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Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal mint 

közfeladatot ellátó szerv – KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus 

információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására kiadott 18/2005. 

(XII. 27.) IHM rendelet alapján.  

  

  

I. SZERVEZETI  ÉS SZEMÉLYZETI ADATOK  

  

  

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, posta címe, telefon- és 

telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  

  

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyészi 

Közös Önkormányzati Hivatal  

  

7191 Hőgyész, Kossuth L. u. 1.  

Telefon és telefax: +36 74 588-060 Levélcím: 

H – 7191 Hőgyész, Kossuth u. 1.  

E-mail: titkarsag@hogyesz.hu  

Honlap: www.hogyesz.hu  

  

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek 

feladatai.  

  

A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal egységes szervezetben működik, elkülönült 

szervezeti egysége:  

  

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Kalaznói Kirendeltsége 7194 

Kalaznó, Fő u. 176.  

Telefon és telefax: +36 74 488 – 014  

E-mail: K4331@konet.hu  

  

  

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása és elérhetőségei.  

  

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata  

  

- Máté Szabolcs polgármester     +36 74 588-060  

- Dr. Molnár Sándor alpolgármester  +36 74 588-060 

  

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal  

  

 - Tokainé dr. Mézes Mária   +36  74 588-060   

A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőinek elérhetősége: Az 

ügyintézőket a titkárság kapcsolja a +36 74 588-060-as központi számról.  
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Elektronikus elérhetőségek:  

Titkárság:  titkarsag@hogyesz.hu  

Népesség-nyilvántartás: nepesseg@hogyesz.hu  

Működési engedélyek, műszak: titkarsag@hogyesz.hu  

  

Pénzügy, gazdálkodás: penzugy@hogyesz.hu,                                    

Szociális ügyek: szocial@hogyesz.hu  

Adóügyek: ado@hogyesz.hu  

Kalaznói kirendeltség: K4331@koznet.hu  

  

4. Ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend.  

  

Ügyfélkapcsolati vezető: a jegyző (elérhetőségei a 3. pontban)  

  

Ügyfélfogadási rend: polgármester, alpolgármester hétfőn 

és szerdán 8 – 12 óráig, jegyző  Hőgyészen: hétfőn és 

szerdán 8 – 12 óráig,              Kalaznón:  kedden 8 – 11 

óráig. ügyintézők:  

            Hőgyészen: hétfőn 8-12, szerdán 8-12, 13-16, csütörtökön 8-12,             

Kalaznón: minden hétköznap 8 – 12 óráig.  

  

5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.  

  

A képviselő-testület létszáma: 7 fő.  

  

Balaskó László  Független jelölt 

Dr. Molnár Sándor  Független jelölt 

Gyetvai László  Független jelölt 

Papp László   Független jelölt 

Stefánné Mészáros Lívia Független jelölt 

Szili Istvánné    Független jelölt  

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása stb. alatt működő más közfeladatot ellátó 

szerv.  

  

Nincs ilyen szerv.  

  

7. Közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet neve, 

adatai, a részesedés mértéke.  

  

Hőgyészi Közszolgáltató Kft. 7191 

Hőgyész, Kossuth L. u. 1. Telefon: 

+36 74  588-060  

Szoták György ügyvezető, munkaszerződéssel. Önkormányzati 

tulajdonrész: 100%.  
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8. Közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok.  

  

Nem alapított közalapítványt.  

  

9. Közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok.  

  

Nem alapított lapot.  

  

10. Közfeladatot ellátó szerv felügyeleti szerve és adatai.  

  

Tolna Megyei Kormányhivatal  

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. H 

– 7101 Szekszárd, Pf. 136.  

Telefon: +36 74 501 – 200  

Telefax: +36 74 312 – 674  

E-mail: hivatal@tmkh.gov.hu  

  

  

  

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK  

  

4. Közfeladatot ellátó szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, szervezeti és 

működési szabályzata és ügyrendje.  

  

Jogszabályok és dokumentumok:  

- Magyarország Alaptörvénye,  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  

- Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  

- Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet (SZMSZ),  

- A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

(Ügyrendje).  

  

A fenti dokumentumok az 1. számú mellékletben olvashatók és letölthetők pdf.  

formátumban.  

  

5. Az önkormányzat önként vállalt feladatai  

  

Önként vállalt feladatok:  

- Részvétel a DÁM Önkormányzati Társulás fenntartásában,  

- Helyi sport támogatása,  

- Civil szervezetek támogatása,  

- Nemzetiségi önkormányzat támogatása.  

  

6. Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások.  
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése szerint ellátott önkormányzati közfeladatok és ez erről szóló helyi rendeletek, 

határozatok:  

  

3.1   településfejlesztés, településrendezés  

 A Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2003.(I.31.) önk. rendelet  

3.2   településüzemeltetés  A közterületek használatáról szóló 9/2010. 

(XII.22.) önk. rendelet,  

• A temetőkről és a temetési tevékenységről szóló 3/2005.(III.10.) önk. rendelet  

• Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.3.) önk.  

rendelet – közutak fenntartása, zöldterület kezelése, közvilágítás működtetése,  

3.3   közterületek, közintézmények elnevezése  

• 54/2013.(V.30.) számú képviselő-testületi határozat a Hőgyészi Somvirág  

Óvoda alapító okiratáról  

3.4   egészségügyi alapellátás  

• Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.3.) önk. 

rendelet – központi orvosi ügyelet és a vérvételi hely (praxislabor) 

fenntartása  

• Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.3.) önk. 

rendelet – védőnői szolgálat működtetése  

3.5   környezet-egészségügy  A közterületek és ingatlanok rendjéről, a köztisztaságról 

szóló 7/2005.(VII.1.) önk. rendelet  

3.6   óvodai ellátás  

 55/2013.(V.30.)  számú  képviselő-testületi  határozat  a 

 Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról   

3.7   kulturális szolgáltatás  Az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól szóló 

18/2007.(XI.29.) önk. rendelet,  

• 56/2014.(VII.10.)  számú  képviselő-testületi  határozat  a 

 Hőgyészi Művelődésszervező  Nkft-vel  kötött 

 közművelődési  megállapodás módosításának  jóváhagyásáról,  

• Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.3.) önk. 

rendelet – közművelődési feladatok ellátása  

3.8   szociális, gyermekjóléti ellátások, szolgáltatások  

• A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(V.27.) önk. rendelet  

• A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (III.1.) önk. rendelet  

• Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.3.) önk. 

rendelet  

– gyermekétkeztetés működtetése  

3.9   lakás- és helyiséggazdálkodás  

• A lakások, helyiségek bérletéről, elidegenítésükről szóló 5/1994. (XI.1.) önk. 

rendelet,   

• Az első lakáshoz-jutók támogatásáról szóló 10/2004. (V.20.) önk. rendelet,  

3.10 hajléktalanok ellátása  

3.11 helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás  

• A környezetvédelmi alapról szóló 2/2004.(I.23.) önk. rendelet,  
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• A 12/2005.(III.9.) számú képviselő-testületi határozat a települési vízkár-     

elhárítási védelmi terv elkészítéséről   

• Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló       

19/2007. (XII.20.) önk. rendelet  

3.12 honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás  

  Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.3.) önk. 

rendelet - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

közfoglalkoztatása  

3.13 helyi adó, gazdaságszervezés és turizmus  

    A helyi adókról szóló 8/2010.(XII.22.) önk. rendelet  

3.14 kistermelők, őstermelők árusítási lehetősége  

3.15 sport, ifjúsági ügyek  

  Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.3.) önk. 

rendelet  

- sportlétesítmény fenntartása és a helyi sportklub támogatása  

3.16 nemzetiségi ügyek  

  Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.3.) önk. 

rendelet  

– települési nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi támogatása  

3.17 közreműködés a település közbiztonságának biztosításában  

3.18 helyi közösségi közlekedés biztosítása  

3.19 hulladékgazdálkodás  

• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2013.(XI.29.) önk. 

rendelet  

• Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.3.) önk. 

rendelet – települési vegyes hulladék elszállítása  

3.20 távhőszolgáltatás  

3.21 víziközmű-szolgáltatás   

• 45/2013.(V.14.) számú képviselő-testületi határozat a víziközmű-hálózatnak az 

E.R.Ö.V. Zrt. üzemeltetésébe adásáról,  

• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 4/2014. (V.30.) önk. rendelet  

  

7. A képviselő-testület döntései  

  

A képviselő-testület az üléseit havonta, általában a hónap utolsó péntekjén tartja. Július és 

augusztus hónapban a testület munkaterv szerint nem tart ülést. Az ülés helye a Hőgyészi 

Közös Önkormányzati Hivatal (7191 Hőgyész, Kossuth u. 1.) tanácsterme, az ülések 

kezdési időpontja 11 45 óra.  

A testületi ülések – a zárt ülések kivételével – nyilvánosak, azokról a polgármester (vagy az 

általa megbízott) a helyi médiában tájékoztatást ad. Az ülésről készült jegyzőkönyvek – a 

zárt ülés kivételével – nyilvánosak, azok ügyfélfogadási időben a hivatalban 

megtekinthetők, róluk – térítési ellenében – másolat kérhető.  

A testületi működés szabályairól az SZMSZ II. fejezete rendelkezik.  
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8. A közfeladatot ellátó szervnél végzett ellenőrzések, vizsgálatok megállapításai  

  

8.1. Belső ellenőri jelentés „Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának megbízásából 

készült belső ellenőri vizsgálatról, az adóhatóság tevékenységének, adóhátralékok 

behajtására tett intézkedések ellenőrzéséről” (2013. szeptember 30.)  

8.2. A 84/2013. (X.31.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott intézkedési terv a 

belső ellenőri jelentésre.  

8.3. A 6/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott intézkedések.  

8.4. Állami Számvevőszéki jelentés az önkormányzat vagyongazdálkodás szabályszerűségi 

ellenőrzéséről (2013. december 5.)  

8.5. A 100/2013. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott intézkedési 

terv az állami számvevőszéki jelentésre.  

8.6. A 21/2014. (II.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott intézkedések az 

ÁSZ jelentésre.  

8.7. A 68/2014.(IX.25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott intézkedések az 

ÁSZ jelentésre.  

8.8. Belső ellenőri jelentés a „Virág János Nagyközségi Könyvtár működésének, 

gazdálkodásának, szabályozottságának ellenőrzéséről” (2014. május 8.)  

8.9. Az 51/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott intézkedési terv 

a belső ellenőrzésre.  

8.10. A 78/2014. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott intézkedés a 

belső ellenőri jelentésre.  

8.11. Belső ellenőri jelentés a közpénzek felhasználásáról (üvegzseb) (2015. november 

12.) 8.12.  A 66/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 

intézkedési terv a belső ellenőri jelentésre.  

8.13. A 8/2016. (III.1.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Közbeszerzési 

Szabályzat.  

8.14. Belső ellenőri jelentés a konyha működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről 

(2016. augusztus 4.)  

8.15. A 40/2016.(X.7.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott intézkedési 

terv a belső ellenőrzésre.  

  

     A fenti dokumentumok a 2. számú mellékletben olvashatók és letölthetők pdf.  

formátumban.  

  

9. A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályok  

  

A közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igényt írásban 

kell benyújtani a közfeladatot ellátó szerv I. 3. pont szerinti vezetőihez, akik azzal 

kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. 

törvény és a közpénzek felhasználásával stb. szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján járnak 

el.  
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III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK  

  

  

1. Közfeladatot ellátó szerv költségvetése, beszámolója, zárszámadása  

  

A dokumentumok a 3. számú mellékletben olvashatók és letölthetők pdf. formátumban.  

  

  

2. A közfeladatot ellátó szerv létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó 

összesített adatok  

  

Az adatok a 4. számú mellékletben olvashatók pdf. formátumban.  

  

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott támogatások 

kedvezményezettjei, támogatások célja, összege és helye  

  

Az adatok az 5. számú mellékletben olvashatók pdf. formátumban.  

  

4. A közfeladatot ellátó szerv – jogszabályban meghatározott mértékű – szerződései  

  

Az adatok a 6. számú mellékletben olvashatók pdf. formátumban.  

  

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok  

  

Ilyen adatok nem keletkeztek.  

  

6. Nem alapfeladat ellátására és más szervek által ellátott feladatokkal 

összefüggésben kifizetett ötmillió forintot meghaladó támogatások  

  

Nincs ilyen adat.  


