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Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. szeptember 28-i rendes nyílt ülésére. 

 

Tárgy: Beszámoló a Tordasi Polgármesteri Hivatal 2020. évben végzett munkájáról.  

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Hivatal létszáma: 2020 évben 7 fő.  

Az előírt közigazgatási  alapvizsgával 3 fő,  

szakvizsgával 2 fő rendelkezik. 

 

Két kolléga alapvizsgájára a törvényi határidőn belül (belépéstől számított 2 év) 2021-es évben 

sor kerül. 

A hivatal dolgozói közül 2 fő felsőfokú, 5 fő középfokú végzettséggel rendelkezik. 

 

A beszámolóban a hivatal munkáját az alábbi ügykörönként ismertetjük: 

• gyámügy, 

• népesség - nyilvántartás, 

• címnyilvántartás, 

• ügyiratkezelés, 

• kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek, 

• anyakönyv, 

• hagyatéki eljárás  

• pénzügy 

• mezőgazdasággal kapcsolatos feladatok, növényvédelem 

• védő-óvó intézkedések 

• hirdetmények, ajánlatok kifüggesztése: 

 

A hivatal valamennyi dolgozója megfelelő képzettséggel, szakmai tudással, empátiás 

készséggel rendelkezik munkája ellátásához. Rendelkezésre állnak azok a technikai eszközök 

is, amelyek már a mai kor igényeihez igazodva szükségesek a napi munka elvégzéséhez.  

 

Az előző évekhez kapcsolódva a 2020-as évre is jellemző volt, hogy a Hivatalra jelentős 

többletfeladatot ró az ügyfelek nem hatáskörünkbe tartozó ügyeinek intézése, amelynek 

természetesen eleget teszünk. Bátran elmondhatom, hogy a hivatalban dolgozó minden 

kollégánk fontosnak tartja az ügyfélbarát ügyintézést.  

 

A Covid 19 vírus okozta veszélyhelyzet ideje alatt a járványügyi előírások betartásával a hivatal 

dolgozói segítették a lakosság oltási regisztrációját, valamint a közreműködtek a Covid oltás 

adminisztrációjában. A lakossági összefogással elkészült textil maszkok széthordását is a 

hivatal dolgozói vállalták magukra.  

 



Nyári időszakban a hivatal dolgozóinak munkáját diákmunkások segítették.  

 

Kérem a hivatal működéséről és a hatósági munkáról szóló előterjesztést megtárgyalni, és 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

A határozat elfogadásához az Mötv alapján egyszerű többség szükséges 

 

 

 

 

Tordas 2021. szeptember 15. 

 

          dr. Zay Andrea 

                jegyző 

 

Határozati-javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

/2021. (     ) határozata 

a Tordasi Polgármesteri Hivatal 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Tordasi 

Polgármesteri Hivatal 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját. 

 

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 

 

 


