétele: 

0-3 év 39 

4-6 év 17 

7-14 év 71 

15-18 év 26 

19-55 év 463 

56-70 év 161 

71 év felett 68 

 

 

Kistormás 

 

Állandó lakosok száma a nyilvántartás szerint 2018. december 31 napján: 334 fő. 
 
A lakónépesség korcsoportos összetétele: 

0-3 év 12 

4-6 év 13 

7-14 év 15 

15-18 év 18 

19-55 év 161 

56-70 év 66 

71 év felett 33 

 

 

Kölesd 

 

Állandó lakosok száma, 2018. december 31. napján: 1503 fő 

 

A lakónépesség korcsoportos összetétele: 

0-3 év 57 

4-6 év 49 

7-14 év 134 

15-18 év 64 

19-55 év 721 

56-70 év 269 

71 év felett 158 

 

 

 

Medina 

 

Állandó lakosok száma, 2018. december 31. napján: 810 fő. 

 
A lakónépesség korcsoportos összetétele: 

0-3 év 42 



 

4-6 év 22 

7-14 év 59 

15-18 év 25 

19-55 év 387 

56-70 év 149 

71 év felett 74 

 

 

Sióagárd 

 

Állandó lakosok száma, 2016. január 1. napján: 1291 fő. 

 
A lakónépesség korcsoportos összetétele: 

0-3 év 41 

4-6 év 36 

7-14 év 81 

15-18 év 48 

19-55 év 570 

56-70 év 261 

71 év felett 162 

 

 

 

5.) Kereskedelmi igazgatási feladatok: 

 

 Harc Kistormás Kölesd Medina Sióagárd 

Üzletek 

bejelentése 

1 0 0 0 2 

Üzletek 

nyilvántartása  

1 0 2 3 0 

 

 

6.) Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatás: 

 

Harc 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma: 18 (35 gyerek). 

Bursa Hungarica Felsőoktatási "A" típusú ösztöndíjpályázatban 6 hallgató  részesül. 

 

Kistormás 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma: 11 (24 gyerek). 

Bursa Hungarica Felsőoktatási „A” típusú ösztöndíjpályázatban 7 hallgató részesül. 

 

Kölesd 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma: 46 (81 gyermek). 

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázatban nem vesz részt a település.  

 

 

Medina 



 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma: 27 (58 gyermek). 

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázatban részt vesz a település, azonban 2018. 

évben nem volt pályázó.  

 

Sióagárd 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma: 1 (3 gyermek). 

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázatban 3 hallgató részesül.  

 

 

7.) Szociálpolitikai tevékenység 

 

A közös hivatal által végzett szociális tevékenység adatait a 2018. december 31. napján 

esedékes ellátási formák szerint ismertetem: 

 

 

 Harc  Kistormás Kölesd Medina Sióagárd 

Települési támogatás      

1. Lakhatáshoz   2 - - - 

2. Gyógyszerkiadás viseléséhez  2 - - - 

3. Hátralékot felhalmozó 

személyek részére  

 - 2 - - 

Rendkívüli települési támogatás 28 17 27 18 134 

Természetben nyújtott 

szolgáltatások 

     

1. köztemetés  1 1 7 - 

2. szociális tűzifa 66 55 108 54 45 

Szociális szolgáltatások      

1. szociális étkeztetés    10 48 

 

 

A szociális területen napi szinten foglalkozni kell az ügyfelek problémáival, mely legtöbb 

esetben az emberek elszegényesedéséről, családi problémáikról szól.  

 

 

V. Pénzügyi igazgatásfeladatai 

 

1.) Költségvetési, gazdálkodási feladatok: 

 

A képviselő-testületek a gazdálkodásról évente több alkalommal kapnak beszámolót önálló 

napirend keretében. A pénzügyi területet érintő szabályzatokat az ügyintézők ismerik, 

azoknak megfelelően járnak el. 

Nyilvántartják az önkormányzatok által kötött szerződéseket, megállapodásokat és azok 

ügyintézését elvégzik. A számlák – a szükséges szakmai igazolás, utalványozás, ellenjegyzés 

és érvényesítés után – általában átutalással kerülnek kifizetésre, ennek ellenére a házipénztári 

forgalom sem elhanyagolható.  

 

2.) Adóügyek: 

Helyi adóbevételek alakulása Harc községben: 

          adatok E Ft-ban 

Adónem Adótárgyak Folyó évben Beszedett adó 



 

száma/fő kivetett adó 

Kommunális adó 352 2447 2068 

Iparűzési adó 105 9736 8971 

Gépjármű adó 441/321 6176 5315 

Termőföld 

bérbeadásából 

származó jöv.adó 

0 0 0 

Talajterhelési díj 3 178 7 

 

 

Helyi adóbevételek alakulása Kistormás községben: 

 adatok E Ft-ban 

Adónem Adótárgyak 

száma 

Folyó évben 

kivetett adó 

Beszedett adó 

Kommunális adó 107 573 538 

Iparűzési adó 29 1823 1304 

Gépjármű adó 130 1373 753 

Termőföld 

bérbeadásából 

származó jöv.adó 

0 0 0 

Talajterhelési díj 14 - 124 

 

Helyi adóbevételek alakulása Kölesd községben: 

 adatok E Ft-ban 

Adónem Adótárgyak 

száma/fő 

Folyó évben 

kivetett adó 

Beszedett adó 

Kommunális adó 671 3376 3074 

Iparűzési adó 127 14348 11241 

Gépjármű adó 679 15740 12173 

Termőföld 

bérbeadásából 

származó jöv.adó 

0 0 0 

Talajterhelési díj 39 - 199 

 

 

Helyi adóbevételek alakulása Medina községben: 

          adatok E Ft-ban 

Adónem Adótárgyak 

száma/fő 

Folyó évben 

kivetett adó 

Beszedett adó 

Kommunális adó 328 2804 2482 

Iparűzési adó 113 10142 9222 

Gépjármű adó 244 4310 4204 

Termőföld 

bérbeadásából 

származó jöv.adó 

0 0 0 

Idegenforgalmi 

adó 

2 643 643 

Talajterhelési díj 11 2084 545 

 

 

Helyi adóbevételek alakulása Sióagárd községben: 



 

          adatok E Ft-ban 

Adónem Adótárgyak 

száma/fő 

Folyó évben 

kivetett adó 

Beszedett adó 

Kommunális adó 620 6697 6438 

Iparűzési adó 172 19015 19330 

Gépjármű adó 532 12045 10747 

Termőföld 

bérbeadásából 

származó jöv.adó 

0 0 0 

Talajterhelési díj 12 2108 250 

 

Az adóügyi feladatokat a székhelytelepülésen és Kistormáson Vislócki Anita, a harci 

kirendeltségen Nyúl Józsefné, medinai kirendeltségen Rákics Darinka, a sióagárdi 

kirendeltségen Marosi Istvánné látta el. 

 

4.) Közfoglalkoztatási,  munkaügyi feladatai 

 

 

Harc: 4 alkalommal 44 fő részesült közfoglalkoztatásban. 

Közfoglalkoztatásra bevétel: 23.514.179,-0 

                 kiadás: 22.527.389,-  

   Nyári diákmunka: 14 fő 

 

Kistormás: 2 alkalommal 8 fő részesült közfoglalkoztatásban. 

Közfoglalkoztatásra  bevétel: 2.385.978,- Ft 

               kiadása: 2.385.978,-   

   Nyári diák foglalkoztatás keretében 1 fő foglalkoztatása történt meg.  

 

Kölesd: 2 alkalommal (hosszú távú, egyéb mintaprogram, képzés) 12 fő részesült 

közfoglalkoztatásban. 

Közfoglalkoztatásra  bevétel: 8.804.305,- 

               kiadása: 8.874.334,-   

 

   Nyári diák foglalkoztatás keretében 2 fő foglalkoztatása történt meg.  

 

Medina: 1 alkalommal, 8 hónap időtartamban, 8 fő részesült közfoglalkoztatásban. 

Közfoglalkoztatásra  bevétel:  5.351.736,- 

               kiadása: 5.946.373,-  

 

Sióagárd: 1 alkalommal, 8 hónap időtartamban, 9 fő részesült közfoglalkoztatásban  (illetve 

2017. évről áthúzódó közfoglalkoztatás keretében 10 főt 2018. február 28-ig). 

Közfoglalkoztatásra  bevétel:  3.221.235,- 

               kiadása: 4.026.555,-  

 

A jogosultság megállapítása, a munkába helyezés, a munkaszerződések elkészítése, a 

megszüntetés, a változások figyelemmel kísérése, a támogatások igénylése jelentős 

adminisztrációval jár, pontos és precíz munkavégzést igényel ezzel a területtel foglalkozó 

ügyintéző a székhelytelepülésen és Kistormáson Borza Virág, a kirendeltségeken Bakó 

Józsefné, Rákics Darinka és Béldi Gáborné.  

Munkaügyi igazgatási jogkörben a pénzügyi csoport feladatkörébe tartozik a közös hivatal és 

az önkormányzatok alkalmazásában álló személyek munkaviszonyával kapcsolatos 

szerződések készítése, kifizetések, egyéb juttatások elszámolása, nyilvántartások vezetése.  



 

A közfoglalkoztatással kapcsolatos iratokat, megállapodásokat, és azokról az igényléseket, 

jelentéseket továbbítják a TMKH Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és a 

MÁK felé.  

 

5.) Katasztrófavédelmi feladatok: 

 

2018. évben is megtörtént a települések veszélyességi osztályba sorolás felülvizsgálata. A 

közbiztonsági referensek ez évben is folyamatosan részt vettek a képzéseken, tájékoztató 

értekezleteken. Közbiztonsági referens Kistormás-Kölesd és Medina településeken Tóth 

Henrietta, Harcon Fehérné Makk Anita és Sióagárdon községben Leicz Péter. 

 

 

 

VI. Pályázatok, beruházások, fejlesztések 

 

Harc 

 

• BM Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – pályázat nem nyert 

• TOP-1.4.1-15-TL1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- mini bölcsőde építése 

megvalósult  

• TOP-3.1.1.-15-TL1 – Fenntartható közlekedés-fejlesztés Harcon – előkészítés zajlott 

• VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése – gépek beszerzése megtörtént, elszámolás folyamatban 

• VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - közétkeztetés fejlesztése Harcon- megvalósítás előkészítése 

folyamatban 

• TOP-5.3.1-16-TL1-2017 – a helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 

településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával – 

megvalósítás folyamatban 

• TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. 

üteme” konzorciumban Tolna Megyei Önkormányzattal – megvalósítás folyamatban 

• TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú „Sió-mente kerékpár turisztikai 

fejlesztés I. ütem” konzorciumban Tolna Megyei Önkormányzattal– megvalósítás 

folyamatban 

• JETA pályázat – energetikai racionalizálás: községháza tetőszerkezetének felújítása 

• JETA pályázat - közösségszervezés Harci Napok  

• JETA pályázat – biztonságos életvitelt segítő beruházások: járdafelújítás –nyert, 

megvalósításra került. 

• JETA pályázat – biztonságos életvitelt segítő beruházások: közvilágítás korszerűsítés 

– nem támogatott. 

• JETA pályázat – tervezés: településközpont rekonstrukciója – nem támogatott. 

• Szociális tüzelőanyag pályázat – támogatást nyert, a tűzifa kiosztásra került 

 

Kistormás 

 

• BM Belterületi utak, járdák, hidak felújítása– pályázat nem nyert 

• BM települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése március – 

támogatott. 



 

• VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése – gépek beszerzése megtörtént, elszámolás folyamatban 

• TOP-3.1.1-15-TL1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, Kölesd-Kistormás 

községeket összekötő kerékpárút építése – Kölesd Községi Önkormányzat 

gesztorságával, megvalósítás folyamatban 

• JETA pályázat – energetikai racionalizálás: községház energetikai korszerűsítése – 

nem támogatott. 

• JETA pályázat - közösségszervezés kistormási Falunap – pályázat nyert.  

• JETA pályázat – biztonságos életvitelt segítő beruházások: járdafelújítás –nyert, 

megvalósításra került. 

• Szociális tüzelőanyag pályázat – támogatást nyert, a tűzifa kiosztásra került 

 

 

Kölesd 

 

 

• BM Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Zsámbék utca felújítása) – pályázat nem 

nyert 

• BM települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése március – 

támogatott. 

• BM települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése szeptember – 

támogatott. 

• VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése – gépek beszerzése megtörtént, elszámolás folyamatban 

• TOP-1.2.1-15-TL1 – Kismegyeháza szabadtéri színpad kialakítása Kölesden – a 

pályázat megvalósítása lezárult. 

• TOP-3.1.1-15-TL1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, Kölesd-Kistormás 

községeket összekötő kerékpárút építése – megvalósítás folyamatban 

• TOP-5.3.1-16-TL1-2017 – a helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 

településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával – 

konzorciumban Tolna Megyei Önkormányzattal, megvalósítás folyamatban 

• TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. 

üteme” konzorciumban Tolna Megyei Önkormányzattal – megvalósítás folyamatban 

• EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Zomba 

Község Önkormányzatának gesztorságával – megvalósítás folyamatban 

• vis maior pályázat - templom előtti támfal leomlása miatt – pályázat támogatott, 

helyreállítás folyamatban 

• vis maior pályázat – szennyvíztelep felé vezető út eső általi felszedése miatt – pályázat 

nem támogatott 

• JETA pályázat – energetikai racionalizálás: Közös Hivatal fűtésrendszerének 

korszerűsítése – nem támogatott. 

• JETA pályázat - közösségszervezés kölesdi Falunap – pályázat nyert.  

• JETA pályázat – biztonságos életvitelt segítő beruházások: járdafelújítás –nyert, 

megvalósításra került. 

• JETA pályázat – tervezés: pártház átalakításának tervei elkészítése – támogatott, 

tervek elkészültek. 

• Szociális tüzelőanyag pályázat – támogatást nyert, a tűzifa kiosztásra került 



 

 

Medina 

 

• BM Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Rákóczi u., Zrínyi u.)  A pályázat nyert, 

megvalósítás folyamatban 

• TOP-1.4.1-15-TL1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- az óvoda felújítása 

megvalósult  

• TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. 

üteme” konzorciumban Tolna Megyei Önkormányzattal – megvalósítás folyamatban 

• EFOP-4.1.7-16 - A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései – előkészítés zajlott 

• TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. 

üteme” konzorciumban Tolna Megyei Önkormányzattal – megvalósítás folyamatban 

• TOP-5.3.1-16-TL1-2017 – a helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 

településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával – 

megvalósítás folyamatban 

• VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése – gépek beszerzése megtörtént, elszámolás folyamatban 

• önkormányzatok kisösszegű támogatása- Bajcsy Petőfi utcai összekötő híd felújítása  

• JETA pályázat – energetikai racionalizálás: könyvtár felújítása 

• JETA pályázat - közösségszervezés Medinai Művészeti Napok  

• BM rendkívüli települési támogatás- óvoda és szociális alapellátásra. A pályázat nyert. 

• Szociális tüzelőanyag pályázat – nyert. 

 

 

Sióagárd 

 

• BM Belterületi utak, járdák, hidak - pályázat nyert, megvalósítás folyamatban 

• TOP-1.4.1-15-TL1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- mini bölcsőde építése 

folyamatban van 

• EFOP-4.1.7-16 - A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései – megvalósítás folyamatban, 

• EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása – 

megvalósítás folyamatban, 

• önkormányzatok kisösszegű támogatása- Bajcsy Petőfi utcai összekötő híd felújítása  

• JETA pályázat – sióagárdi temető felújítása –nyert, megvalósult 

• JETA pályázat – közösségi tér felújítása – nyert, megvalósítva 

• JETA pályázat – közösségszervezés – nyert, megvalósítva 

• Szociális tüzelőanyag pályázat – nyert. 

 

 

VII. Ellenőrzések: 

 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály- kulturális közfoglalkoztatott 

ellenőrzése – szabálytalanságot nem tapasztalt.   

 



 

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala ellenőrzése: Takarnet rendszer 

használatának, adatfelhasználás jogszerűségének ellenőrzése.  –szabálytalanságot nem 

tapasztaltak.  

 

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzése (partfal, helyi indítású szirénák, 

munkagépek)  

 

Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága:  igénybe vett központi költségvetésből 

származó támogatások folyamatos ellenőrzése. 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala ellenőrzése: köztemető 

fenntartásának és üzemletetésének hatósági ellenőrzése. 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály- étkeztetés 

alapszolgáltatás működésének ellenőrzése.  – észrevételek: szociális segítő kinevezésének 

tartalmai elemeinek pontosítása, SZMSZ pontosítása.  

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai Főosztálya közszolgálati ellenőrzést 

tartott, a javasolt intézkedés végrehajtása megtörtént. 

 

Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága: Az Egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatok támogatása jogcímen belül szociális étkezésre irányuló felülvizsgálat - hiányosságot 

nem tapasztaltak, intézkedési javaslat nem érkezett.  

 

Belső ellenőrzés keretében: valamennyi település esetében lefolytatásra került az ellenőrzés 

az éves terve szerint. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal munkájáról szóló 2018. 

évi beszámolót megvitatni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!  

 

Határozati javaslat: 

 

…/2019. (V.2.) önkormányzat határozat: 

a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló 

beszámoló jóváhagyásáról 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Kölesdi Közös 

Önkormányzat Hivatal 2018. évről szóló beszámolóját az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül: Irattár 

 

 

Kölesd, 2019. április 24. 

 

       dr. Herczig Hajnalka 

                                                                                                 jegyző  

 

 

 


