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Mit keresek én itt? 

• A Kamara szerepe 

• Könyvvizsgálók szerepe 

• Módszertani ajánlás 

• Túlterjeszkedés-e a könyvvizsgáló feladatán? 



Hatósági eljárás szakaszai 

• Hol helyezkedik el az végrehajtás? 

–A VÉGÉN!!! 

–Van-e ereje a hivatalnak? 
• Próféta saját hazájában…… 

–Van-e szándéka a hivatalnak? 
• Lenne ….. 

–Van-e lehetősége a hivatalnak 
• Pénz, Paripa, Fegyver – Személyi és tárgyi feltételek 

 



„Kintlévőségek” számbavétele 

• Testületek elvárásai 

– Kell a pénz mindenre 

• Azonnal lépjünk 

– De ne kapkodjunk…. 

• Keményen lépjünk 

– De ne zaklassuk a lakosságot 

• Ne kivételezzünk 

– De azért legyünk körültekintők 



Mennyire igazságosak az adók? 

• Szabadon dönt-e az önkormányzat az adókról? 

• Találkoztak-e már az „ombudsmaini 
kutakodással”? 

• Találkoztak-e már a Kúria Önkormányzati 
tanácsával? 

• Ingatlanadó, kontra 

– Építményadó 

– Telekadó 

 

 



Megoldási lehetőségek 

• Várjuk az „ISTENI” csodát 

– Önkéntes teljesítés 

• Várjuk minisztériumi csodát 

 - Jogszabályváltozás 

• Vagy lépünk magunktól 
• Egyedül boldogulunk, VAGY? 

• TÁRSULUNK 

 

 

 

 



TÖRTÉNELEM 

• Balatonföldváron kezdtem 1974-ben 

– Község 

– 1985 Nagyközség 

– 1991 Körjegyzőség 

– 1992 Város 

– 1998 Körzetközpont 

– 2004 Kistérségi központ 

• Járás nem lett belőle…… HÁT MIT TEGYEN? 

 

 



Balatonföldvár jelmondata: 

„Házasodj Ausztria” 

 



FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS 



SZERVEZETI FORMA -- TÁRSULÁS 

• Régi Ötv. 
Hatósági igazgatási társulás 

42. § (1) A képviselő-testületek megállapodással egyes államigazgatási hatósági ügyfajták 

szakszerű intézésére hatósági igazgatási társulást hozhatnak létre. 

• Új Mötv. 
87. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy 

egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és 

a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb 

ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 

94. § (1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. 

95. § (1) A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. 

Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és 

vezeti. 

• (2) A társulási tanács … bizottságokat alakíthat. 

• (3) A …… képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

• (4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait … székhelyének 

polgármesteri hivatala látja el. 

• (5) A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási 

joggal részt vehetnek. 

 



Mennyire igazságos a hivatal 
finanszírozása 

• Utólagos döntés a finanszírozási kulcsról 

 

• Miért nem „Fürth Pálos” a megoldás? 

 

• Hol van ebben a végrehajtás beköltségelve? 

 



Jogi lehetőségek 

• Jogi személyiségű társulás 

– Előnyei 

• Eltávolodik a hivataltól 

• Nincsenek személyi komplikációk 

– Hátrányai 

• Macerás 

 

 



Kezdeti gyermekbetegségek 

 

• Az állampolgárok meglepődtek 

• Az állampolgárok felháborodtak 

• Az állampolgárok keresgélték a kiskapukat 

– Az adóügyi kollegákhoz fordultak 

– A polgármesterekhez fordultak 



Folyamatos gyermekbetegségek 

• Polgármester és jegyző közti „kommunikációs 
zavar” 

• Ügyintézők közti ellentét 

• Települések közötti ellentét 



Finanszírozás I. 
• Korábban egyértelműen „ingyenes” volt a társulás, 

vagyis önfenntartó. A végrehajtókra vonatkozó 
szabályok szerint jártunk el, és ez lehetővé tette, 
hogy ne kelljen semmilyen hozzájárulást fizetni be a 
tagoknak. Ebből a fenntartást ki lehetett 
gazdálkodni. 

• Majd a felettes szakigazgatás észrevételezte, hogy 
az addig alkalmazott 30% nem alkalmazható, aztán 
az IM rendelet szerinti tarifa alapján jártunk el. 

• Aztán már ez sem volt megfelelő, mert hogy az sem 
vonatkozhat ránk. 

 



Finanszírozás II. 

• Jogilag lehet, hogy helytálló az érvelésük, de nem értjük, 
hogy akkor miért nem lehet változtatni a jogi szabályokon, 
miért helyezi hátrányba a jogalkotó az önkormányzati 
végrehajtót a magánvégrehajtóval szemben. 

• Van más példa is, az önkormányzati óvodának minden 
feltételt teljesítenie kell, az óvodaszerű 
„magánóvodácskák” pedig könnyített feltételekkel is 
működhetnek… 

• Talán nem fogjuk megérni, hogy az állami rendőrnek össze 
kell kötni a cipőfűzőit a lassúbb haladás érdekében, a 
magánrendőr meg hamarabb odaér. (Ez volt a vicc helye.) 



Finanszírozás III. 

• Remélem, hogy a hatékony és erős állami-önkormányzati 
működésre fordított energia ezt a területet is el fogja érni, hiszen 
erre ígéret van, tehát a jogalkotó a szabályokat párhuzamba fogja 
állítani. 

• Gyanítom, itt ennél a pontnál adta fel a harcot Kaposvár, az úttörő 
első társulás, ahol minta értékű, példamutató munka folyt, de az 
említett gondok miatt valószínűleg megelégelték a finanszírozási 
szélmalomharcot. Kár értük.    

• Mi másodikak, most az 5000 Ft. költségátalány és az egyes igazolt 
költségek, valamint a megelőlegezett 1.5% és a 30 FT./lakos/év 
tagdíj mezsgyéjén haladva próbálunk megélni. Közben a NAV-hoz 
is átkerültek egyes feladatok, de attól még igény van a munkára, 
és nagyon is igény lenne a finanszírozás jogi szabályozásának 
javítására. Talán a NAV majd kiharcolja a jegyzők helyett is. 
 



Elkedvetlenítő tapasztalatok 

• Miért dobta be Kaposvár a törülközőt? 

• Miért nem jelentkeznek mások? 

 



Zárszó 

• Mit hoz  

 a jövő? 



Zárszó-II 

• Mit veszítettünk volna, 

ha nem vágunk bele? 

 



Állunk rendelkezésre! 

 

Köszönöm a figyelmüket! 

Dr. Kiss Pál 

c.fojegyzo@balatonfoldvar.hu 
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